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együttműködést, illetve a PhD témámhoz kapcsolódó kutatási és modellezési
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visszaszórtelektron-diffrakciós
mérések
végrehajtásáért,
illetve
az
eredmények
feldolgozásában nyújtott segítségükért.
Hálával tartozom a Dunaújvárosi Főiskola vezetésének, akik a kutatási infrastruktúra és a
források folyamatos biztosításával, illetve kutatási tevékenységem támogatásával alapjaiban
hozzájárultak a tézisekben megfogalmazott tudományos eredményeim eléréséhez. Köszönet
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JELÖLÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

Kutatómunkám az alakítástechnika egy olyan részterületéhez kapcsolódik, amelynek
szakirodalmi háttéranyaga alapvetően angol nyelvű, ezért értekezésemben is az angolszász
szakirodalomban használatos kifejezések rövidítéseit alkalmazom, vagy a magyar
fordításuknak megfelelő teljes megnevezésüket használom. Az alábbi felsorolásban az idegen
nyelvű kifejezések rövidítésein kívül, a különböző mennyiségekhez társított jelölések és azok
magyarázata is megtalálható. Az itt felsorolt rövidítések és jelölések értelmezései az értekezés
szövegének könnyebb érthetősége érdekében azok első előfordulásakor a szövegben is
megtalálhatóak.
Rövidítések:
NG

nanograined – nanoszemcsés

UFG

ultra fine grained – ultra-finomszemcsés

CG

coarse grained – durvaszemcsés

GNB

geometrically necessary boundaries – geometriailag
szükségszerű szemcsehatárok

PDW

polygonized dislocation wall – poligonizálódott diszlokációs
cellafal

PTB

partially transformed boundary – a szövegben részletezett
kontextusban: részben átalakult cellafal

GB

grain boundary – szövegkörnyezeti értelmezésben: teljesen
átalakult, egyensúlyi vagy közel egyensúlyi szemcsehatár

GBS

grain boundary sliding – a szemcsehatárok egymáson való
elcsúszása

SPD

severe plastic deformation – intenzív képlékenyalakítás

ATP

advanced thermomechanical processing – korszerű
termomechanikus eljárások

ECAP

equal channel angular pressing – egyenlő keresztmetszetű, szög
alatt hajló csatornákon való átsajtolás, röviden könyöksajtolás

HPT

high pressure torsion – nagy nyomáson végzett csavarás

TE

twist extrusion – csavaró extrudálás

CEC

cyclic extrusion and compression – nyomás alatt végzett
ciklikus extrudálás

MF

multiple forging – többtengelyű kovácsolás

ARB

accumulated roll bonding – halmozódó kötőhengerlés

RCS

repetitive corrugation & straightening – ismétlődő hajlításkiegyenesítés
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ECAR

equal channel angular rolling – egyenlő keresztmetszetű, szög
alatt hajló csatornák közötti hengerlés

DSR

differential speed rolling – különböző sebességű hengerlés

LCF

low cycle fatigue – kisciklusú fáradás

IF

interstitial-free – interstíciós atomoktól mentes (acélok)

HSLA

high strength low alloy – nagy szilárdságú, kis ötvözőtartalmú
(acélok)

TEM

transmission electron microscope – transzmissziós
elektronmikroszkópia

SEM

scanning electron microscope – pásztázó elektronmikroszkóp

EBSD

electron backscatter diffraction – visszaszórtelektron-diffrakció

EDS

energy dispersive spectrometry – energiadiszperzív
spektrometria

Jelölések:

 s0

az alakítatlan egykristály csúsztatófeszültsége

p

a polikristályos anyag folyáshatára

kHP

Hall-Petch meredekség

d

a polikristályos anyag átlagos szemcsemérete



Lode paraméter

1 , 2 , 3

az alakváltozási sebesség főértékei

ξ, ξ p

az alakváltozási sebesség tenzor az alakítási folyamat egy adott
és egy előző időpillanatában

 sp

a ξ p és a ξ alakváltozási sebesség tenzorokból képzett vektorok
egymással bezárt szöge

w, w

a kontinuum merevtestszerű forgását jellemző örvényvektor

ω, 

az alakváltozási sebesség tenzor főirányainak forgásvektora

βnm , nm

a kontinuum merevtestszerű forgása és az alakváltozási sebesség
főirányainak forgása közötti különbségvektor

nm

nem-monotonitási mérőszámok

Db

a diszlokációs cellákat körülvevő cellablokkok egymással
párhuzamos, nagyszögű határainak távolsága

Dc

a diszlokációs cellák átlagos mérete

Db0 , Dc0

a Db és a Dc méretek alakítatlan anyagra vonatkozó, kezdeti
értékei
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Db , Dc

a Db és a Dc méretek képlékeny alakváltozás növelésével elért
aszimptotikus határértékei

 eff

a Mises-féle egyenértékű képlékeny alakváltozásból származó
effektív képlékeny alakváltozás

b , c

a Db és a Dc méretek csökkenésének sebességét jellemző
anyagi paraméterek

s0 , s

a Watts-Ford vizsgálathoz használt próbatest kezdeti, illetve
pillanatnyi vastagsága

b

a Watts-Ford vizsgálathoz használt próbatest pillanatnyi
szélessége

w

a Watts-Ford vizsgálathoz használt szerszám szélessége



egyenértékű logaritmikus alakváltozás (a jelölést a többtengelyű
kovácsolásnál programozott szerszámmozgás irányú (halmozott)
egyenértékű logaritmikus alakváltozásra is alkalmazom)



alakváltozási v. terhelési amplitúdó, amely a többtengelyű
kovácsolási szimuláció főalakításaiban megvalósított
szerszámmozgás irányú, egyenértékű logaritmikus alakváltozási
mértéket jelenti

X ,Y , Z

az alakított anyagtérfogat anyagi pontjainak Lagrange
koordinátái

vX , vY , vZ

a sebességmező „X” „Y” és „Z” irányú komponense



a H-M-H elmélet szerinti egyenértékű alakváltozási sebesség

 XX , YY ,  ZZ
 XY ,  XZ ,  ZY

az alakváltozási sebesség tenzor komponensei



a H-M-H elmélet szerinti egyenértékű képlékeny alakváltozás (a
jelölést a többtengelyű kovácsolásra számított folyásgörbék
egymás utáni ábrázolásánál a halmozott egyenértékű képlékeny
alakváltozásra is alkalmazom)



a H-M-H elmélet szerinti egyenértékű feszültség

kf

alakítási szilárdság

t

a többtengelyű kovácsolás adott alakítási lépésének pillanatnyi
fázisáig eltelt idő

t

a többtengelyű kovácsolási szimuláció szerszámmozgási
ciklusainak időtartama

dX

az egyoldali szerszámelmozdulás nagysága a többtengelyű
kovácsolási szimuláció egyes szerszámmozgási ciklusaiban

l

a MaxStrain rendszer útjeladója által mért szerszámelmozdulás
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v0 (t )

egytengelyű feszültségállapotban állandó alakváltozási
sebességet biztosító, programozott szerszámmozgási sebesség

v0

az alakító szerszámok kovácsolási lépések alatt mért sebessége

H0 , H , Hv

a többtengelyű kovácsolási szimuláció során alakított
anyagtérfogat kiindulási, pillanatnyi és végső magassága

W0 ,W ,Wv

a többtengelyű kovácsolási szimuláció során alakított
anyagtérfogat kiindulási, pillanatnyi és végső vastagsága

Wv ,2

a többtengelyű kovácsolási szimuláció során alakított
anyagtérfogat szerszámmal érintkező felületeinek főalakítás
utáni végső vastagsága

W2

az alakított anyagtérfogat érintkezőfelületeinek pillanatnyi
vastagsága

H

az alakított anyagtérfogat mért magasságcsökkenése

H '

az alakított anyagtérfogat valódi magasságcsökkenése

W

a W és a W2 vastagsági méretek különbsége

Wa

az alakított anyagtérfogat átlagos vastagsága

Wk

az alakított anyagtérfogat közepes vastagsága

B0

az alakított anyagrész szélessége, amely azonos az alakító
szerszám szélességével

Vp

a többtengelyű kovácsolási szimuláció során alakított
anyagtérfogat aktuális nagysága az egyes alakítási lépések előtt

n

kovácsolási lépések száma

Vp (n)

a többtengelyű kovácsolási szimuláció során alakított
anyagtérfogat változását az alakítási lépések számának
függvényében leíró összefüggés

V0 ,V1,V2

a térfogatfüggvény együtthatói

Vc1 ,Vc 2

a térfogatfüggvény hatványkitevőinek együtthatói

J

a különböző teljesítménykomponenseket összegző, virtuális
sebességmezővel felírt funkcionál

a0 , a1

variációs paraméterek

I

a belső erők térfogategységre vetített teljesítménye

Wi ,Wi '

a belső erők teljesítménye

W ,W '

a súrlódási erők teljesítménye

W , W '

a szakadófelületi nyíróerők teljesítménye

WQ , WQ '

a külső erők teljesítménye
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F

az alakítóerő (nyomó- vagy húzóerő) általános jelölése

A

az alakított anyagtérfogat szerszámmal érintkező felületei

τ

az A felületeken ébredő csúsztatófeszültség

pcalc

az A érintkezőfelületeken ébredő nyomás

Δv τ

az alakított anyagtérfogat szerszámhoz viszonyított relatív
sebessége az A felületeken

m

Kudo súrlódási tényező

b

hordósodási paraméter

A

a próbatest szárának és alakított anyagrészének találkozásánál
értelmezett ún. szakadófelület

τΔ

az

ΔvΔ

az alakított anyagtérfogat próbatest szárához viszonyított relatív

A felületeken ébredő nyírófeszültség

sebessége az

A felületeken

t*

a külső kényszerek feszültségvektorai

A

*
azok a felületek, amelyeken a külső kényszerek t

feszültségvektorai hatnak
Q*

a próbatest gátolt axiális alakváltozásának hatására ébredő
nyomóerő

q

a próbatest száraiban ébredő ellennyomás

v*k

a próbatest szárainak alakított anyagtérfogathoz viszonyított „X”
irányú sebessége

p felületi

egytengelyű zömítő vizsgálatnál a hengeres próbatest
homlokfelületén ébredő nyomás

 y(1)   ( )

az alakítási szilárdság változását monoton terhelési esetben leíró
függvény

k0 , k1 k6

az alakítási szilárdság változását monoton terhelési esetben leíró
függvény együtthatói

 y n ( )

az alakítási szilárdság változását az n-edik alakítási lépésben
leíró függvény

 ( n )

az n-edik alakítási lépés alatt megvalósított egyenértékű
képlékeny alakváltozás

n
 max

az n-edik alakítási lépés végén elért halmozott egyenértékű
képlékeny alakváltozás
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 yn0 

az n-edik alakítási lépésben a folyás megindulásához szükséges
kezdeti alakítási szilárdság, azaz az arányossági határhoz tartozó
egyenértékű feszültség


 ynmax

az n-edik alakítási lépésben elért maximális alakítási szilárdság

( n 1)
   max


a terhelés irányának megváltozásakor, az alakítási szilárdság
 n 1
csökkenésének jellemzésére bevezetett  paraméter  max

helyeken értelmezett diszkrét értékei

 f ( )

a  paraméter diszkrét értékeire illesztett függvény

b0 , b1 b6

a  f ( ) függvény együtthatói

( n 1)
   max




 n 1
a  f ( ) függvény  max
helyeken felvett értékei

 (n) ,  (n)

az alakváltozás történetétől függő  és  paraméterek diszkrét
értékei az n-edik kovácsolási lépésben

 f (n),  f (n)

az  ( n ) ,  ( n ) paraméterek diszkrét értékeire illesztett
függvények

a0 , a1 a6

az  f (n) függvény együtthatói

g0 , g1  g6

a  f (n) függvény együtthatói

 ( n ) ,  ( n )

az  f (n) és a  f (n) függvények egész n helyeken felvett



értékei

max ( )

a ciklikus alakítási szilárdság felső határoló görbéje


 ynmax

n
a max ( ) felső határoló görbe  max
helyeken értelmezett



értékei

r0 , r1 r6

a max ( ) függvény együtthatói

f r(i ) ( )

a max ( ) felső határoló görbék ri együtthatóira illesztett
exponenciális függvények

y , A ,s

az f r(i ) ( ) függvények együtthatói

max ( )

a ciklikus alakítási szilárdság felső határoló görbéjének

(i )
r

(i )
r

(i )
r

alakváltozási amplitúdótól függő általános alakja

min ( )

 yn0 



a ciklikus alakítási szilárdság alsó határoló görbéje
 n 1
a min ( ) alsó határoló görbe  max
helyeken értelmezett

értékei

p0 , p1  p6

a min ( ) függvény együtthatói

f p( i ) (  )

a min ( ) alsó határoló görbék pi együtthatóira illesztett
exponenciális függvények
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y (pi ) , Ap( i ) , s (pi )

az f p( i ) (  ) függvények együtthatói

min ( )

a ciklikus alakítási szilárdság alsó határoló görbéjének
alakváltozási amplitúdótól függő általános alakja

 y ( )

a ciklikus alakítási szilárdság alakváltozási amplitúdótól függő
tartománya

 cyc ( )

a ciklikus alakítási folyamatra jellemző egyenértékű folyásgörbe

C

a Ludwik egyenlet szilárdsági együtthatója

nk

keményedési kitevő

)
k (fn, zero
(

 0 0

)

az n-edik alakítási lépés   0 abszcisszába transzformált
folyásgörbéjére egyedileg illesztett, az alakítási szilárdság
változását leíró függvény

)
k (fn, zero
( )

az n-edik alakítási lépés folyásgörbéjére egyedileg illesztett, az
alakítási szilárdság változását leíró függvény

 0( n )

az n-edik alakítási lépésben a folyás megindulásához szükséges
kezdeti alakítási szilárdság (arányossági határ)



az n-edik alakítási lépés folyásgörbéjére egyedileg illesztett, az

(n)
1

alakítási szilárdság változását leíró függvény szilárdsági
együtthatója

nk( n ) ( )

az n-edik alakítási lépésre jellemző, változó keményedési kitevő
függvénye

c ,c ,c

az nk( n ) ( ) függvények illesztési együtthatói

 c( n )

az nk( n ) ( ) függvények alakváltozási együtthatója

 k( n )

az nk( n ) ( ) függvények integrálközepeihez tartozó halmozott

(n)
0

( n)
1

( n)
2

egyenértékű képlékeny alakváltozási mértékek

n

az  k( n ) helyeken értelmezett, egyenértékű keményedési kitevők

nk ( )

az nk( n ) egyenértékű keményedési kitevők függvénye

A

a keménységmérési adatcsoportok normált relatív gyakoriság
hisztogramjainak területe

a

a keménységértékek kvantálásához kijelölt keménységi
intervallumok száma

xj

a j -edik intervallum keménységértékeinek darabszáma

X HV

az alapanyagnál és az egyes terhelési ciklusok után mért összes

(n)
k

keménységérték darabszáma

C

a kvantáláshoz használt keménységi intervallumok szélessége

xW

a Weibull-eloszlás valószínűségi változója
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f ( xW )

a Weibull-eloszlás valószínűség-sűrűségfüggvénye

F ( xW )

a Weibull-eloszlás kumulatív eloszlásfüggvénye

W

a xW valószínűségi változó legkisebb értéke

W

a Weibull-eloszlás skálaparamétere

W

a Weibull-eloszlás alakparamétere

E( xW )

a Weibull-eloszlás mediánja

mod( xW )

a Weibull-eloszlás módusza

Var ( xW )

a Weibull-eloszlás varianciája

( )

Gamma függvény

L0

a szakító próbatestek eredeti jeltávolsága

S0

a szakító próbatestek vizsgálati szakaszának eredeti
keresztmetszete

k

a szakító próbatestek arányossági együtthatója

Rp 0,2

0,2%-os maradó alakváltozáshoz tartozó, terhelt állapotban mért
egyezményes folyáshatár

Rm

szakítószilárdság

A6mm

L0  6 mm -es eredeti jeltávolsághoz tartozó szakadási nyúlás

Z

százalékos keresztmetszet-csökkenés (kontrakció)



orientációkülönbség

sz

az EBSD felvételeken lévő szemcsék átlagos orientációja

sz

a szomszédos szemcsék átlagos orientációjának különbsége,
azaz korrelált orientációs eltérés

2
xred

a függvényillesztés bemeneti adatainak és az illesztett függvény
ugyanazon helyeken felvett értékeinek négyzetes eltéréseiből
képzett, szabadságfokkal súlyozott összeg

R2

a korrelációs együttható négyzete
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1.

BEVEZETÉS, FŐBB CÉLKITŰZÉSEK

A nanoszerkezetű anyagok utóbbi évtizedekben megfigyelhető térhódítása az
anyagtudomány, az anyagtechnológia és az anyagvizsgálat területein folytatott ilyen irányú
kutatások előretörését eredményezte. A nanoanyagok fogalomkör mára rendkívül sokféle
állapotú és tulajdonságú, különböző anyagot jelöl. Kutatási tevékenységem ezen anyagok egy
szűk csoportjára, az ultra-finom- és nanoszemcsés tömbi fémekre és ötvözetekre, ezen belül is
a kezdetben durvaszemcsés mikroszerkezetet intenzív képlékenyalakítással módosító technikák
és eljárások egyikére, a többtengelyű kovácsolásra koncentrálódik.
A tömbi ultra-finom- és nanoszemcsés anyagokkal kapcsolatos kutatások egyik központi
témája az anyagok ilyen állapotában bekövetkező tulajdonságváltozás, illetve az új
tulajdonságok vizsgálata. Értekezésem második részének témája is a többtengelyű kovácsolási
kísérleteim során előállított ultra-finomszemcsés fémötvözetek mikroszerkezeti és mechanikai
tulajdonságainak vizsgálata.
Számos kutatás foglalkozik a tömbi ultra-finom- és nanoszemcsés anyagok
mikroszerkezetének
vizsgálatával,
valamint
az
ott
végbemenő
deformációs
mikromechanizmusok és a kialakult szemcseszerkezet, illetve a mechanikai tulajdonságok
közötti összefüggésekkel. Emellett egy másik fontos terület az anyagok intenzív
képlékenyalakítás közbeni mechanikai viselkedésének és az ilyen jellegű képlékeny
alakváltozásra adott anyagi válaszainak megismerése. Különös jelentősége van ennek az
intenzív képlékenyalakító eljárások jövőbeni ipari alkalmazhatósága szempontjából. Ehhez a
kérdéskörhöz kapcsolódik az értekezés fő témája is, amely a többtengelyű kovácsolás
folyamatának mechanikai modellezése és az alakítási szilárdság változásának kvantitatív
jellemzése.
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2.

SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

Az ultra-finomszemcsés (UFG – Ultra Fine Grained) és nanoszemcsés (NG – Nanograined)
anyagok tulajdonságainak, előállításának, fejlesztésének és felhasználási lehetőségeinek
kérésköre az utóbbi 70 év anyagtudománnyal kapcsolatos kutatásainak egyik meghatározó
területévé nőtte ki magát. Általános meghatározás szerint a nanoszerkezetű rendszerek mátrixát
olyan egyedi elemek (az angolszász irodalomban „building blocks”) építik fel, amelyek
valamely irányban vett kiterjedése legfeljebb 100 nm. Ezek lehetnek atomok, atomi klaszterek,
nanométeres vastagságú rétegek, vagy például a fémes szerkezeti anyagainkat alkotó 3
dimenziós krisztallitok [Siegel, 1994]. Az ilyen elemekből felépülő, valamely irányban
nanométeres méretű anyagok például a nanocsövek, a nanokompozitok, a nagy fajlagos felületű
nanokatalizátorok, a vékonyrétegek és a nanoméretű funkcionális eszközök. A nanoanyagokat
felhasználják a mikroelektronikában, az optikában, a szenzorokban, az orvosi eszközökben, az
üzemagyagcellákban és a bevonatokban is [Drexler, 1992; Schulenburg, 2004].
A lehetséges gépészmérnöki alkalmazások szempontjából meghatározóak az ún. tömbi
nano-, illetve ultra-finomszemcsés anyagok. Előállításukhoz számos különböző technológiát és
kísérleti technikát fejlesztettek ki az elmúlt évtizedekben. Ezek alapvetően két fő csoportba, az
ún. „bottom-up” és a „top-down” kategóriákba sorolhatóak. Az első lényegében a valamely
eljárással előállított nanoszemcsékből felépített anyagok csoportját jelöli, mint például a
porkohászati termékek [Rietman, 2001]. A másik esetben például a tömbi állapotú,
durvaszemcsés (CG – Coarse Grained) fémes szerkezeti anyagok mikroszerkezetét alakítják át
ultra-finom- vagy nanoszemcsés szerkezetűvé. Kutatómunkámban is ilyen anyagok
vizsgálatával foglalkoztam, így a szakirodalmi áttekintést a továbbiakban ezen irányvonal
mentén folytatom.
Elsőként célszerű meghatározni a tömbi ultra-finom- és nanoszemcsés szerkezeti anyagokat
felépítő szemcsék legfontosabb tulajdonságait. Tömbi anyagok esetében nanoszemcsés
szerkezetről abban az esetben beszélhetünk, ha a mátrixot felépítő, ismétlődő elemek (building
blocks) átlagos mérete legfeljebb 100 nm. Az ilyen kisméretű szemcséket elválasztó
szemcsehatárok lehetnek egyensúlyiak vagy nem-egyensúlyiak. A nem-egyensúlyi, azaz
geometriailag szükséges szemcsehatárokkal (GNB – Geometrically Necessary Boundaries)
körülvett tartományokat celláknak, vagy diszlokációs celláknak nevezzük [Kuhlmann, 1991;
Hughes, 1997]. Jellegzetességük, hogy polikristályos fémekben nagymértékű nyíró
alakváltozás hatására jönnek létre, amelyet például az intenzív képlékenyalakításnak nevezett
eljárásokkal (SPD – Severe Plastic Deformation) lehet létrehozni [Valiev, 2000]. Ezen speciális
képlékenyalakító technikákat a 2.2 fejezetben mutatom be részletesen. Az intenzív
képlékenyalakítás folyamán a krisztallitok eredeti határán rácsdiszlokációk torlódnak fel, és
megvastagodott, nagy diszlokációsűrűségű cellafalat alkotnak. A cellafalak többletenergiával
bírnak, és vastagságukhoz viszonyítva nagy kiterjedésű rugalmas feszültségtér veszi őket körül.
A cellafalak környezetében a kristálysíkok ennek megfelelően erősen deformáltak és íveltek,
amint azt az 1(a) ábrán látható vázlatos rajz [Valiev, 1986] is szemlélteti. Egy cellafalról és az
azt körülvevő görbült kristálysíkokról készült nagyfelbontású transzmissziós
elektronmikroszkópos (TEM – Transmission Electron Microscopy) felvételt láthatunk az 1(a)
ábra felső részén. A cellák belsejében a diszlokációsűrűség jellemzően két-három
nagyságrenddel kisebb, mint a cellafalakban, amelyre egy példát mutat az 1(b) ábra felső
felvétele.
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4

_______________________________________________________________________________________

A szemcsehatárokon sötét kontrasztot mutató sávok tipikus megjelenési formái a
rácsdiszlokációkból kialakuló cellafalaknak. Az 1(b) ábrán látható két transzmissziós
elektronmikroszkópos felvétel egy könyöksajtoló szerszámon egyszeresen átsajtolt
nagytisztaságú réz próbatest különböző tartományait mutatja be [Xue, 2007]. A felső felvétel a
csatorna megtörésénél található 45°-os főnyírási síktól távolabbi, míg az alsó kép egy ahhoz
közelebbi tartományról készült.

1. ábra (a) Nanoszemcsés Al3Mg ötvözetről készített HRTEM felvétel [Furukawa,
1996] és a nem-egyensúlyi szemcsehatár vázlatos ábrázolása [Valiev, 1986] (b)
Egyszeresen könyöksajtolt nagy tisztaságú rézről készült TEM-es felvételek [Xue,
2007]. (c) UFG struktúrájú alumínium TEM-es felvételei [Chang, 2000] (d) Az ultrafinomszemcsés mikroszerkezet kialakulásának mechanizmusa [Valiev, 2000]

A nyilakkal jelzett sávok mentén alakul ki az említett cellás szerkezet, amelyben a cellák
irányítottságát a szerszámgeometriából adódó főnyírási sík és az anyag aktív csúszási irányai
határozzák meg. A szerzők és más kutatók [Iwahashi, 1997; Fukuda, 2002] a diffrakciós adatok
elemzéséből arra következtettek, hogy a szomszédos cellák orientációkülönbsége kicsi,
jellemzően 2-5°. A 45°-os nyírási síkon áthaladó anyagban kialakuló elnyújtott, réteges
struktúra hosszirányú cellafalai alkotják az ún. cellás blokkokat. A két hosszirányú cellahatár
által közrefogott térfogatot pedig a keresztirányú, rövidebb cellafalak választják el egymástól
[Xue, 2007].
Az intenzív képlékenyalakítási folyamatokat kísérő szemcsefinomodás mechanizmusával
számos kutatás foglalkozott [Kim, 2007; Wu, 2004]. Ezek döntő többségénél azt állapították
meg, hogy az előzőleg bemutatott cellás struktúra jellemzően a 0,8-1 mértékű egyenértékű
képlékeny alakváltozás elérésével alakult ki [Xue, 2007; Meyers, 2006; Valiev1, 1997]. A
képlékeny alakváltozás mértékének további növelésével felbomlik a cellás struktúra és kialakul
a tömbi fémes anyagoknál értelmezett ultra-finomszemcsés mikroszerkezet. Az ilyen
anyagokat jellemzően néhány 100 nm-től 1 µm-ig terjedő szemcsék építik fel, amelyeket
_______________________________________________________________________________________
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többnyire egyensúlyi vagy közel egyensúlyi, nagyszögű szemcsehatárok választanak el. Az
egyensúlyi szemcsehatár vékonyabb, mint a nem-egyensúlyi és szerkezetét jellemzően nem
rács- hanem szemcsehatár-diszlokációk építik fel [Xue, 2007; Straumal, 2004; Chang, 2000].
Az UFG struktúra kialakulásának mechanizmusát számos kutató vizsgálta. Valiev és társai
szerint [Valiev1, 1997] további képlékenyalakítás hatására a rugalmasan deformálódott
cellafalakban lévő diszlokációsűrűség elér egy kritikus értéket, majd a különböző előjelű
diszlokációk részleges megszűnése következik be a cellahatáron [Essmann, 1979]. Ha a
cellahatáron maradt azonos előjelű diszlokációk Burgers vektora merőleges a határra, akkor
azok növelik a szomszédos cellák orientációkülönbségét, melynek hatására a cellafalak
felszakadoznak, adott esetben elfordulnak és kialakul az UFG struktúrát jellemző
szemcseszerkezet [Valiev, 2000]. Ezt a mechanizmust szemlélteti az 1(d) ábrán látható vázlatos
rajz. Az 1(c) ábra két felvételén pedig 8 lépésben könyöksajtolt, már UFG struktúrát mutató
ipari tisztaságú alumíniumról készült TEM-es felvételeket láthatunk. A felső kép egy olyan
szemcsét mutat be, amelynél az előzőekben bemutatott diszlokációs cellafal (PDW –
Polygonized Dislocation Wall) már poligonizálódott változata részben átalakult cellahatár
(PTB – Partially Transformed Boundary) és az alakítási folyamat eredményeképpen keletkezett
nagyszögű, egyensúlyi szemcsehatár (GB – Grain Boundary) is megtalálható. Utóbbiak mellett
a szemcse belseje felé terjedő vastagsági kontúrokat láthatunk, amelyek azt jelzik, hogy az adott
szemcsehatár környezete relaxált, diszlokációktól és rugalmas feszültségektől mentes. Az ilyen
krisztallithatárok szomszédos területeinek orientációkülönbsége több, mint 10-12°, amint az
alsó felvételen is látható. Az UFG struktúra kialakulásával keletkező szemcsehatárok tehát
valóban egyensúlyi vagy közel egyensúlyi, nagyszögű határnak tekinthetők [Chang, 2000].

2.1

TULAJDONSÁGVÁLTOZÁS AZ ANYAGOK ULTRA-FINOM- ÉS
NANOSZEMCSÉS ÁLLAPOTÁBAN

Miután megismertük az UFG és NG anyagokat felépítő mikroszerkezet jellemzőit, röviden
bemutatom azokat a legfontosabb tulajdonságokat, amelyek miatt az ultra-finom- és
nanoszemcsés tömbi anyagok napjaink anyagtudományi kutatásainak egyik jelentős területét
képezik.
Ugyanazon kémiai összetételű anyag durvaszemcsés, valamint NG és UFG állapota között
számos tulajdonság tekintetében jelentős különbség mutatkozik. A tulajdonságváltozás egyik
fő oka, hogy a szemcsefinomodás révén jelentősen megnő az egységnyi térfogatban található
szemcsehatár-felületek aránya. Az intenzív képlékenyalakítással előállított tömbi NG
anyagoknál a megvastagodott, nem-egyensúlyi szemcsehatárok térfogathányada is jelentős
értéket képvisel [Nazarov, 2002; Xue, 2007]. A szemcsehatár-felültek nagy aránya és a nemegyensúlyi szemcsehatárokat körülvevő rugalmas feszültségtér hatása a lokális atomi
elrendeződésre együttesen befolyásolják az NG és az UFG anyagok fizikai tulajdonságait. A
nanoszemcsés réz rugalmassági modulusa például 10-15%-kal kisebb, mint a kiindulási
állapotú anyagé volt [Akhmadeev, 1993]. Különböző kutatások kimutatták, hogy az NG
anyagok Curie hőmérséklete, mágnesezettségének szaturációs határértéke, a kristályrács
normál rezgésének felső hőmérsékleti határértéke (Debye hőmérséklet) egyaránt különbözik a
durvaszemcsés állapotra jellemző értékektől. Az alábbi táblázatban összefoglaltam néhány
fizikai tulajdonság változásának mértékét adott anyagok NG és CG állapotára nézve, feltüntetve
az adatok forrásait is.
_______________________________________________________________________________________
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1. táblázat Különböző fémek fizikai tulajdonságai NG és CG állapotukban
Tulajdonság

Érték

Anyag

Curie hőmérséklet (K)
Mágneses telítettség
(Am2/kg)
Debye hőmérséklet (K)
Diffúziós együttható (m2/s)
Oldódási határ 293K-en (%)
Young-modulus (GPa)

Referencia

Ni

NG
595

CG**
631

[Valiev2, 1997]

Ni

38,1

56,2

[Valiev2, 1997]

Fe
Cu oldódása Ni-ben
C oldódása α-vasban
Cu

240*
1×10-14
1,2
115

467
1×10-20
0,06
128

[Valiev, 1991]
[Kolobov, 1996]
[Korznikov, 1994]
[Akhmadeev, 1993]

* a cellahatár közelében
** a kiindulási állapotú anyagok szemcseméretéről a [Valiev, 1991] forrást kivéve, amely 24 µm-t említ, nincs
információ a publikációkban. Egyes alapanyagok megnevezésénél mindössze a „kereskedelmi” jelzőt használják.

Az NG és UFG anyagok számos fizikai, hőtani, elektromos, mágneses, korróziós és egyéb
tulajdonsága mutat jelentős változást, illetve javulást a durvaszemcsés állapothoz képest,
azonban a gépészmérnöki gyakorlat szempontjából talán a mechanikai tulajdonságok változása
a legfontosabb. A polikristályos fémek képlékeny alakváltozása diszlokációk mozgásával megy
végbe. A szemcsék belsejében, az ún. Frank-Read forrásokban keletkező diszlokációk a
szemcsehatáron feltorlódnak, ezzel növelik a szemcsehatár környéki feszültséget, amely egy
kritikus értéket elérve, megindítja a képlékeny alakváltozást a szomszédos krisztallitokban is.
A szilárdságnövelés általános elve az, hogy a diszlokációk mozgását kiváltó feszültséget
növeljük úgy, hogy a diszlokációk mozgását gátolni próbáljuk. A diszlokációk mozgása
szempontjából akadályt jelentenek a kiválások, a diszperz részecskék, az oldott atomok és
szomszédos diszlokációk. Utóbbi effektus hatásfoka a diszlokációsűrűség növelésével
fokozható, amely például képlékeny hidegalakítással és martenzites átalakulással érhető el. Az
első három szilárdságnövelő mechanizmus hőkezeléssel és ötvözéssel valósítható meg. Az
említett eljárások kombinálhatók, amint az meg is valósul a fémek különböző ötvözeteiből
képlékenyalakítással gyártott munkadarabok esetében [Verő 1996, Roósz, 2011].
A szilárdságnövelés egy további lehetősége a szemcseméret csökkentése. A
szemcsehatárokat jellemző orientációkülönbség és a szemcsehatár-diszlokációk ugyanis
szintén akadályt jelentenek a rácsdiszlokációk mozgása szempontjából. Ugyanazon anyag UFG
és NG állapotában a térfogatra vetített szemcsehatár-felület jóval nagyobb, mint durvaszemcsés
esetben. Ennek következtében csökken a diszlokációk szabad úthossza, valamint a
szemcseméret csökkenésével az egy szemcsén belüli diszlokációk száma is csökken, amelyek
együttesen azt eredményezik, hogy a makroszkopikus folyás nagyobb feszültségszinten indul
meg [Prohászka, 1997; Verő, 2004]. A szemcseméret és a szilárdság egy jellegzetes
mérőszáma, a folyáshatár közötti összefüggést Hall [Hall, 1951] és Petch [Petch, 1953] írta le
az alábbiak szerint:

 p    kHP d
0
s

ahol:



1
2

 s0

az alakítatlan egykristály folyáshatára (MPa);

p

a polikristályos anyag folyáshatára (MPa);

kHP

Hall-Petch meredekség (N/mm3/2);

d

a polikristályos anyag átlagos szemcsemérete (mm).

(1)
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A folyáshatár tehát a szemcseméret négyzetgyökének reciprokával egyenes arányban
változik, azaz ha a csökken a szemcseméret, nő a folyáshatár. A Hall-Petch összefüggés
érvényességét néhány mikrométeres szemcseméretig számos korábbi tanulmány bizonyította,
azonban, ha a fémmátrixot felépítő szerkezeti elemek mérete eléri a 15-20 nm-t vagy ez alá
csökken, a folyáshatár növekedése mérséklődik, megáll vagy értéke csökkeni kezd [Kozlov,
2006; Kozlov, 2008]. A jelenséget inverz Hall-Petch relációnak nevezzük. A Hall-Petch
meredekség csökkenésének, vagy adott esetben negatív értékének hátterében a képlékeny
alakváltozás mikro-mechanizmusainak megváltozása áll. Az említett mérethatárig, amely
anyagonként és a kialakult nanoszerkezet jellemzőinek függvényében különböző lehet, a már
megismert diszlokáció mozgás határozza meg a képlékeny alakváltozás beindulását és
folyamatát. Az SPD eljárások során azonban a cellafalakban végbemenő részleges diszlokáció
megszűnést követően a diszlokációk cellahatár menti csúszása is megvalósulhat, amely a
szemcsehatárok egymáson való elcsúszásához (GBS – Grain Boundary Sliding) vezet [Valiev,
2000; Sülleiová, 2009]. A 2(a) ábrán láthatjuk a jelenséget magyarázó vázlatos rajzot.

2. ábra (a) A szemcsehatárok egymáson való elcsúszása és az ezt kísérő egyéb
jelenségek vázlatos ábrázolása [Sülleiová, 2009] (b) Nanoszemcsés réz egyezményes
folyáshatárának változása a szemcseméret függvényében, különböző alakváltozási
sebességek mellett [Kim, 2005]

A szemcsehatárok egymáson való elcsúszása és bizonyos cellahatárok elmozdulása (MGB)
a diszlokációk süllyedésének (DS), határ menti csúszásának (GD) és egymásra rétegződésének
(DC) együttes következménye [Sülleiová, 2009]. Számos kutató vizsgálta a különböző NG
anyagok egyes szilárdsági mérőszámainak alakulását a szemcseméret függvényében. A 2(b)
ábrán látható grafikonon porkohászati úton előállított, különböző szemcseméretű, egytengelyű
húzó igénybevétellel terhelt réz minták 5%-os maradó alakváltozáshoz tartozó folyáshatárait
láthatjuk [Kim, 2005]. Egy bizonyos szemcseméret alatt a már említett inverz Hall-Petch
összefüggés érvényes a szemcseméret és a folyáshatár kapcsolatára, amely mérethatár például
az alakváltozási sebességtől is függ. A húzóterhelés csökkenő sebessége mellett már 100 nmes szemcseméretnél is csökkenhet az egyezményes folyáshatár értéke. A jelenséget számos
egyéb NG anyagnál azonosították és elemezték [Masumura, 1998].
A szilárdságnövekedés, amely tehát erősen függ a szemcsemérettől és a deformációs mikromechanizmusoktól, az egyik meghatározó hajtóereje az UFG és NG anyagokkal kapcsolatos
kutatásoknak. A mechanikai tulajdonságok részletes ismertetése előtt áttekintem a tömbi
alapanyagból kiinduló, NG és UFG struktúrájú fémek és ötvözetek előállítási lehetőségeit. Az
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UFG, illetve NG szerkezetű tömbi anyagok előállításához jelenleg alkalmazott eljárások két
nagy csoportba sorolhatók.
Az egyik kategóriába az ún. korszerű termomechanikus eljárások (ATP – Advanced
Thermomechanical Processing) tartoznak. Ezek az eljárások különböző fémtani folyamatok
aktiválása vagy erősítése révén járulnak hozzá a szemcseméret csökkentéséhez. Ilyen
folyamatok például az ausztenit különböző típusú újrakristályosodási mechanizmusai, a
képlékeny alakváltozás indukálta ferrites átalakulás, illetve a ferrit újrakristályosodása az
interkritikus vagy a ferrites tartományban végrehajtott alakítás hatására [Hodgson, 1999; Yang,
2003; Verő, 2004]. A szemcsefinomodás hatásfokát tovább növelheti az előbbi mechanizmusok
egymással, illetve a kiválási folyamatokkal való kombinációja. Az eljárások másik csoportját,
a már említett intenzív képlékenyalakító technikák (SPD) képezik, amelyekkel jellemzően
erőteljesebb szemcsefinomodás érhető el, mint az ATP folyamatokkal. Utóbbiak egy része
azonban már megvalósítható a meleghengerművekben, míg az SPD technikák ipari alkalmazása
jelenleg nem megoldott [Song, 2006]. A nagy szilárdság és a jó alakíthatóság együttes elérése
szempontjából ígéretes kutatási terület jelent az SPD és az ATP eljárások kombinációja. Az
SPD technikák alkalmazásával előállított nanoszemcsés, nagyszilárdságú anyag alakíthatósági
és szívóssági tulajdonságait nagymértékben javítja például a kis hőmérsékletű újrakristályosító
izzítás [Son, 2005]. Szűkítve a szakirodalmi áttekintést, a továbbiakban az intenzív
képlékenyalakítás tárgykörébe tartozó eljárásokkal és az általuk elérhető mechanikai
tulajdonságokkal foglalkozom.

2.2

AZ INTENZÍV KÉPLÉKENYALAKÍTÓ ELJÁRÁSOK

Az intenzív képlékenyalakító eljárások elődje Bridgman kísérlete [Bridgman, 1952] volt,
amelyben vékony lemezeken kombináltan alkalmazott nyomást és csavarást. Az eljárás
megismétlésével előállított anyagok az eddigiektől eltérő fizikai és kémiai tulajdonságokat
mutattak [Smirnova, 1986]. Az ezt követő kutatások során számos olyan SPD eljárást
fejlesztettek ki, amelyekkel a tömbi anyagok mikroszerkezete UFG vagy NG állapotúvá
alakítható. A különböző technikai megoldások egyik közös jellemzője, hogy az alakítási
folyamat által megvalósítható képlékeny alakváltozás jóval nagyobb, mint a hagyományos
alakító technológiák esetében, elérheti a százas nagyságrendet is [Azushima, 2008]. Fémes
szerkezeti anyagaink ilyen nagymértékű képlékeny alakítása makroszkopikus repedés vagy
törés nélkül többek között nyomó jellegű hidrosztatikus vagy ahhoz közeli feszültségállapotban
és nagy, akár néhány GPa-os nyomás mellett valósítható meg, amelyek szintén az intenzív
képlékenyalakító eljárások sajátosságai. A kezdeti kutatásokban azt is megfigyelték, hogy az
igénybevételek közül a nyíró alakváltozás az, amely leginkább elősegíti az előzőekben
bemutatott cellás nanoszerkezet kialakulását [Segal, 2002]. A kidolgozott eljárások alapelve
tehát a nagymértékű nyíró alakváltozás megvalósítása nagy hidrosztatikus nyomás mellett,
jellemzően szobahőmérsékleten vagy félmeleg körülmények között. Segal megállapította
[Segal, 2002], hogy a 2000-es évek elejéig kifejlesztett SPD technikák mindegyikére az
egyszerű és a tiszta nyírás, illetve az ezek különböző kombinációjából előálló alakváltozási
állapotok jellemzőek. A nyíró alakváltozás jellegének szignifikáns hatása van a
szemcsefinomodási folyamat stabilitására és a nyírási sávokban létrejövő lokális alakváltozás
mértékére. Megállapította, hogy a nagyszögű szemcsehatárok térbeli hálózatával elválasztott,
egyenletes finomszerkezet létrehozására leginkább az egyszerű nyírás alkalmas.
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Az intenzív képlékenyalakító eljárások különböző változatainak száma az elmúlt években
ugrásszerűen növekedett, ezért terjedelmi korlátok miatt a következő felsorolásban csak néhány
alapvető SPD technikát mutatok be. Részletes ismertetésüktől is eltekintek, hiszen a BME
Anyagtudomány és Technológiai Tanszékén folyó többéves kutatómunka keretében Fodor
Árpád [Fodor, 2007] és Bobor Kristóf [Bobor2, 2010] korábbi doktori értekezéseikben ezeket
már bemutatták. Az alapvető intenzív képlékenyalakító eljárások két csoportba sorolhatók az
alábbiak szerint [Valiev, 2000]:
Szakaszos eljárások:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

könyöksajtolás (Equal Channel Angular Pressing – ECAP)
nagy nyomáson végzett csavarás (High Pressure Torsion – HPT)
csavaró sajtolás (Twist Extrusion – TE)
nyomás alatti ciklikus sajtolás (Cyclic Extrusion and Compression – CEC)
többtengelyű kovácsolás (Multiple Forging – MF)

Folyamatos eljárások:
halmozódó kötőhengerlés (Accumulated Roll Bonding – ARB)
ismétlődő hajlítás-kiegyenesítés (Repetitive Corrugation & Straightening – RCS)
folyamatos ECAP eljárások: Conform-ECAP (8/1), Incremental-ECAP (8/2)
egyenlő keresztmetszetű, szög alatt hajló csatornák közötti hengerlés (Equal
Channel Angular Rolling – ECAR)
10.) különböző sebességű hengerlés (Differential Speed Rolling – DSR)
6.)
7.)
8.)
9.)

A felsorolt SPD eljárások elvi vázlatát szemlélteti a 3. ábra.

3. ábra (a) Szakaszos és (b) folyamatos intenzív képlékenyalakító eljárások elvi vázlata
[1,4,6,7,8/1,8/2 – 2006; Azushima, 2008] [2,3 – Valiev12006]
[5 – Zherebtsov, 2004] [9 – Zhu, 2006] [10 – Hallberg, 2013]
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Az intenzív képlékenyalakító eljárások egy másik közös jellemzője, hogy a szerszámok aktív
elemeinek geometriája biztosítja az alakított munkadarab keresztmetszeti állandóságát (pl.
ECAP) vagy a kiindulási állapothoz hasonló alakú próbatest létrehozását (pl. MF) [Valiev1,
2006]. Ez a tulajdonság egyrészt azért fontos, mert a képlékeny alakváltozás megfelelő
nagyságrendjének eléréséhez többször egymás után végre kell hajtani az adott alakítási lépést,
amelyhez a próbatest a szerszámba visszahelyezhető kell legyen. Különösen igaz ez a kritérium
a szakaszos eljárásokra. Másrészt, ennek köszönhetően nem csökken kritikus mértékben a
munkadarab alakítási irányba eső mérete, amely a hagyományos alakító technológiáknál a
képlékeny alakváltozás növelésének egyik korlátja.
Az alakítási lépések említett ismétlésének szükségessége a folyamatos eljárásoknál is
fennáll. Lényeges különbség azonban, hogy ezekkel a technikákkal jóval nagyobb méretű, a
gyakorlati alkalmazás szempontjából előnyösebb darabok gyárthatók. Mindemellett bizonyos
esetekben, például az RCS eljárásnál, megfelelő számú szerszámpár egymás utáni
elhelyezésével a folyamat kvázi végteleníthető is [Zhu, 2001]. Az SPD eljárások többségénél
tehát az esetleges kalibráló alakítást követően visszahelyezik a darabot a szerszámba a
következő alakítási lépés végrehajtásához, amely a próbatest vagy a szerszám lokális
koordinátarendszeréhez viszonyítva különböző irányokból történhet. A próbatest forgatásával
megvalósított munkarendeket alakítási utaknak nevezik. Az alábbi ábrán az ECAP, a DSR és a
HPT eljárásoknál alkalmazott jellegzetes alakítási utakat láthatjuk.

4. ábra (a) Az ECAP [Valiev2, 2006], (b) a DSR [Bobor, 2012] és (c) a HPT
[Tokada, 2008] eljárásoknál alkalmazott jellegzetes alakítási utak

A fenti példákban bemutatott alakítási utak alkalmazásával a próbatest az elfordítás szögétől
függően, 1, 2, illetve 4 alakítási lépés után visszatér az eredeti pozíciójába. Az így kialakított
terhelési menetrendek tehát periodikusan ismétlődnek, azaz ciklikus intenzív
képlékenyalakítást valósítanak meg. Ebben a vonatkozásban kutatómunkám témája, a
többtengelyű kovácsolás is ciklikus SPD folyamatnak tekinthető, amint azt az MF technika 3(a)
ábrán bemutatott elvi sémája is érzékelteti.
Az intenzív képlékenyalakító eljárásokkal létrehozható ultra-finom- és nanoszemcsés
anyagok egyik legjelentősebb mechanikai tulajdonsága a megnövekedett szilárdság, amely a
szemcseméret csökkenés következtében fellépő, előzőekben bemutatott deformációs
mikromechanizmusok következménye. A szilárdságnövekedés mellett a durvaszemcsés
állapothoz viszonyítva változik az anyagok keménysége, szívóssági és alakíthatósági
tulajdonságai, az ismétlődő mechanikai igénybevétel okozta fáradási és törési viselkedése, és
még számos egyéb mechanikai tulajdonsága. A kialakuló mikroszerkezet jellemzőire, ezáltal a
mechanikai tulajdonságok változására is hatással van az alakváltozás története, amelyet az adott
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SPD eljárás egy lépésére jellemző alakváltozási állapot és a különböző alakítási utakkal
megvalósított terheléstörténet együttesen befolyásolnak. [Verlinden, 2005; Raab, 2015;
Stolyarov, 2001].
A két legelterjedtebb SPD eljárás a könyöksajtolás és a nagy nyomáson végzett csavarás.
Ennek megfelelően számos tanulmány készült a különböző mértékben és eltérő alakítási utak
mentén alakított próbatestek mechanikai tulajdonságainak vizsgálata kapcsán. Az eredmények
azt mutatják, hogy az átnyomások számának, illetve a csavarás szögének növekedésével és a
mikroszerkezet finomodásával a csavaró, nyomó és húzó folyáshatár, a szakítószilárdság és a
keménység is növekszik [Poortmans, 2005; Jufu, 2010; Stolyarov, 2001; Lugo, 2008].
Az alakított darabok átlagos keménysége azonban nem minden esetben mutat monoton
növekedést a képlékeny alakváltozás halmozódásával. A keménységnövekedés mértéke és
előrehaladásának menete az alakváltozás történetétől is függ. Eltérő alakítási utak szerint
könyöksajtolt, de ugyanakkora halmozott képlékeny alakváltozáson átesett Fe-20%Cr anyagú
próbatestek átlagos keménysége és keménységük anizotrópiájának mértéke is különbözik
egymástól [Rifai, 2014]. Egy ehhez hasonló vizsgálat során HPT-vel alakított titán és ötvözetlen
lágyacél mintákon tanulmányozták a keménység változását a felső szerszámfél egyirányú,
illetve oda-vissza forgatásával megvalósított egyszerű és ciklikus terhelési esetekben [Tokada,
2008]. Ciklikus terhelési menetrendeknél az átlagos keménység ugyan növekedett az alakítatlan
állapothoz képest, de az alakítási ciklusok számának további növekedésével alig változott. A
szemcseszerkezet finomodását mindkét említett kutatásban tanulmányozták. Az ECAP
kísérletek kapcsán összefüggést mutattak ki a nagyszögű szemcsehatárok aránya és a
keménység anizotrópiájának mértéke között. A legtöbb nagyszögű szemcsehatárt és a
leginkább izotróp keménységeloszlást a BC úttal alakított próbatestnél azonosították [Valiev2,
2006]. Az egyirányú és a ciklikusan változó terhelési menetrend szerint csavart darabokat
összehasonlítva pedig azt tapasztalták, hogy a keménységkülönbség ellenére a mikroszerkezet
finomodása megközelítőleg azonos mértékű volt [Tokada, 2008]. A szobahőmérsékletű SPD
eljárásoknak alávetett próbatestek keménysége tehát nem minden esetben mutatja a
hagyományos hidegalakító technológiákra jellemző, a képlékeny alakváltozás halmozódását
kísérő monoton növekedést.
A hagyományos hidegalakító technológiákkal alakított fémek egyik jellegzetes mechanikai
tulajdonság-együttese a nagy szilárdság és a csökkent alakíthatóság. Ennek oka a nagymértékű,
egyirányú képlékeny alakváltozás következtében létrejövő irányított mikrostruktúra, amely
jellegzetesen kisszögű határokkal elválasztott szemcsékből épül fel. A nagy
diszlokációsűrűségnek köszönhetően az anyag folyáshatára nagy, de a képlékeny alakváltozás
bekövetkezését követően a nagy hibasűrűségű kristályrácsban hamar kialakulnak a
mikrorepedések, amelyek egyesülése stabil, majd instabil repedésterjedést, végül törést
eredményez [Callister, 2007]. Ezzel szemben az intenzív képlékenyalakításon átesett anyagok
a nagy szilárdságuk mellett jobb alakíthatósági tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez a kedvező
tulajdonság-együttes visszavezethető az NG és UFG anyagok mikroszerkezeti jellemzőire. A
diszlokációk részleges megszűnése és az egyensúlyi szemcsehatárokkal körülvett krisztallitok
kialakulása ugyanis kedvezően hat az anyag alakváltozó képességére [Meyers, 2006].
A szakaszos SPD eljárások során előállított próbatestek jellemzően rúd vagy hasáb alakúak,
ezért a hagyományos, lemez próbatesteken végrehajtott alakíthatósági vizsgálatok itt nem vagy
csak korlátozottan és módosítva alkalmazhatóak. A kutatók többsége így a szakítóvizsgálatok
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eredményeiből von le következtetéseket az alakíthatóságra nézve. Szakadási nyúlásukat
tekintve a könyöksajtolt próbatestek nyújthatósága nagyobb, mint a hasonló nagyságrendű
szakítószilárdságot elérő hideghengerelt daraboké (5(a) ábra). Az 5(b) ábrán látható
szakítódiagramokból azonban az is megfigyelhető, hogy az ECAP-pal alakított anyagok
egyenletes nyúlása még 8 átsajtolás után is kicsi, ellenben a befűződést követő nagymértékű
lokális képlékeny alakváltozás révén a szakadási nyúlás már jelentős mértékben növekszik. Az
alakíthatóság tovább javítható egy jelentős szemcsedurvulást még nem okozó, kis hőmérsékletű
lágyító hőkezeléssel (5(b) ábra).

5. ábra (a) Hidegen hengerelt és könyöksajtolt AA1050-es alumínium próbatestek
mechanikai tulajdonságainak összehasonlítása [Verlinden, 2005] (b) Ipari tisztaságú
alumínium különböző alakítottsági állapotának szakítódiagramjai [Poortmans, 2005]
(c) Durvaszemcsés és HPT-vel alakított titán minták szakítódiagramjai [Valiev, 2001]

Egyes esetekben, például nagy nyomáson végzett csavarással előállított titán próbatestek
szakítóvizsgálatakor (5(c) ábra), az egyenletes nyúlás megközelítőleg elérte a kiindulási
állapotú anyagra jellemző értéket. Az alakíthatósági tulajdonságok javulásának egy különleges
esete az ún. szuperképlékeny alakváltozó képesség, amikor a szakadási nyúlás jellemzően
100% feletti. Kutatások kimutatták, hogy az ilyen tulajdonságú anyagok előállításának egyik
alapvető módja az intenzív képlékenyalakítás [Sergueeva, 2002] vagy a növelt hőmérsékletű
SPD eljárások és az utólagos hidegalakítás együttes alkalmazása [Park, 2004].
Az UFG és NG anyagok ismétlődő mechanikai igénybevétel okozta fáradással, töréssel
szembeni ellenállása is változik a durvaszemcsés állapotra jellemző viselkedésükhöz képest.
Megnövekedett szilárdságuk révén a nagyciklusú fáradás kifáradási határát meghatározó törési
szilárdságuk növekszik, azaz a szemcseméret csökkenése a kifáradási határ növekedését
eredményezi [Höppel, 2006]. Kisciklusú fáradás (LCF – Low Cycle Fatigue) tartományában
viszont az általában nagyobb alakváltozó képességű, durvaszemcsés anyag tönkremeneteli
ciklusszáma a nagyobb, adott képlékeny alakváltozási amplitúdó mellett [Hanlon, 2005].
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Egyes UFG szerkezetű anyagokon alkalmazott kis hőmérsékletű lágyítással azonban LCF
tartományban is elérhető a durvaszemcsés állapotra jellemzőnél nagyobb törési ciklusszám.
Különböző anyagok durvaszemcsés, UFG és hőkezeléssel módosított UFG állapotainak CoffinManson egyeneseit összegzi a 6(a) ábra [Mughrabi, 2004].
Az ultra-finom- és nanoszemcsés anyagok szívóssági tulajdonságai is jelentősen
megváltoznak a kiindulási állapotukhoz viszonyítva. A szemcseméret csökkenésével például a
térben középpontos kockarácsú fémekre jellemző szívós-rideg átmeneti hőmérséklet is csökken
(6(b) ábra) [Song, 2006].

6. ábra (a) Különböző anyagok UFG és CG állapotának Coffin-Manson egyenesei
[Mughrabi, 2004] (b) Közepes karbontartalmú acél UFG és CG állapotának
ütőmunka-hőmérséklet diagramjai [Song, 2006]

Az előbbiekben bemutatott példákból jól látható, hogy az SPD eljárásokkal előállított NG és
UFG anyagok szilárdsági és alakíthatósági jellemzői összességükben felülmúlják az ugyanazon
anyag durvaszemcsés állapotára jellemző tulajdonságokat. Ugyanakkor az is megállapítható,
hogy mechanikai tulajdonságaik erősen függenek a kialakult finomszerkezet felépítésétől és
egyes jellemzőitől, amelyeket pedig az alkalmazott SPD eljárásra jellemző alakváltozási állapot
és az alakváltozás történetét meghatározó terhelési menetrend együttesen befolyásolnak.
2.2.1

AZ INTENZÍV KÉPLÉKENYALAKÍTÓ ELJÁRÁSOKRA JELLEMZŐ ALAKVÁLTOZÁS

Az előbb említett következtetések miatt számos kutató foglalkozott azzal, hogy
meghatározzon egy olyan mérőszámot, amellyel leírható és egymással összehasonlítható az
egyes képlékenyalakító eljárásokra jellemző képlékeny deformáció típusa. A képlékeny
alakváltozást szemléletesen jellemző alakváltozási trajektória bevezetése Ilyushin nevéhez
fűződik [Ilyushin, 1990]. Az elmélet alapja, hogy a logaritmikus alakváltozási tenzor deviátor
tenzorának komponenseit felhasználva, előállíthatóak az alakváltozási trajektória egyes pontjait
megadó ötdimenziós helyvektorok koordinátái. Az így kapott alakváltozási trajektória
sajátossága, hogy az alakítási folyamat kezdetén az ötdimenziós koordinátarendszer origójából
indul, és a hossza megegyezik az alakváltozás mértékével.
Más kutatók megállapításai szerint a trajektória egy további jellegzetessége, hogy annak az
egyenestől való eltérése arányos az adott deformáció nyíró jellegével, azaz az alakváltozás nemmonotonitásával [Krallics, 2005]. A deformáció típusának jellemzésére bevezetett fogalom
tehát a nem-monotonitás, amelynek több definíciója is ismert [Dupuy, 2002; Krallics, 2005].
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A leginkább használatos meghatározás Szmirnov-Aljajev nevéhez fűződik [Smirnov-Aljajev,
1978], amely szerint az alakváltozás szigorúan monoton, ha teljesül az alábbi két feltétel:
1.) A kontinuum alakváltozási sebesség tenzorának főirányai a teljes alakítási
folyamat alatt ugyanazon anyagi szálakkal (vonalelemekkel) esnek egybe.
2.) A Lode paraméter állandó:
2    
  áll.  2 1 3 , ahol 1 , 2 , 3 az alakváltozási sebesség főértékei.
1  3
A Lode paraméter eredetileg a feszültségállapot jellemzésére szolgáló mérőszám, amelyet
általában főfeszültségekkel írnak fel. A Levy-Mises anyagtörvényt alkalmazva azonban
kifejezhető a fenti alakban, amely jobban illeszkedik a nem-monotonitás első feltételéhez. A
definícióból adódóan tehát, nem monoton alakváltozás esetén a kiválasztott anyagi
vonalelemek és az alakváltozási sebesség tenzor főirányainak egymáshoz viszonyított helyzete
változik az alakítási folyamat alatt, illetve a Lode paraméter nem állandó [Bobor2, 2010].
Az egyenes vonalú trajektóriával jellemezhető képlékeny alakváltozás, mint például az
egytengelyű feszültségállapotban végrehajtott húzás, szigorúan monotonnak tekinthető. Az
egyenestől eltérő, görbült alakváltozási trajektória jellemzi például a szerszám-munkadarab
súrlódása mellett megvalósuló egytengelyű zömítést, amelyet a hengeres próbatest hordósodása
kísér. Az ilyen feltételek melletti alakváltozást közelítőleg monotonnak vagy kvázi monotonnak
nevezzük addig, amíg az alakítási folyamat bármely két állapotában (időpillanatában) vizsgálva
az adott kontinuum alakváltozási sebességét, az alakváltozási sebesség tenzorok
felhasználásával képzett skalár mennyiség egy meghatározott érték alá nem csökken. Az
említett mérőszám az alábbiak szerint számítható [Schmitt, 1994; Dupuy, 2002]:

 sp 
ahol:

ξp : ξ
ξp : ξp  ξ : ξ

(2)

ξ

az alakváltozási sebesség tenzor az alakítási folyamat adott

ξp

időpillanatában;
az alakváltozási sebesség tenzor az alakítási folyamat egy előző
időpillanatában.

Az  sp mérőszám tulajdonképpen a ξ és ξ p alakváltozási sebesség tenzorokból képzett
vektorok egymással bezárt szögének cosinusát adja meg. Ennek megfelelően értéke 1 és (-1)
között változhat. Szigorúan monoton alakváltozás esetén  sp  1 , azaz a két vektor egymással
párhuzamos. Kvázi monoton alakváltozás kategóriájába abban az esetben sorolják az adott
képlékenyalakítási műveletet, ha  sp  3 / 2 , azaz a két vektor egymással bezárt szöge
legfeljebb 30° [Schmitt, 1994; Li, 2007]. Az alakváltozás nyíró jellegének erősödésével az  sp
érték csökken és ténylegesen nem monoton alakváltozás valósul meg. Ilyen folyamat többek
között az egyszerű nyírás és egyes SPD eljárások egyedi alakítási lépései, például a
könyöksajtolás egy átnyomása. A terhelési menetrendek periodikus ismétlésével megvalósított
SPD alakításokat, amelyek esetében az  sp értéke többször az említett határérték alá csökken,
pedig a ciklikusan nem monoton képlékeny alakváltozás kategóriájába soroljuk.
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A Tanszéken folyó, alakítástechnikával kapcsolatos több évtizedes kutatási tevékenység és
az intenzív képlékenyalakításhoz kapcsolódó kutatómunka eredményeképpen Fodor Árpád
[Fodor, 2007] munkájára alapozva, Bobor Kristóf [Bobor2, 2010] kidolgozott egy számítási
eljárást, amellyel az alakítási folyamatokat nem-monotonitás szempontjából lehet vizsgálni és
egymással összehasonlítani. A Szmirnov-Aljajev monotonitási feltételére épülő módszer
lényege, hogy képezzük az örvénytenzorból felírható, a kontinuum merevtestszerű forgását
jellemző w forgásvektornak és az alakváltozási sebesség tenzor főirányainak forgását leíró 
forgásvektornak a különbségét. Az első monotonitási feltétel tehát úgy teljesül, ha adott
időpillanatban és helyen az alakváltozási sebesség főirányai és a kontinuum együtt forognak,
azaz az előbbi két vektor különbsége zérus. Ellenkező esetben a βnm = w - ω vektor abszolút
értéke arányos a nem-monotonitás pillanatnyi mértékével. A teljes alakítási folyamat nemmonotonitási mértékének meghatározásához pedig a nm mennyiséget integrálni kell a
kiválasztott kontinuum trajektóriája, azaz az alakítási folyamat során leírt pályája mentén
[Krallics, 2005; Bobor1, 2010]. Az integrálásból származtatott skalár mennyiség ( nm )
kvantitatív és összehasonlítható módon jellemzi az egyes alakítási folyamatok nemmonotonitását, illetve a deformáció típusát. A kutatások eredményeképpen azt is kimutatták,
hogy azoknál az alakítási folyamatoknál várható nagyobb mértékű szemcsefinomodás, amelyek
a monoton alakváltozástól jobban eltérnek, azaz a nem-monotonitási mértékük nagyobb.
Szakirodalmi források figyelembevételével [Fodor, 2007; Bobor2, 2010] a
kutatómunkámban használt alakítási műveletek nem-monotonitásának tekintetében
megállapítható, hogy a változó geometriájú, sík szerszámok között, többszöri kenésfelújítással
végrehajtott Watts-Ford vizsgálat (lásd: 3.2 fejezet) alatt gyakorlatilag szigorúan monoton
képlékeny alakváltozás valósul meg. Az egyenletes nyúlás tartományában a szakítóvizsgálat is
ilyen tulajdonságú. Ezzel szemben a kenés nélküli, növelt hőmérsékletű egytengelyű zömítő
vizsgálat és a többtengelyű kovácsolás egyes lépéseiben megvalósított tulajdonképpeni zömítés
kvázi monotonnak tekinthetőek. A próbatest oda-vissza forgatásával megvalósított teljes
többtengelyű kovácsolási folyamat (lásd: 4.2 fejezet) azonban a ciklikusan nem monoton
alakítások kategóriájába sorolható. Az értekezés további részében számos esetben hasonlítom
össze a kísérleti anyagok monoton, illetve nem monoton képlékenyalakítására jellemző
tulajdonságait. A megnevezések egységesítése érdekében, a továbbiakban a szigorúan monoton
és a kvázi monoton anyagvizsgálati és alakítási eljárásokat monotonnak, míg a teljes
többtengelyű kovácsolást nem monotonnak nevezem.

2.3

A TÖBBTENGELYŰ KOVÁCSOLÁS

Az intenzív képlékenyalakítással kapcsolatos kutatások során számos különböző eljárást és
kísérleti elrendezést fejlesztettek ki, amelyek sorában a 90-es évek elején megjelent a
többtengelyű kovácsolás is [Salishchev, 1993]. A kovácsoláshoz használt szerszámok alakját
és kialakítását, illetve a folyamat munkarendjét tekintve, jellemzően sík szerszámfelek közötti
szabadalakító vagy zárt üregben végrehajtott zömítések sorozatából álló alakítási folyamatokat
különböztetünk meg, amelyeknél az egyes lépések között különböző alakítási utak szerint
forgatják a próbatestet. A munkadarabok jellemőzen hasáb vagy hengeres alakúak. Előbbit a
zárt üregben végrehajtott kovácsolásnál, míg utóbbit (3(a) ábra) tipikusan a szabadalakító
eljárásoknál használják. Alakítási utak tekintetében, a három („abc” út), illetve a két („ab” út)
egymásra merőleges irányból végrehajtott zömítés a legelterjedtebb. A terhelési menetrendet
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mindkét esetben úgy alakítják ki, hogy az alakítási irányok periodikus váltogatásával két, illetve
három lépésenként ismétlődő, ciklikus terheléstörténetet valósítsanak meg [Sakai, 2014]. A
3(a) ábrán két irányból, míg a 7(a) ábrán három irányból végrehajtott többtengelyű kovácsolást
láthatunk. Utóbbi esetben a négyzet keresztmetszetű, zárt üreg geometriai kialakításának
köszönhetően a próbatest az adott alakítási lépést követően két különböző irányban is
visszatehető a szerszámba, megvalósítva ezzel az ábrán látható háromirányú terhelési
menetrendet.

7. ábra (a) A három irányból végrehajtott, zárt üregű többtengelyű kovácsolás sémája
(b) A közelítőleg számított alakítási szilárdság változása ipari tisztaságú
alumínium többtengelyű kovácsolása során [Kapoor, 2013]

A szerszámház fenti ábrán látható kialakításából adódóan a próbatest „x” irányú
alakváltozása gátolt, így megvalósul a síkalakváltozás feltétele, amelynél az egyenértékű
alakváltozás és feszültség egyszerűen számítható (3.2 fejezet: (5) összefüggések). Az
egyenértékű feszültség (5) képlet szerinti számításának feltétele a súrlódás minimalizálása,
amelyet megfelelő kenéssel igyekeznek biztosítani. Az egyenértékű feszültség-egyenértékű
alakváltozás kapcsolat egyszerű meghatározásának lehetősége miatt számos kutató alkalmazta
a fenti sémának megfelelő többtengelyű kovácsolási eljárást, azzal a megállapítással, hogy az
így kapott folyásgörbék (7(b) ábra) a súrlódás elhanyagolása miatt csak közelítőleg pontosak,
különösen melegalakítás körülményei között [Kapoor, 2013].
Az alakítási folyamat részletesebb mechanikai modellezésénél pedig a zárt szerszámüreg
jelent problémát, ezért a kapcsolódó kutatómunkák többségénél a bemutatott, egyszerű
megközelítést alkalmazzák. A többtengelyű kovácsolás további előnye, hogy relatíve egyszerű
szerszámozással, univerzális alakító gépeken, növelt hőmérsékleten is könnyen végrehajtható.
A próbatestek mérete széles tartományban változik: leggyakoribbak a néhányszor 10 mm-es
próbatestek, de megfelelő technológiával előállíthatók 100 mm-es méretű, ipari felhasználásra
alkalmas tömbi [Zherebtsov, 2004] vagy lemez [Salishchev, 2001] geometriájú darabok is.
A feszültségi és alakváltozási állapot egyszerűsített modellezésének felhasználásával, a
többtengelyű kovácsoláshoz kapcsolódóan alumínium [Liu, 2013], acél [Tikhonova, 2013],
magnézium [Miura, 2014] és titán [Zherebtsov, 2004] ötvözeteknél, valamint vörösréz
modellanyagon [Belyakov, 1998] vizsgálták az UFG mikroszerkezet kialakulásának
mechanizmusát, illetve a mechanikai tulajdonságok és a keménység alakulását a halmozott
egyenértékű képlékeny alakváltozás függvényében. A kutatások egy része a növelt
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hőmérsékletű többtengelyű kovácsolás alatt lejátszódó újrakristályosodási folyamatok
vizsgálatával, és ehhez kapcsolódóan a folyásgörbék elemzésével is foglalkozik [Tikhonova,
2013; Xing, 2008]. A felsorolt kutatások mindegyike igazolta, hogy a többtengelyű kovácsolási
technika alkalmazásával a különböző fémek és ötvözetek durvaszemcsés mikroszerkezete
átalakítható UFG struktúrájúvá. A kovácsolási lépések növelésével előállított, különböző
mértékben alakított alumínium próbatestek TEM-es vizsgálata során az UFG állapot
kialakulását kísérő, jellegzetes deformációs struktúrákat és mikroszerkezeti elemeket mutattak
ki a próbatestekben [Liu, 2013].
Visszaszórtelektron-diffrakcióval (EBSD – Electron Backscatter Diffraction) vizsgált
próbatesteknél a szemcseméret erőteljes csökkenését tapasztalták a képlékeny alakváltozás
halmozódásával, mind a hidegen [Tikhonova, 2012], mind pedig az újrakristályosodás
tartományában [Tikhonova, 2013] végrehajtott MF kísérletek esetében. A mikroszerkezeti
vizsgálatok kimutatták, hogy a kovácsolási lépések előrehaladásával a szemcsék közötti átlagos
orientációkülönbség és a nagyszögű szemcsehatárok hányada fokozatosan növekszik,
különösen félmeleg és melegalakítási körülmények között [Padap, 2010; Belyakov, 1998;
Tikhonova, 2013]. Az elektronmikroszkópos vizsgálatokból és a diszlokációsűrűség
mérésekből származó adatok együttes elemzésével igazolták, hogy az intenzív
képlékenyalakítás és a dinamikus újrakristályosodás szinergizmusa elősegíti a homogén
szemcseméret-eloszlású, döntően nagyszögű határokat tartalmazó, 200-300 nm-es
szemcsemérettel jellemezhető UFG acélok előállítását [Tikhonova, 2013; Sakai, 2014].
Kapoor és társai hidegen kovácsolt alumíniumnál azt vizsgálták, hogy a folyáshatárt SPD
eljárásoknál növelő két mechanizmusból, a diszlokációsűrűség növekedéséből és a
szemcseméret csökkenéséből származó feszültségkomponensek milyen arányban vesznek részt
a szilárdságnövelésben. Eredményeik szerint a halmozott képlékeny alakváltozás és a
nagyszögű szemcsehatárok hányadának növekedésével a diszlokációsűrűség szilárdságnövelő
hatását leíró tag csökken, míg a szemcseméret hatását figyelembe vevő komponens növekszik.
Ez egyértelműen a részleges diszlokáció megszűnést követően kialakuló UFG struktúra
jelenlétét igazolja [Kapoor, 2013]. A többtengelyű kovácsolás tehát egy viszonylag egyszerű
eljárás, amellyel ultra-finomszemcsés tömbi anyag állítható elő, akár az egyéb SPD
technikákhoz viszonyított nagyobb méretű darabok formájában is.
Egyéb SPD eljárásokhoz hasonlóan, az MF technikával alakított fémek és ötvözetek
szilárdsági tulajdonságai is jelentős mértékben javulnak. Az alakítandó anyag kiindulási
állapotától függően a folyáshatár növekedése akár 4-5-szörös is lehet [Rezaee-Bazzaz, 2012],
míg a szakítószilárdság 2-3-szoros értéket is elérhet [Padap, 2010]. Az alakíthatóságot tekintve,
a félmeleg-, illetve a melegalakítás hőmérsékletén végrehajtott többtengelyű kovácsolásnál a
megújulási és újrakristályosodási folyamatok csökkentik a kristályrács hibasűrűségét, amely
jobb alakíthatóságot eredményez [Padap, 2010; Sakai, 2014; Xing, 2008]. Az MF eljárással
alakított anyagok közül különösen a titánnál és ötvözeteinél tapasztalták a szuperképlékeny
alakíthatóságra való hajlamot. A többtengelyű kovácsolás jelentősen csökkenti az ezen anyagok
szuperképlékeny viselkedéséhez szükséges hőmérsékletet [Salishchev, 2001; Sakai, 2014].
Különböző fémeken és ötvözeteken szobahőmérsékleten végrehajtott MF kísérleteknél az
alakítási lépések vagy a halmozott képlékeny alakváltozás függvényében monoton
keménységnövekedést tapasztaltak mind az „ab” mind pedig az „abc” alakítási út
alkalmazásánál [Tikhonova, 2012; Rezaee-Bazzaz, 2012]. Kis karbontartalmú szerkezeti acél
500°C-on végrehajtott félmeleg kovácsolása során szintén növekvő, de már néhány alakítási
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lépés után telítődő keménységet mértek [Padap, 2010]. Az újrakristályosodási határhőmérséklet
felett MF technikával alakított fémek, például egy magnéziumötvözet esetében, a dinamikus és
metadinamikus újrakristályosodás lejátszódását a folyásgörbéken tapasztalt lágyulás és a
keménység csökkenése kísérte [Xing, 2008].
2.3.1

TÖBBTENGELYŰ KOVÁCSOLÁS A GLEEBLE SZIMULÁTOR MAXSTRAIN
EGYSÉGÉVEL

A többtengelyű kovácsolásra kifejlesztett különböző technikai megoldások közül, az
alakítási folyamat paramétereinek szabályozhatósága szempontjából az egyik legsokoldalúbb
lehetőséget kínálja a MaxStrain műveleti egységgel felszerelt Gleeble fizikai szimulátor. A
MaxStrain rendszer és a Gleeble fizikai szimulátor technikai adottságainak és főbb
paramétereinek részletes ismertetését a 3.1 fejezet tartalmazza, ezért a berendezéshez
kapcsolódó eddigi kutatások eredményeinek jelen összefoglalásában csak az alakítási folyamat
szempontjából lényeges tulajdonságokat emelem ki.
A MaxStrain berendezéssel az „ab” alakítási útnak megfelelő, kétirányú többtengelyű
kovácsolás hajtható végre. A Gleeble szimulátor integrált, digitális mechanikai és termikus
rendszerének köszönhetően, az alakítást végző keményfém szerszámok mozgása, illetve a
termoelemes hőmérsékletszabályzással ellátott, ellenállásfűtéssel hevített próbatest
hőmérséklete nagy pontossággal és rugalmassággal szabályozható egy előre megírt szimulációs
program segítségével. A hasáb alakú próbatest (17. ábra) középső, alakított anyagtérfogatának
legnagyobb mérete 25×25×15 mm lehet. Az egyes alakítási lépések között a próbatest a
hossztengelye mentén 90°-kal oda-vissza forgatható (15(a) ábra). Az így megvalósítható
komplex többtengelyű kovácsolási folyamat az intenzív képlékenyalakítás és a korszerű
termomechanikus eljárások fizikai modellezésére egyaránt alkalmas [Ferguson, 2000].
A MaxStrain berendezéssel kapcsolatos kezdeti kutatásokból származó első eredményeket
maga a gyártó, a Dynamic Systems Inc. tette közzé [Ferguson, 2000; Chen, 2000]. A
kísérleteket AISI 1018-as kis karbontartalmú, ötvözetlen szerkezeti acélon hajtották végre.
Kihasználva a szimulátor lehetőségeit, az említett acél meleghengerlési technológiájának
hőmérsékletvezetését megvalósítva, az újrakristályosodási küszöbhőmérséklet és az Ar3
hőmérséklet között, a készsori hengerlés tartományában öt kovácsolási lépést hajtottak végre
különböző hőmérsékleteken. A szimulátor külső hűtőegységével biztosították a próbatest
alakítások közötti és azok utáni nagysebességű (40-60°C/s) hűtését. Az allotróp átalakulást
követően kialakult homogén, ferrites mikroszerkezet 1 µm körüli szemcsékből felépülő UFG
struktúrát mutatott. A komplex termomechanikus kezelésnek köszönhetően az anyag
szakítószilárdsága 400 MPa-ról 855 MPa-ra növekedett, mialatt a szakadási nyúlása 15%-ról
mindössze 11,5%-ra csökkent.
A szabályozott hőmérsékletvezetés mellett megvalósítható többtengelyű kovácsolás
lehetőségét kihasználva Ringinen és társai X90 szilárdsági szintű mikroötvözött
acélminőségnél kombinálták az intenzív képlékenyalakítás, az újrakristályosodási
mechanizmusok és a képlékeny alakváltozás indukálta allotróp átalakulás együttes
szemcsefinomító hatását [Ringinen, 2012]. Megnövekedett szilárdsági mutatók mellett az
alakíthatósági tulajdonságok csupán kismértékű csökkenését tapasztalták. Majta és Muszka
szintén aktív kutatómunkát folytatnak a MaxStrain berendezés alkalmazásával összefüggésben.
Ennek keretében IF (Interstitial-Free – interstíciós atomoktól mentes) és mikroötvözött (HSLA
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– High Strength Low Alloy) acélokkal végeztek szobahőmérsékletű és félmeleg alakítási
kísérleteket. Megállapították, hogy szobahőmérsékleten már 5-6 mértékű halmozott képlékeny
alakváltozás hatására mindkét acélminőségnél elérhető a 300-800 nm-es átlagos szemcseméret,
amely további alakítást követően nem csökken jelentős mértékben. Szakítóvizsgálatok
eredményeiből kimutatták, hogy a szobahőmérsékletű kovácsolást követő 400 és 500°C-os
lágyító hőkezelés és az ugyanezen hőmérsékleten végrehajtott kovácsolás egyaránt javítja az
alakíthatóságot, az intenzív képlékenyalakítás hatására megnövekedett szilárdság jelentős
mértékű csökkenése nélkül. Az alakított darabokon elvégzett mikrokeménység mérések
ugyanakkor jelentős keménységi inhomogenitást mutattak [Majta, 2007]. A TEM-es
vizsgálatokból meghatározott szemcseméreteket, valamint az UFG állapotú IF és HSLA
acélokból kivett próbatesteken felvett folyásgörbéket pedig a HKL és a Z-A modellek
paramétereinek meghatározására használták fel. A modellek segítségével az UFG állapotú
acélok dinamikus terhelés alatti folyási és keményedési viselkedését tanulmányozták
végeselemes környezetben [Muszka, 2006; Majta, 2012].
Más kutatók alumíniumötvözetekkel [Kuziak, 2005; Mandziej, 2013], illetve vas-alumínium
ötvözettel [Bystrzycki, 2010] végeztek többtengelyű kovácsolási kísérleteket a MaxStrain
berendezésen. Az említett kutatómunkák főként a próbatestek mikroszerkezetének elemzésével
foglalkoznak, illetve kiemelik az újrakristályosodási határhőmérséklet alatt végzett kovácsolás
alakíthatóságra gyakorolt jótékony hatását. Utóbbit összefüggésbe hozzák azzal, hogy a cellás
nanostruktúrában bekövetkező részleges diszlokáció megszűnést, és ezáltal az UFG szerkezet
kialakulását, a megújulási és újrakristályosodási folyamatok felgyorsítják. A MaxStrainhez
kapcsolódó különleges alkalmazások közül érdemes megemlíteni, hogy a többtengelyű
kovácsoláson átesett, UFG struktúrájú Ti-Ni alakemlékező ötvözet visszanyerhető
alakváltozása nagyobb, mint durvaszemcsés állapotban [Khmelevskaya, 2014].
A mikroszerkezeti jellemzők és a mechanikai tulajdonságok kapcsolatát vizsgáló kutatások
közül kiemelkedik Petryk és társai munkája [Petryk, 2008], amelyben szobahőmérsékleten
különböző mértékben kovácsolt IF acél próbatestek mikroszerkezetét felépítő elemek
méretváltozásának kinetikáját írják le a halmozott egyenértékű képlékeny alakváltozás
függvényében. A kisszögű diszlokációs cellák átlagos méretét (Dc) és az azokat nagyszögű
határokkal körülvevő cellablokkok közelítőleg párhuzamos határainak távolságát (Db) az EBSD
felvételeken végrehajtott méréseket követően az alábbi összefüggésekkel írják le:
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A fenti összefüggésekben szereplő








(3)

 eff effektív képlékeny alakváltozást a Mises-féle

egyenértékű képlékeny alakváltozásból származtatják, azonban értéke annál kisebb, ugyanis az
alakítási irány megváltozásának azon hatását fejezi ki, hogy a próbatest fordítását követően a
monoton alakváltozáshoz képest késleltetve indul meg a cellák méretének további csökkenése.
Az

 eff mennyiség tehát a szemcsefinomodást ténylegesen befolyásoló képlékeny alakváltozást

adja meg. A „0” és „∞” indexű tagok az adott méretek kezdeti értékeit, illetve a képlékeny
alakváltozás növelésével elért aszimptotikus határértékeit jelölik. Az  b és az  c mennyiségek
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pedig a Db és a Dc méretek csökkenésének sebességét jellemző anyagi paraméterek. A
mikroszerkezet egyes elemeinek fenti függvénykapcsolatokkal leírt méretváltozását
felhasználva, az általuk kifejlesztett modellel [Petryk, 2007] az anyag aktuális folyáshatára
kiszámítható a cellafalban lévő diszlokációk kölcsönhatását, illetve a cellablokkok nagyszögű
szemcsehatárainak hatását leíró tagok és az alakítatlan egykristály csúsztatófeszültségének
összegeként. A pillanatnyi folyáshatár és a halmozott képlékeny alakváltozás kapcsolatát
definiáló összefüggés érvényességét számos SPD folyamatra, így a MaxStrainnel megvalósított
többtengelyű kovácsolásra is ellenőrizték.
Kuziak és társai nagy tisztaságú vörösrézzel végeztek szobahőmérsékletű alakítási
kísérleteket, amelyek során a próbatestbe hőmérsékletmérő szenzorokat és nyúlásmérőket
építettek be. A mért adatok segítségével validálták a többtengelyű kovácsolásra kifejlesztett
végeselemes modelljüket. A modell ugyan információt szolgáltat az alakított anyagtérfogat
alakváltozási és feszültségállapotáról, azonban rendkívül költség- és időigényes eljárásról van
szó, amely a gyakorlati alkalmazást megnehezíti [Kuziak, 2003].
A MaxStrain berendezéssel megvalósítható többtengelyű kovácsolással kapcsolatos eddigi
kutatásokból megállapítható, hogy a ciklikus alakítási folyamatra jellemző alakváltozási és
feszültségállapot elemzésének kérdéskörével csupán néhány munka foglalkozott. Petryk és
társai [Petryk, 2008] fontos összefüggéseket fedeztek fel a mikroszerkezet egyes jellemzői és a
kovácsolt darabok folyáshatára között, míg Kuziak és társai [Kuziak, 2003] végeselemes
környezetben vizsgálták az alakított anyagtérfogat alakváltozási és feszültségállapotát. A
MaxStrainnel megvalósítható többtengelyű kovácsolással – és általánosságban az egyéb SPD
eljárásokkal – kapcsolatban elmondható, hogy a ciklikus, nem monoton és nagymértékű
képlékeny alakváltozásra jellemző alakítási szilárdság-képlékeny alakváltozás kapcsolatra
vonatkozó ismereteink hiányosak. A többtengelyű kovácsolással foglalkozó munkák
többségénél a szerszámgeometria által biztosított síkbeli alakváltozást használják ki, azonban
az így meghatározott feszültség csak közelítése az alakítási szilárdságnak. A ciklikus,
többirányú képlékenyalakítási folyamatok mechanikailag helytálló modellezése és az alakítási
szilárdság változásának leírása az anyagtudomány és az anyagtechnológia szempontjából
lényeges, hiszen ezek a ciklikus, nem monoton és nagymértékű képlékeny alakváltozásokra
vonatkozó anyagtörvények felépítéséhez szükséges alapvető adatokat szolgáltatnak. A
MaxStrainnel végrehajtott eddigi kísérletek technikai és programozási hátterét tekintve, a
publikációkban szereplő kísérletleírásokból, valamint a berendezéssel dolgozó kollégákkal
folytatott konzultációimból azt állapítottam meg, hogy az alakváltozás mértékének és
sebességének szimuláció közbeni szabályozása jelenleg nem megoldott. Az egyes kovácsolási
lépésekben megvalósult képlékeny alakváltozás mértékét utólag, a szerszámok elmozdulásából
számítják.
Az előbbiekben összefoglalt folyamatszabályozási kérdések, és a ciklikus, nem monoton
képlékeny alakváltozásra jellemző alakítási szilárdság meghatározásával és elemzésével
kapcsolatos eddigi ismeretek kiegészítésének lehetősége együttesen indokolta a PhD
értekezésemben bemutatásra kerülő szimulációs és modellezési tevékenységek végrehajtását.
A tervezett feladatokhoz kapcsolódó főbb célkitűzéseimet a 4.1 fejezetben ismertetem, előtte
röviden bemutatom a kutatáshoz használt berendezéseket, eszközöket és szoftvereket.
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3.

KÍSÉRLETI ÉS VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK ÉS
SZOFTVEREK

Kutatómunkám során számos berendezést használtam a képlékenyalakítási kísérletek
végrehajtásához, valamint az ezekből származó próbatestek különböző tulajdonságainak
vizsgálatához. Az adatok kiértékeléséhez és a modellezési tevékenységhez pedig különböző
szoftvereket vettem igénybe. Ebben a fejezetben ezeket az eszközöket és szoftvereket
bemutatom be, kiemelve a kutatási tevékenységem szempontjából releváns részleteket.

3.1

FIZIKAI SZIMULÁCIÓK

A többtengelyű kovácsolási kísérleteket, az egytengelyű zömítő vizsgálatokat és néhány
szakítóvizsgálatot egy Gleeble 3800 típusú fizikai szimulátoron hajtottam végre, amelynek
átfogó képe a 8. ábrán látható. A berendezés egy többfunkciós termomechanikus szimulátor,
amely különböző fémtechnológiai és fémtani folyamatok fizikai szimulációjára, fémes
szerkezeti anyagok termomechanikus kezelésére és anyagvizsgálatára egyaránt alkalmas.

8. ábra A Dunaújvárosi Főiskolán üzemelő Gleeble 3800-as fizikai szimulátor és
különböző vizsgálatokhoz felszerelt munkatere

A szimulátor két fő része a termikus és a mechanikai rendszer, amelyeket a főegység (1) és
az ahhoz csatlakoztatott, a szükséges vizsgálathoz célszerűen választott MCU (2) (Mobile
Conversion Unit, azaz mobil átalakító egység) együttese alkotja. A fizikai folyamatok
szimulációja a vizsgálókamrában (3) valósul meg, ahol a próbatesteket (4) a megfelelően
választott befogópofák (5) vagy alakító szerszámok (6) közé helyezve végrehajtható a
felhasználó által programozott mechanikai és termikus terhelési program. A mechanikus és a
termikus rendszer működése a következők szerint foglalható össze:
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Termikus rendszer
A Gleeble 3800-as szimulátor termikus rendszerében a mintát egy váltóáramú áramkör
részeként átfolyó áram segítségével, úgynevezett ellenállásfűtéssel hevíthetjük a kívánt
hőmérsékletre. A rendszer maximális névleges hevítési sebessége 10000°C/s. A minta
felületének vagy belsejének hőmérséklete termoelemek vagy pirométer segítségével négy
helyen mérhető és mintavételezhető. A csatornák (7) mindegyikére különböző típusú (E, K, R,
S, B) termoelem-pár csatlakoztatható, attól függően, hogy milyen hőmérséklettartományban,
illetve milyen közegben (levegőn, vákuumban vagy védőgázban) hajtjuk végre a szimulációt.
A termoelemeket a minta felületére ellenállás hegesztéssel, vagy a próbatestbe munkált furatba
cement-alapú kötőanyaggal rögzítjük. A próbatestek hűtése az alakító szerszámokig vagy a
befogópofákig elvezetett, zárt rendszerben keringtetett hűtőfolyadék révén biztosított. Nagy
hűtési sebességek, akár 5-6000°C/s elérésére különböző külső és – furattal ellátott próbatestek
esetében – belső hűtést biztosító gyorshűtő egységek állnak rendelkezésre [DSI, 2010].
Mechanikai rendszer
A Gleeble 3800 mechanikai rendszere teljesen integrált szervo-hidraulikus rendszer,
amelyben a munkahengerek mozgatását nitrogén gázballaszttal gyorsított munkafolyadék
végzi. A rendszerbe beépített nagy átfolyású és rövid válaszidejű szervoszelepek biztosítják az
akár 2000 mm/s sebességű, pontos mozgások végrehajtását. A rendszer maximálisan 200 kN
nyomóerőt vagy 100 kN húzóerőt képes kifejteni. A mechanikus rendszer tartalmaz egy
kétdugattyús pneumatikus egységet is, amely a hidraulikus rendszertől függetlenül képes
mozgatni a munkahengereket [DSI, 2010].
A szimulátor működését – beleértve a mechanikai és termikus rendszert, valamint a
segédberendezéseket – a vezérlő számítógép (8) szabályozza. E két rendszer szabályzása
számos, a szimulációkhoz alkalmasan választott mérőműszer jele alapján történhet. A
mechanikai rendszer vezérelhető a munkahengerek pozícióját különböző bekötési pontokon
mérő útjeladókra, erőmérő cellákra (9), illetve a próbatest hossz- vagy keresztirányú
méretváltozását regisztráló nyúlásmérőkre (10). A termikus rendszer vezérlése a pirométer
vagy a termoelemek egyikének jelére történik. A vezérlő számítógép az analóg műszerek által
mért értékeket a jelfeldolgozó kártyák (11) segítségével erősíti, majd digitalizálja. A szimuláció
szabályozása a felhasználó által az asztali PC-n (12), a QuikSim nevű szoftverben megírt
program alapján valósul meg. A szimulátor zárt szabályozó körei a termikus és a mechanikai
rendszert a programban kiválasztott műszerek idő függvényében megadott értékei szerint
vezérlik és a kapott jeleket felhasználva szabályozzák. A programozási struktúra lehetővé teszi
a vezérlési módok, azaz a referenciajelet szolgáltató mérőműszerek közötti váltást is, amely
lehetőség biztosítja a termomechanikus folyamatok szimulációjához szükséges rugalmasságot.
Lehetőség van az egyes vezérlőváltozók értékének feltételes, ciklikus és függvény szerinti
megadására is. Mindkét említett tulajdonságnak jelentős szerepe van a kutatási munkám során
végrehajtott alakítási szimulációk programozásában. A vizsgálókamra szükség szerint
vákuumozható, illetve ezt követően védőgázzal feltölthető [DSI, 2010]. A 8. ábrán nem látható,
a szimulátor működését biztosító segédberendezések a következők:
 a mechanikai rendszerhez tartozó pneumatikus dugattyú táplálását végző
kompresszor;
 a hidraulikus munkahenger táplálását biztosító olajkeringtető rendszer;
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 az egyes szerkezeti elemek és a próbatest hűtését biztosító hőcserélős hűtőrendszer;
 a légritka vizsgálati teret létrehozó vákuum-egység.
3.1.1

A TÖBBTENGELYŰ KOVÁCSOLÁS FIZIKAI SZIMULÁCIÓJÁT MEGVALÓSÍTÓ
BERENDEZÉS

A többtengelyű kovácsolás folyamatának fizikai szimulációját a Gleeble szimulátorhoz
csatlakoztatott MaxStrain egységgel lehet végrehajtani. Ebben a konfigurációban a szimulátor
munkatere a 9(a) ábrán látható, míg az alakítás alatt lévő munkadarab néhány jellegzetes
állapotát a 9(b) ábra szemlélteti.

9. ábra (a) A MaxStrain egység munkatere (b) Az alakítás alatt lévő munkadarab
néhány jellegzetes állapota

A MaxStrain berendezésben végezhető többtengelyű kovácsolási szimulációk során a
négyzet keresztmetszetű hasáb próbatestet (13) a munkahengerekre (14) merőlegesen, egy
manipulátorban (15) két leszorító bilinccsel (16) rögzítjük. A próbatest középső, lemunkált
térfogatának alakítását a munkahengerekre rögzített keményfém szerszámok (17) végzik. A
szerszámok 10×25 mm-es működő felülete sík és párhuzamos a próbatest egy-egy szemközti
lapjával. A manipulátor segítségével a próbatestet annak hossztengelye mentén 90°-kal lehet
programozottan oda-vissza forgatni az egyes alakítási lépések között, amellyel megvalósítható
a kétirányú, ciklikus képlékenyalakítás. A manipulátor forgatását hidromotor (18) végzi, amely
egyben biztosítja, hogy a próbatest az alakítás alatt ne fordulhasson el. Az alakító erő a
munkahengerekkel egy tengelyben elhelyezett erőmérő cellával (19) mérhető. A MaxStrain
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berendezésnél is lehetőség van a próbatest adott hőprofil szerinti, szabályozott hevítésére. A
termikus rendszer szabályzása a minta felületére hegesztett, vagy az alakított anyagrész határáig
tartó zsákfuratba rögzített termoelem-pár jelére történik, amely a csatornákon (20) keresztül
mintavételezhető.
A próbatestek lehetnek monolit kialakításúak, amelynél a szárrész és az alakított anyagrész
egy anyagból van, illetve szerelhető kivitelűek. Ez utóbbi megoldásnál egy-egy befogószárral
meghosszabbított, kisebb méretű próbatest alakítására van lehetőségünk. A 9. ábrán a monolit
próbatestet láthatjuk, míg a 10. ábrán a szerelhető próbatestről készült fotó látható, a szimulációt
követő állapotban. Előkísérleteim során tapasztaltam, hogy a kisebbik próbatest anyagkihozatal
szempontjából ugyan gazdaságosabb, de a befogószárakhoz való csavaros rögzítéséből eredően
járulékos deformációt szenved el alakítás közben, amely a próbatest alakítatlan részeinek
egymáshoz viszonyított eltolódásából is látható. Ez a hatás a célul kitűzött mechanikai
kiértékelést jelentősen megnehezítené, ezért kísérleteimhez monolit próbatestet használtam.

10. ábra Szerelt kivitelű alakított próbatest a befogószárakkal együtt

Összehasonlítva a 10. ábrán bemutatott és a 9(b) ábrán látható próbatestek alakított
anyagrészeit, azok alakjában jelentős különbség tapasztalható. Ennek oka, hogy a képeken
bemutatott monolit próbatestnél a hossztengelyének irányába eső alakváltozás mechanikai
kényszer által gátolt. Ez úgy valósítható meg, hogy a 10. ábrán kiemelt hornyokba a leszorító
bilincsek belső felületére rögzített csapok illeszkednek. Ezzel szemben a fenti ábrán látható réz
próbatestek alakítása előtt a csapokat eltávolítottuk, így a próbatest a harmadik irányban is
szabadon alakváltozott. Az alakított anyagrész térfogata ezáltal jelentősen csökkent, amint az a
felvételeken is látható. Előzetes kutatási tervemben az alakított darabok mechanikai
anyagvizsgálata és mikroszerkezetének tanulmányozása is szerepelt, így a nagyobb vizsgálható
anyagtérfogat miatt a rögzített szárrésszel megvalósított kísérleti elrendezést alkalmaztam.
Összefoglalva a lehetőségeket és a tapasztalatokat, a lehetséges próbatestek és kényszerezési
megoldások közül a rögzített szárú monolit kialakítású próbatest használata mellett döntöttem.
A 9(b) ábrán látható nyolc fotó (I.-VIII.) egy ilyen próbatesttel végrehajtott kovácsolási
szimuláció első két alakításának jellegzetes lépéseit szemlélteti. A következő fejezetben ezen
ábrák segítségével röviden bemutatom az úgynevezett „kereskedelmi” program segítségével
végrehajtható többtengelyű kovácsolási folyamatot, elemezve a program és a mérési
összeállítás kritikus elemeit, amelyek miatt a tervezett mechanikai modellezéshez szükség volt
egy új mérési összeállítás és egy módosított szimulációs program kifejlesztésére.
3.1.2

A TÖBBTENGELYŰ KOVÁCSOLÁS FIZIKAI SZIMULÁCIÓJÁNAK KERESKEDELMI
VÁLTOZATA

A többtengelyű kovácsolás folyamatát szabályzó eredeti programot a szimulátor gyártója
szállította. A program első részében a 9(b) ábra I. felvételén látható érintkezési pozícióba állnak
be a munkahengerek. Ennek módja, hogy a mechanikai rendszer először az erőmérő cellával
egy oldalon lévő, jobboldali munkahengert a saját útjeladójának (továbbiakban: „Wedge”)
_______________________________________________________________________________________
25

_______________________________________________________________________________________

értékére szabályozva, 0,001 mm-enként közelíti a próbatesthez mindaddig, míg a szerszám és a
próbatest között egy adott nyomóerő melletti érintkezés meg nem valósul. Ezt követően a
baloldali munkahenger is érintkezésbe lép a próbatesttel az előzővel megegyező mozgatási
ciklus szerint, amely a baloldali munkahenger útjeladójára (továbbiakban: „Stroke”) vezérel. A
szerszámok és a munkadarab kétoldali érintkezése után a program további részében ehhez a
kezdőpozícióhoz viszonyítva adhatja meg a felhasználó a szerszámok egyes pozícióit az idő
függvényében, [mm] vagy [cm] dimenzióban, definiálva ezzel a szerszámok végállásait és
mozgatási sebességeit. A kovácsolási folyamat a 9(b) ábra egyes felvételei szerint a következő
lépésekből áll:
1.) Az érintkező pozícióban lévő szerszámok az első alakítás során a felhasználó által
megadott idő alatt, a Stroke és a Wedge adott pozíciójáig haladva zömítik a
próbatestet, ahogy azt a II. felvétel szemlélteti.
2.) Az alakítás végén a szerszámok III. felvétel szerinti visszaállásának pozícióját
szintén a kezdőpozícióhoz képest adhatjuk meg.
3.) A visszaállást követően a manipulátor 90°-kal megfordítja a próbatestet, amint ez
a IV. felvételen látható. A következő kovácsolási lépésben a szerszámok a hátsó
pozícióból indulva (V. felvétel) hajtják végre az alakítást, szintén a felhasználó
által megadott sebességgel és pozícióig (VI. felvétel).
4.) A második alakítás után újabb visszaállás és fordítás következik (VII. felvétel),
amellyel vége a két kovácsolási lépést magába foglaló programciklusnak (VIII.
felvétel).
A kereskedelmi programban tehát az egyes szerszámpozíciók és a hozzájuk tartozó
mozgatási időtartamok megadásával egy ciklikusan ismétlődő alakítássorozatot
programozhatunk be. A szerszámmozgást leíró programsorokban a mechanikai rendszerrel
együtt a termikus rendszer is vezérelhető, azaz adott időtartamoknak megfelelő sebességű
hőmérsékletváltozás (hevítés vagy hűtés) is beállítható. A hőprofil kialakításánál figyelembe
kell venni, hogy hűtéskor a maximális hűtési sebesség a keringtetett hűtőfolyadék
hőelvonásának függvénye, tehát korlátozott. A hűtés intenzitása a már említett gyorshűtő
egységek használatával növelhető.
A szimuláció kereskedelmi programjának alkalmazási korlátai és hiányosságai
Látható, hogy a gyártó programjával megvalósított kovácsolási szimulációnál a szimulátort
kezelő személy csak az első alakításnál ismeri a próbatest alakítandó felületeinek
szerszámmozgás irányában értelmezett pontos helyzetét. A második és minden további
kovácsolási lépés előtt ugyanis egy hátsó helyzetből indulnak a szerszámok, amelyeknek csak
az alakítás végén értelmezett végállása adható meg. Ennek következtében nem lehet tudni, hogy
a szerszámok a munkahengerek mely pozíciójánál lépnek érintkezésbe a munkadarabbal. Ebből
az is következik, hogy csak az első alakításnál lehet pontosan megadni az adott kovácsolási
lépéshez tartozó, szerszámmozgás irányú alakváltozás mértékét és sebességét. A további
lépéseknél csak utólag, a mintavételezett adatokból következtethetünk az alakváltozás
mértékére és sebességére.
A mechanikai modellezés szempontjából további problémát jelent a próbatest alakított
anyagrészének két szabad felülete, a III. és VII. felvételén piros nyíllal kiemelt részek. Ezek a
kovácsolási lépések alatt az alakítás irányára merőlegesen terjeszkednek és ezalatt jelentős
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mértékben torzulnak. Az így kialakuló szabálytalan felületpár fog érintkezésbe kerülni a
szerszámokkal a következő alakításban a munkadarab fordítását követően (V. és VIII. felvétel).
Az első kovácsolási lépés kivételével tehát nemcsak az alakítandó anyagrész ún.
érintkezőfelületeinek helyzete ismeretlen, hanem azok alakjából kifolyólag, a szerszámmunkadarab érintkezés területe is. A szabálytalan érintkezőfelület pedig „hullámzó”
erőfelfutást eredményez, amelyből még a rugalmas-képlékeny átmenet sem állapítható meg. Az
alakváltozási mérték szabályozásánál problémát jelentett a több tagból álló munkahengerek
rugalmas deformációja, mivel a szerszámmozgást szabályzó útjeladók a munkahengerek végén,
a próbatesttől távol találhatóak. A kovácsolási lépések során megvalósított alakváltozás
pontosabb szabályozásához tehát meg kellett oldani a szerszámelmozdulás pontosabb mérését.
Összefoglalva megállapítható, hogy egyik alapvető célkitűzésem megvalósításához, azaz a
MaxStrain berendezéssel végrehajtható többirányú alakítási folyamat mechanikai
modellezéséhez szükséges volt mind a szimulációs program, mind pedig a mérési elrendezés
célorientált továbbfejlesztése. A módosított vezérlő programot közvetlenül a mechanikai
modell tárgyalása előtt, azzal összefüggésben ismertetem. A Gleeble szimulátorról és a
MaxStrain berendezésről ebben a fejezetben közölt leírás a kutatómunkám elején rendelkezésre
álló feltételrendszert hivatott részletesen bemutatni.

3.2

A MECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLATOK BERENDEZÉSEI

A többtengelyű kovácsolás mechanikai modellezésének fő célja a többlépéses alakítási
folyamat folyásgörbéinek meghatározása. A szobahőmérsékletű kovácsolási kísérletek
alapanyagain hagyományos mechanikai anyagvizsgálatokat is végeztem etalon folyásgörbék
felvételéhez. A szakirodalmi áttekintésben említettek alapján (2.2.1 fejezet) ugyanis a
kovácsolási folyamat első alakítási lépése és a mechanikai anyagvizsgálati eljárások egyaránt
kvázi monoton képlékenyalakításnak tekinthetőek, ezért a mechanikai modellel számított
folyásgörbének az első kovácsolási lépés esetében jó közelítéssel meg kell egyeznie az etalon
folyásgörbével.
Watts-Ford vizsgálat
Az A. B. Watts és H. Ford által kidolgozott, síkbeli alakváltozási állapotot biztosító
anyagvizsgálattal [Watts, 1955] nagy képlékeny alakváltozási tartományban határozható meg
az alakítási szilárdság értéke. A Watts-Ford vizsgálat végrehajtásához használt szerszámházat
és szerszámpárokat, valamint a mérés elvi vázlatát szemlélteti a 11. ábra.

11. ábra (a) A Watts-Ford vizsgálat szerszámháza (b) A 4 darab cserélhető szerszámpár
(c) A vizsgálat elvi vázlata
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Ahhoz, hogy a teljes alakítási folyamat alatt fenntartható legyen a síkbeli alakváltozási
állapot, az említett szerzőpáros által meghatározott súrlódási és geometriai feltételeket kell
betartani. A geometriai feltételek a 11(c) ábra jelöléseivel a következők:

ahol:
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a próbatest pillanatnyi szélessége (mm);
a próbatest pillanatnyi vastagsága (mm);
a szerszám szélessége (mm).

(4)

Az első feltétel teljesítéséhez megfelelő szélességű próbatest alkalmazása szükséges. A
második kritériumot a zömítés előrehaladásával, a próbatest csökkenő vastagsága mellett egyre
kisebb szélességű szerszámpár alkalmazásával, szerszámcserével lehet biztosítani. Kísérleteim
során a 11(b) ábrán látható négy pár szerszámot használtam, ezek szélessége páronként 6,06;
4,40; 2,24 és 1,18 mm. A szakaszos alakítási folyamat során az elhanyagolható súrlódásra
vonatkozó kritérium a kenés folyamatos felújításával biztosítható.
A méréseket egy MTS 810 típusú univerzális anyagvizsgáló berendezésen hajtottam végre.
A hidraulikus munkahenger mozgása a beépített útjeladó segítségével 0,01 mm pontossággal
vezérelhető. Az alakítás alatt ébredő nyomóerő egy 250 kN-os erőmérő cellával mérhető. A
mérés kezdetén a 11(c) ábrán látható helyzetben lévő próbatestet az előzetesen becsült
folyáshatár eléréséhez szükséges erőnél kisebb nyomóerővel terheljük, amelyet lépésenként
addig növelünk, amíg képlékeny alakváltozást nem tapasztalunk. A próbatest kivételét
követően megmérjük annak szélességét és vastagságát. Ezeket az adatokat felhasználva, az
alábbi összefüggésékkel számítható az egyenértékű képlékeny alakváltozás és az egyenértékű
feszültség:
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(5)

A továbbiakban a terhelő erő folyamatos növelése mellett minden lépésben meghatározható
egy, a folyás megindulásához szükséges egyenértékű feszültség, azaz alakítási szilárdság,
illetve a hozzárendelhető egyenértékű képlékeny alakváltozás. Az így előállított pontsorozat
pedig az adott anyag folyásgörbéjét szolgáltatja. A vizsgálati módszer segítségével akár   3
egyenértékű képlékeny alakváltozási mértékig meghatározható az alakítási szilárdság értéke.
Mikrokeménység mérés
Egyes kovácsolt próbatestek keresztmetszeti csiszolatain mikrokeménység méréseket is
végeztem. A vizsgálatokhoz a 12. ábrán látható Wilson Wolpert 401 MVD típusú
mikrokeménység mérő berendezést használtam. A berendezéssel Vickers keménység mérhető
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0,5; 1; 2; 3; 5 vagy 10 N terheléssel. A keménység értékét a berendezéshez csatlakoztatott
számítógépen futó mérőszoftver számítja a felhasználó által kijelölt lenyomat átlóinak átlagából
és a terhelőerőből.

12. ábra Wilson Wolpert 401 MVD típusú mikrokeménység mérő berendezés

Szakítóvizsgálatok
A különböző mértékben kovácsolt alumínium próbatestekből kimunkált lemezmintákon
szakítóvizsgálatokat végeztem a szilárdsági és az alakíthatósági tulajdonságok változásának
nyomon követésére. A mérések paramétereit, a kiértékelést és a kapott eredményeket egy
későbbi fejezetben ismertetem, a következőkben a kísérletekhez használt eszközöket és
mérőműszereket mutatom be. Az alakítatlan alapanyag szakítóvizsgálatát a Gleeble
szimulátorban hajtottam végre, míg az alakított mintákból kimunkált próbatestekét egy
Hegewald & Peschke gyártmányú, INSPEKT 20-1 table típusú univerzális szakítógépen. A 13.
ábra felvételein a Gleeble szimulátor hengeres próbatest szakítóvizsgálatához felszerelt
munkatere, valamint az univerzális szakítógép és nyúlásmérője láthatóak.

13. ábra (a) A Gleeble szimulátorban megvalósított szakítóvizsgálati elrendezés (b)
Hegewald & Peschke INSPEKT 20-1 table típusú szakítógép
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A Gleeble szimulátoron elvégzett szakítóvizsgálat alatt a 2 pár ékalakú befogópofába (21)
anyákkal (22) rögzített hengeres próbatesten (23) mértük a hosszirányú nyúlást és a
keresztmetszeti átmérőcsökkenést. Az univerzális szakítógépen a próbatest (24) hosszirányú
megnyúlását regisztráltuk. A Gleeble szimulátornál alkalmazott hossz- (25) és keresztirányú
(26) extenzométer, valamint a szakítógépen használt nyúlásmérő (27) legfontosabb adatait a 2.
táblázat foglalja össze.
2. táblázat A szakítóvizsgálatok során használt nyúlásmérők adatai

Gleeble:
hosszirányú
nyúlásmérő
Gleeble:
keresztirányú
nyúlásmérő
Szakítógép:
hosszirányú
nyúlásmérő

Gyártó

Típus

Szériaszám

Mérési
tartomány (mm)

Felbontóképesség (µm)

Linearitási
hiba (%)

Schaevitz
Sensors Inc.

MHR
500

J 6069

25,4

2

0,11

Schaevitz
Sensors Inc.

MHR
250

J 22602

12,7

2

0,17

Hegewald &
Peschke

MFA
25

12507

25

1,5

0,25

A szakítóvizsgálat közben mindkét berendezésen mértük a húzóerőt: a Gleeble szimulátornál
egy 200 kN-os, míg a szakítógép esetében egy 20 kN-os erőmérő cellával. A szakítás sebességét
mindkét esetben a keresztfej mozgási sebességére vezéreltük, amely egyaránt 0,01 mm/s volt.
Ezzel a beállítással biztosítottuk, hogy az alakváltozási sebesség az MSZ EN ISO 4136:2013
szabványban a folyáshatár meghatározásához előírt 0,00025…0,0025 s-1 tartományban
maradjon a teljes szakítóvizsgálat alatt.

3.3

A MIKROSZERKEZETI VIZSGÁLATOK ESZKÖZEI

A várhatóan ultra-finomszemcsés mérettartományba eső szemcseszerkezet láthatóvá
tételéhez nem elegendő a fénymikroszkóp felbontóképessége, ezért a többtengelyű
kovácsolásnak alávetett alumínium és acél próbatestek alakított anyagrészének
mikroszerkezetét különböző elektronmikroszkópos képalkotó eljárásokkal tanulmányoztam.
Az alumínium próbatesteket TEM képalkotó eljárás segítségével vizsgáltam, míg az acél
minták szövetszerkezetének orientációs viszonyait pásztázó elektronmikroszkópban (SEM –
Scanning Electron Microscope), EBSD technika alkalmazásával elemeztem.
Transzmissziós elektronmikroszkóp
A transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokat egy Philips CM20 típusú
berendezéssel hajtottuk végre. Az LaB6 katóddal szerelt berendezést 200 kV gyorsító
feszültségen működtettük, amellyel 50-től 750.000-szeres nagyítás és 0,27 nm pontfelbontás
érhető el. A mikroszkóphoz energia diszperzív spektrométer (EDS – Energy Dispersive
Spectrometer) is tartozik, amellyel az elektronsugár által keltett röntgensugárzást felhasználva
lokális elem összetétel határozható meg. Az analizálható terület mérete 100 m2 és 20 nm2
között változtatható. A berendezésről készített felvétel a 14(a) ábrán látható.
Pásztázó elektronmikroszkóp
A kovácsolt acél próbatesteken végzett visszaszórtelektron-diffrakciós méréseket egy Jeol
JSM 6500 F típusú pásztázó elektronmikroszkóppal hajtottuk végre. A berendezés egy Schottky
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típusú téremissziós elektronágyúval állítja elő a vizsgálatokhoz használt primer
elektronsugarat. A mikroszkóp 0,5 és 30 kV gyorsító feszültség között működtethető, amellyel
500000-szoros nagyítás és 1,5 nm-es pontfelbontás érhető el. A diffrakció eredményeképpen
kúppalást mentén szóródó elektronokat egy HKL típusú EBSD detektor fogja fel. A szkennelés
során gyűjtött kristályorientációs adatokat a Matlab 8.1 szoftver MTEX moduljával elemeztük.
Az elektronmikroszkópról készített felvétel a 14(b) ábrán látható.

14. ábra (a) Philips CM20 típusú transzmissziós elektronmikroszkóp (b) Jeol JSM 6500
F típusú pásztázó elektronmikroszkóp

3.4

ALKALMAZOTT SZOFTVEREK

Kutatómunkám során az alábbi szoftvereket használtam a fizikai szimulációk
programozásához, a mérések során kapott adatok megjelenítéséhez és feldolgozásához,
valamint az egyéb számítások és kiértékelések elvégzéséhez:
 QuikSim: a Gleeble szimulátoron végrehajtott fizikai szimulációk programjának
írásához használt szoftver;
 Origin9.0: a mért és számított adatok grafikus megjelenítésére, függvényillesztésre,
adatsorok feldolgozására, illetve posztprocesszálására használt szoftver;
 Maple 15: matematikai megoldó szoftver, amelyet a modellezéshez szükséges
matematikai számítások elvégzésére használtam;
 ImageJ 1.47: képelemző szoftver, amelyet a kovácsolási folyamat során készített
fényképeken történő távolságmérésekhez, valamint a TEM felvételek
kiértékeléséhez használtam;
 MTEX: az általam használt Matlab 8.1 szoftvercsomag egyik modulja, amellyel az
elektronmikroszkóp EBSD detektora által gyűjtött kristályorientációs adatok
olvashatóak és kiértékelhetőek Matlab környezetben. A modul használatával az
abszolút orientációkra és az orientáció különbségekre vonatkozó információk
tetszőlegesen feldolgozhatóak és ábrázolhatóak, valamint a pólusábrák, az inverz
pólusábrák és az Euler-szögek is meghatározhatóak.
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4.

A TÖBBTENGELYŰ KOVÁCSOLÁS MECHANIKAI MODELLEZÉSE

4.1

ÁTTEKINTÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK

Amint a szakirodalmi áttekintés során bemutattam, a többtengelyű kovácsolás számos
eljárását dolgozták ki, amelyek közül a MaxStrain berendezéssel megvalósítható kétirányú
alakítás e technikák egyik ígéretes irányvonalát képviseli. A MaxStrainnel kapcsolatos
kutatások nagy része a különböző módon befogott, szoba- vagy növelt hőmérsékletű
alakítássorozaton átesett, eltérő anyagminőségű próbatestek mikroszerkezetének és
textúrájának tanulmányozásával foglalkozik. A publikációk egy másik jelentős része az
alakított próbatestek szilárdsági és alakíthatósági tulajdonságait vizsgálja, illetve az alakítási
folyamatot modellezi végeselemes környezetben. Csupán néhány tanulmány foglalkozik az
alakítási folyamat során halmozódó alakváltozás kvantitatív jellemzésével és a
feszültségállapot vizsgálatával. A berendezéshez kapcsolódó kutatási tevékenységek kísérleti
hátteréből, valamint a MaxStrain rendszer kereskedelmi programmal való működési
feltételeiből (3.1.2 fejezet) látható, hogy a szimulációk során végrehajtott alakításokkal
megvalósuló képlékeny alakváltozás csak utólag számítható.
A Gleeble szimulátorral az alakító technológiák szimulációja nagyfokú műszerezettség
mellett, fejlett szabályzó rendszerben hajtható végre. Ebből kiindulva, kutatómunkám egyik
alapvető célkitűzésévé vált, hogy a szimulációs program és a mérési elrendezés fejlesztésével
olyan mérési eljárást dolgozzak ki a többtengelyű kovácsolás fizikai szimulációjára, amellyel
programozható az egyes alakítási lépésekben megvalósítandó alakváltozási mérték és sebesség.
További célom, hogy az alakítási folyamatra jellemző egyenértékű képlékeny alakváltozást és
egyenértékű feszültséget közvetlenül, a szimuláció során mért adatokból számítani lehessen,
azaz direkt eljárással meghatározható legyen az alakítási szilárdság változását leíró folyásgörbe.
Ehhez elsősorban a szerszámok között alakváltozó test geometriai méreteinek folytonos
nyomonkövetésére van szükség, amely a szimulációs program továbbfejlesztését igényelte.

4.2

A TOVÁBBFEJLESZTETT SZIMULÁCIÓS PROGRAM ÉS A
KIEGÉSZÍTETT MÉRÉSI ELRENDEZÉS

A célkitűzésekben megfogalmazottak teljesítésének első lépése egy olyan szimulációs
program kifejlesztése, amellyel szabályozható az egyes alakítási lépésekben megvalósított
alakváltozási mérték és sebesség. Ehhez nemcsak az első, hanem minden további alakítás előtt
mérni kell a próbatest alakított anyagrészének szerszámmozgás irányába eső méretét
(továbbiakban: magasság). Problémát jelent továbbá, hogy a gyári kísérleti összeállításban mért
szerszámelmozdulás nem valós, a mért értékek, amelyek a szabályozás bemenetei is, a
munkahengerek rugalmas deformációját is magukban foglalják (lásd: 3.1.2 fejezet). Az előbbi
megfontolásokat figyelembe véve és megtartva a szerszám kezdőpozícióját kijelölő gyári rutint,
az alábbi programelemeket építettem be a továbbfejlesztett szimulációs programba:
1.) Minden alakítási lépés előtt a hátsó pozícióban tartózkodó szerszámok 0,001 mmenként közelítenek a próbatest felé addig, amíg a szerszám-munkadarab
érintkezés egy adott nyomóerő mellett meg nem valósul. A jobboldali
munkahenger mozgását a Wedge értékére, míg a baloldaliét a Stroke értékére
szabályozva, a rendszer 0,001 s-onként ellenőrzi az erőfeltétel teljesülését.
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2.) Az érintkezés megvalósulást követően a Stroke és a Wedge aktuális értékének,
valamint az alakítatlan próbatest eredeti magasságának összegeként a program
kiszámítja az adott alakítás előtti kiindulási magasságot ( H 0 ).
3.) Ezt követően a kiindulási magasság értékét figyelembe véve, a szerszámok egy
ciklus ismétlésével szinkronban mozogva, addig zömítik a próbatestet, amíg a
ciklusonként számított pillanatnyi egyenértékű logaritmikus alakváltozás el nem
ér egy megadott értéket. A pillanatnyi alakváltozás meghatározásához az alakított
anyagrész aktuális vastagságát a munkahengerekre felszerelt 0,005 mm
felbontóképességű útjeladó (15. ábra – (1)) értékének felhasználásával számítja a
program. Az útjeladó alkalmazásával jelentősen csökkent a munkahengerek
rugalmas deformációjának befolyása a mért szerszámelmozdulásra, javítva ezzel
a szabályozás pontosságát.
4.) Az alakváltozási sebesség programozásánál abból indultam ki, hogy egytengelyű
feszültségállapotban az
állandó alakváltozási
sebességet
biztosító
szerszámmozgási sebesség, v0 (t ) a (6) összefüggés első képlete szerint
számítható. Ez az állandó alakváltozási sebesség úgy valósítható meg, hogy
ciklusonként csökken a szerszámmozgási sebesség, amely állandó ciklusidő
mellett a szerszámelmozdulás csökkentésével érhető el. A szerszámmozgási
ciklusok konstans t ciklusidejéhez tartozó dX ciklusonkénti egyoldali
szerszámelmozdulás az alábbi összefüggéssel fejezhető ki:

v0 (t )  0,5 H 0e t  dX  0,5t H 0e t
ahol:

(6)



egyenértékű alakváltozási sebesség (s-1);

H0

az alakított anyagtérfogat kiindulási magassága (mm);

t

az alakítás pillanatnyi fázisáig eltelt idő, amely a ciklusszám és a
ciklusidő szorzata (s);
a kétoldali szerszámmozgás miatt bevezetett szorzó, így a dX érték
egy szerszámra vonatkozik.

0,5

A (6) összefüggés szerint mozgó szerszámok tehát egytengelyű feszültségállapotban
biztosítanák az állandó egyenértékű alakváltozási sebességet. A többtengelyű kovácsolás
folyamata biztosan nem egytengelyű feszültségállapot mellett megy végbe, azonban a
fokozatosan lassuló szerszámmozgás az alakváltozási sebesség kisebb mértékű növekedését
eredményezi, mint a konstans sebességprofil.
Az alakváltozási mérték és sebesség szabályozását követően megoldást kellett találni az
alakítás kezdő szakaszával kapcsolatos problémára, a 3.1.2 fejezetben említett szabálytalan,
ívelt felületen létrejövő, ismeretlen területű szerszám-munkadarab érintkezés jelenségére. A
szimuláció fejlesztésének alapvető célja az volt, hogy a folyásgörbék közvetlenül a mért
adatokból, viszonylag egyszerűen és reprodukálható módon számíthatóak legyenek, ezért a
szimuláció megszakítása és az érintkezési probléma tanulmányozása, majd modellezése nem
tűnt célravezető megoldásnak. Próbakísérletek során megfigyeltem, hogy az előző lépésben
keletkezett ívelt rész síkfelületté alakításához elegendő egy ún. előalakítás, amely a
szerszámmozgás irányában 0,1 mértékű egyenértékű logaritmikus alakváltozást valósít meg. A
kovácsolási lépésekre így kialakult munkarend jellegzetes elemeit, amely tehát egy elő- és egy
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főalakításból áll, szemlélteti a 15(b) ábra. A 15(a) ábrán pedig a MaxStrain berendezés
funkcionális elemeinek 3D-s modellje látható az útjeladóval (1) és annak tartókonzoljaival (2).

15. ábra (a) A MaxStrain berendezés funkcionális elemeinek 3D-s modellje (b) Egy
kovácsolási lépés jellegzetes elemei

A 15(b) ábrán látható felvételeket a Gleeble szimulátor vizsgálókamrájára rögzített digitális
fényképezőgéppel készítettem. Az a) felvételen az előalakítás előtt látható a próbatest, amint az
előző kovácsolási lépésben keletkezett ívelt felületek szembe helyezkednek a szerszámokkal.
A b) és c) felvételeken az előalakítást követően láthatjuk a próbatestet két, egymásra merőleges
helyzetben. Az itt feltüntetett két méret a munkadarab főalakítás előtti kiindulási magassága
( H 0 ) és vastagsága ( W0 ). Ezeket, és az összes többi méretet is a 4.2 fejezet 1.) és 2.) pontjában
leírt lépések alkalmazásával méri és regisztrálja a program. A b) és d) fényképeken a próbatest
ugyanazon állapotban és pozícióban látható, ezeket két fordítás és a W0 méret regisztrációja
választja el egymástól. Az e) felvétel szerinti állapotban már befejeződött a 4.2 fejezet 3.) és 4.)
pontja szerint megvalósított főalakítás, amelyet követően a próbatest alakított anyagrészének
végső magassága ( H v ) számítható a H 0 értékéből és az útjeladó által mért legnagyobb
magasságcsökkenésből. A főalakítás utáni fordítást követő, f) fénykép szerinti pozícióban a
próbatest végső vastagságát ( Wv ) méri meg a program, amely egyben a következő előalakítás
kiindulási magasságát is megadja.
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A továbbfejlesztett szimulációs program tehát az alakított anyagrész magasságának és
vastagságának főalakítások előtti és utáni folyamatos regisztrációját is megvalósítja. Az említett
programszakaszokból álló, ciklusba foglalt kovácsolási lépés pedig a ciklusszám megadásával,
tetszőleges alkalommal hajtható végre a szimulációk alatt. Az előzőekben definiált négy méret
változásának nyomonkövetésével a mechanikai modellben számíthatók a feltételezett
sebességmező szélsőértékei az egyes kovácsolási lépésekben. Az a) felvételen feltüntetett
ötödik méret, a próbatest szerszámmal érintkező felületének főalakítás utáni végső vastagsága
( Wv ,2 ). Ez méret közvetlenül nem mérhető a szimulációs program segítségével. Meghatározása
mégis fontos, ugyanis a Wv mérettel együtt alkalmas a főalakítás után keletkezett ívelt felület
szerszámmozgás irányú görbületének jellemzésére, amelyből következtetni lehet a súrlódási
tényező értékére. A Wv ,2 méret meghatározásához az a) felvétel szerinti pozícióban készített
fényképeken megmértem az érintkezőfelület legnagyobb, szerszámmozgás irányú méretét az
ImageJ program segítségével. A kapott pixel dimenziójú értékeket az a) felvételen piros nyíllal
jelölt skála segítségével konvertáltam (mm) dimenzióba.
Kutatómunkám során az előzőekben ismertetett mérési összeállítást és szimulációs
programot használtam a különböző fémes szerkezeti anyagokon végrehajtott többtengelyű
kovácsolási szimulációkhoz. Elsőkísérleteimet EN AW-6082 minőségű alumíniumötvözeten
hajtottam végre. Ezek az alakítási kísérletek egyben a kifejlesztett szimulációs eljárás
tesztelésére is szolgáltak. A 16. ábra szemlélteti az alakított anyagrész előbbiekben bemutatott
öt méretének változását egy alumínium próbatest esetében, amelynél az alakítatlan darab
kiindulási magassága és vastagsága egyaránt 12 mm volt. A 10 alakítási lépésből álló
szimulációnál a főalakításokban megvalósított szerszámmozgás irányú egyenértékű
logaritmikus alakváltozás mértéke 0,4; az alakváltozás sebessége 0,1 s-1 volt. Az ábrán az egyes
kovácsolási lépések számához rendelt adatok minden esetben az alakított anyagtérfogat adott
alakítási lépés előtti és utáni méreteit jelentik.

16. ábra Az EN AW-6082 alumíniumötvözet alakított anyagrészének méretváltozása a
többtengelyű kovácsolási szimuláció alatt

Az alakítási lépések előrehaladásával mindegyik méretnél jól érzékelhető a ciklikus,
fűrészfogszerű változás, valamint az egymást követő lépések tekintetében az adott méret
szomszédos értékei között jelentkező különbség folyamatos csökkenése. A magassági
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( H0 , Hv ) és vastagsági méretek ( W0 , Wv , Wv ,2 ) egymáshoz képest ellentétes fázisban vannak,
amely a többirányú alakítási munkarend következménye, hiszen az egy adott alakítási lépés
végére kialakuló magasság a fordítást követően az előalakítás kiindulási vastagsága lesz. Ebből
is következik, hogy a diszkrét értékeket összekötő törött vonal nem az adott méret két alakítási
lépés közötti feltételezett értékeit reprezentálja, csupán az alakítás előtt vagy után értelmezett
méretek változásának szemléltetésére szolgál. Ezen felül az összes méretre jellemző, hogy a
kovácsolási folyamat előrehaladásával értékeik kismértékben vagy erősen csökkenek, illetve
közel állandóak maradnak. A méretcsökkenés az alakított térfogatból való anyagkiáramlás jele.
A jelenség, amelyet a mechanikai modell felépítésénél is figyelembe kellett venni, a kovácsolt
darabok deformálódott és megnövekedett szárrészén is tetten érhető. A kitorlódott
anyagmennyiség tehát a szárrész térfogatát növeli.
A MaxStrain rendszerhez általam kifejlesztett szimulációs program és mérési elrendezés
jelenleg szabadalmi eljárás hatálya alatt áll az USA Szabadalmi és Védjegy Hivatalánál
[Bereczki, 2015].

4.3

KÍSÉRLETI ANYAGOK, PRÓBATESTEK ÉS A TERVEZETT
SZIMULÁCIÓK

Kutatómunkám során különböző fémeken végeztem alakítási kísérleteket az előzőekben
bemutatott kovácsolási szimuláció segítségével, változtatva a lépésenkénti alakváltozási
mértéket és sebességet, valamint a kovácsolási lépések számát és az alakítások hőmérsékletét.
A szimulációk elsődleges célja a kidolgozott mechanikai modell érvényességének és a
folyásgörbék reprodukálható számításának ellenőrzése, amelyhez eltérő kristályszerkezetű
fémek és ötvözetek vizsgálata mellett döntöttem. Kezdeti kísérleteimhez a már említett,
felületen középpontos kockarácsú, EN AW-6082 minőségű alumíniumötvözetet használtam. A
kutatómunka további fázisaiban térben középpontos kockarácsú, DD11 minőségű ötvözetlen
lágyacélt és hexagonális kristályszerkezetű, Grade2 tisztaságú titánt vizsgáltam. Az
alumíniumötvözettel és a lágyacéllal végrehajtott kísérleteket és a próbatesteket számos, az
értekezés későbbi szakaszában bemutatott kiértékelési és vizsgálati eljárásnak vetettem alá, míg
a titánnal elvégzett szimuláció elsősorban a mechanikai modell ellenőrzésére szolgált. Az
említett alapanyagok kémiai összetételét a 3. táblázat foglalja össze. Az alumíniumötvözet és a
titán kereskedelmi forgalomból származó rúdanyagok, amelyek kémiai összetétele a termékhez
mellékelt műbizonylatról származik, míg a lágyacél alapanyag összetételét az ISD Dunaferr
Zrt. Innovációs Igazgatóságán egy OBLF QSG750 típusú optikai emissziós spektrofotométerrel
mérték meg.
3. táblázat A kutatás során vizsgált anyagok kémiai összetétele

EN AW-6082
DD11
Grade2 Ti
EN AW-6082
DD11
Grade2 Ti

Ötvöző elemek (m/m %)
Al
P
S

C

Mn

Si

0,05

0,51
0,22

0,87
0,013

maradék
0,025

0,006

Cr

Ti

V

Mo

Nb

0,01

<0,001
>99,90

<0,001

<0,001

<0,001

Cu

Ni

0,008

0,02

0,01

Mg

Zn

Fe

0,60

0,02

0,21
maradék
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Az alumínium próbatestek alapanyaga 25×25 mm-es, négyzet keresztmetszetű extrudált rúd
volt. A gyártástechnológiából eredő maradó feszültségek megszüntetése érdekében, valamint
az alakíthatóság növelése céljából ún. teljes lágyítást végeztem az alapanyagon. A hőkezelés
során a 380°C-on két órán keresztül hőntartott darabokat a programozható kemencében
1°C/perc sebességgel 80°C-ig hűtöttem, majd ezen a hőmérsékleten további egy órát
pihentettem. Az acél próbatestek alapanyagát az ISD Dunaferr Zrt.-től szereztem be, melegen
hengerelt, körülbelül 27 mm vastagságú előlemez formájában. A lemez durvaszemcsés
szövetszerkezete a várható alakíthatóság szempontjából további hőkezeléssel nagymértékben
nem javítható, így a lemezt szállítási állapotban használtam fel. Az Ø20 mm-es melegen
hengerelt titán rudak esetében szintén a gyártási állapotban történő felhasználást választottam.
Az alapanyagok releváns szövetszerkezeti és mechanikai tulajdonságait mindig abban a
fejezetben ismertetem, amelyben azok a többtengelyű kovácsolási kísérletek kiértékeléséhez
kapcsolódnak. A három anyagminőségen különböző technológiai adatokkal végrehajtott
kovácsolási kísérletek áttekintő összefoglalását a 4. táblázat tartalmazza.
4. táblázat A többtengelyű kovácsolási kísérletek technológiai adatai
Kovácsolási lépések száma, n





1

(s-1)
0,1
1,0
1,0
10,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,2
0,285
0,4 Al, Fe Al, Fe Al, Fe Al, Fe Al, Fe Al, Fe Al, Fe Al, Fe Al, Fe Al, Fe
Ti
0,3
Al, Ti
0,4
Al
0,4

14

20

40

Al
Al
Al

Jelmagyarázat:

:
 :
Al:
Fe:
Ti:

egyenértékű alakváltozási sebesség;
szerszámmozgás irányú, egyenértékű logaritmikus alakváltozási mérték a
főalakításokban;
EN AW-6082 alumíniumötvözet szobahőmérsékletű kovácsolása;
DD11 minőségű lágyacél szobahőmérsékletű kovácsolása;
Grade2 titán kovácsolása 400°C-on.

A kísérletek közül azok, amelyeket egy adott anyagon (Al és Fe) azonos lépésenkénti
egyenértékű logaritmikus alakváltozási mértékkel (   0, 4 ) és sebességgel (   0,1 s 1 )
hajtottam végre, próbatestenként növelve a kovácsolási lépések számát ( n  1 10 ), a
mechanikai és mikroszerkezeti tulajdonságok változásának nyomon követését célozták. Az
alumíniumötvözeten azonos egyenértékű alakváltozási sebességgel (   0,1 s 1 ), de eltérő
lépésenkénti egyenértékű logaritmikus alakváltozási mértékkel (   0, 2; 0, 285; 0, 4 )
végrehajtott kísérletekkel a terhelési ciklusok alakváltozási amplitúdójának alakítási
szilárdságra gyakorolt hatását elemeztem. Egy 40 alakítási lépést megvalósító kovácsolási
szimuláció végrehajtásával az alakítási szilárdság változását tanulmányoztam a valóban
nagymértékű képlékeny alakváltozások tartományában.
A szimulációkhoz a 3.1.1 fejezetben részletezett megfontolások miatt monolit kivitelű
próbatesteket használtam. A próbatestek mindhárom kísérleti anyag esetében a 17. ábrán látható
műhelyrajz szerint készültek.
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17. ábra A többtengelyű kovácsolási szimulációkhoz használt próbatestek műhelyrajza

A műhelyrajzon kinagyított „C” részlet a termoelempár elhelyezéséhez szükséges furat
méreteit mutatja. A termoelem vezetékeket egy Ø3,2 mm-es külső átmérőjű, kettős furatú
kerámiacsövön kell átvezetni, majd szabad végüket összeforrasztani. A kerámiacsövet a
furatban pozícionálva, a termoelemek az alakított zóna szélének hőmérsékletét érzékelik. A
kerámiacsövet a próbatesthez kívülről cementtel rögzítjük. Az ábrán jól látható az a négy
horony is, amelyekbe a leszorító bilincseken és a manipulátoron található 2-2 csap csatlakozik,
meggátolva a próbatest hossztengely irányú alakváltozását.
A következő fejezetben, a táblázatban pirossal kiemelt három kísérlet mért és számított
adatainak segítségével mutatom be a mechanikai modell felépítését és a folyásgörbék
számításának módját. A továbbiakban ezekre, mint referencia-szimulációkra fogok hivatkozni.

4.4

A MECHANIKAI MODELL FELÉPÍTÉSE ÉS A FOLYÁSGÖRBÉK
SZÁMÍTÁSA

A fémes szerkezeti anyagok képlékenyalakítását megvalósító alakító technológiák
tervezésének egyik fontos kérdése az alakítási folyamatra jellemző alakváltozási és
feszültségállapot ismerete, amelyből számos technológiai adat származtatható. Az alakváltozási
és feszültségállapot kapcsolatát az anyagtörvény írja le. Az ipari környezetben használatos
alakító technológiákkal általában több lépésben, összetett alakú darabok gyártását valósítják
meg. Ebből adódóan az alakítási folyamatot kísérő képlékeny alakváltozás jellemzően nem
monoton. A folyásgörbék, illetve a képlékeny anyagi viselkedést leíró anyagtörvények
meghatározásához éppen ezért olyan egyszerű mechanikai anyagvizsgálati eljárásokat
alkalmaznak, amelyekre monoton képlékeny alakváltozás jellemző. Amint a szakirodalmi
áttekintés során bemutattam, az intenzív képlékenyalakító technikák egy részére, így a
többtengelyű kovácsolásra is a változó irányú terhelési menetrendek alkalmazása jellemző. Az
ilyen jellegű képlékenyalakító eljárások nem-monotonitási mérőszámai jellemzően nagyobbak,
mint az ipari alakító technológiáké [Bobor1, 2010], így ezekben az esetekben a monoton
képlékeny alakváltozást leíró anyagtörvényektől eltérő összefüggések definiálják az alakítási
szilárdság és a képlékeny alakváltozás kapcsolatát [Tóth, 2000; Kuziak, 2003; Tokada, 2008].
A MaxStrain berendezés és a továbbfejlesztett szimulációs eljárás alkalmazásával a
próbatest alakított térfogatának alaki- és méretváltozása, valamint az alakító erő alakulása nagy
pontossággal és folytonosan nyomon követhető. Ezeket az adatokat felhasználva építettem fel
a ciklikus, nem monoton terheléstörténettel jellemezhető alakítási folyamat mechanikai
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modelljét, amellyel a folyásgörbéket direkt módon, közvetlenül a mért adatokból tudom
meghatározni. Ebben az értelemben a kifejlesztett mérési eljárás és számítási módszer együttese
a MaxStrainnel végrehajtható ciklikus, többirányú képlékeny alakváltozásra adott „anyagi
válasz” meghatározására alkalmas anyagvizsgálati eljárásnak is tekinthető. A következőkben a
mechanikai modell felépítést mutatom be.
A MaxStrain-nel megvalósított többirányú képlékenyalakító eljárás modellezésekor az
alakított anyagtérfogatra ( V p ) jellemző alakváltozási és feszültség állapotot egy analitikus
mechanikai modellel közelítettem. A modell alapja a Kolmogorov által kidolgozott eljárás
[Kolmogorov, 1999], amely a virtuális sebességek elvét alkalmazza a képlékenységtan
energetikai alapegyenletére. A kinematikailag lehetséges sebességmezőket paraméteres
alakban felírva, majd a kapott virtuális sebességmezőt behelyettesítve a képlékenységtan
alapegyenletébe, az alakítási folyamathoz szükséges teljesítmény egy variációs összefüggését
kapjuk, amely a különböző sebességmezők mellett eltérő értékeket vehet fel. A variációs
összefüggés vagy más néven funkcionál a minimumát a valós sebességmező mellett éri el. Ez
a minimumérték egyben az adott képlékeny alakváltozás létrehozásához szükséges legkisebb,
azaz valós teljesítményt jelenti. A képlékenységtan energetikai alapegyenletéből képzett és a
számításiam során használt funkcionál a következő alakban írható fel:

J   I dV   τ i*Δv τi dA  τ Δi Δv Δi dA   t*i v i dA  Q*i v*k i
Vp

A

A

A

(7)

A 18. ábra jelöléseivel, a fenti összefüggésben az első tag a belső erők teljesítményét fejezi


ki, amelynél az I   k f ( )d mennyiség a térfogategységre eső belső teljesítmény. A belső
0

vagy térfogati erők az anyag képlékeny alakváltozását kísérő diszlokáció-mozgás beindításához
és fenntartásához szükséges erőhatások. A második tag a próbatest alakító pofákkal érintkező
A felületein ébredő súrlódási erők teljesítménye, ahol τ  az A felületeken ébredő
csúsztatófeszültség, v pedig az alakított anyagrész szerszámhoz viszonyított relatív
sebessége az A felületeken. A harmadik tag a próbatest szárának és alakított anyagrészének
találkozásánál értelmezett A szakadófelületeken ható nyíróerők teljesítménye, ahol τ  az A
felületeken ébredő nyírófeszültség, v  pedig az alakított anyagrész próbatest szárához
viszonyított relatív sebessége az A felületeken. A negyedik tag a külső kényszerek A
felületeken ható t  feszültségvektorainak teljesítményét fejezi ki, amely ebben a modellben
nulla. Az A felületek a próbatest alakító szerszámokkal érintkező A felületeivel azonosak.
Az összeg utolsó tagja a próbatest gátolt axiális alakváltozásának hatására ébredő Q *
ellennyomó erő teljesítményét adja meg, amely az alakított anyagtérfogat és a szár kapcsolódó
felületein, az A felületeken hat. A próbatest szárainak alakított térfogathoz viszonyított „X”
irányú sebessége v*k . A néhány milliméteres méretű alakított anyagtérfogatban a tömegerők
teljesítménye a többi taghoz képest elhanyagolható, ezért ezt nem vettem figyelembe. A fenti
összefüggésekben használt (*) jel a mechanikai szempontból adott mennyiségeket jelöli.
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18. ábra A mechanikai modellben értelmezett mennyiségek a szerszám-próbatest
rendszerben

A többtengelyű kovácsolási folyamatra jellemző nagy képlékeny alakváltozásokra
tekintettel, merev-képlékeny anyagi viselkedést leíró modellt tételeztem fel, amelyben az anyag
izotróp és összenyomhatatlan, valamint az alakítási szilárdság ( k f ) az egyes időlépések között
a teljes alakított térfogatban egyaránt konstans. Az időlépések nagyságát a szimuláció során
megadott mintavételezési frekvencia szolgáltatja. Egyszerűsítésképpen, a modellalkotás során
feltételeztem, hogy a kezdetben 12×12×10 mm-es, hasáb alakú alakított anyagrész az alakítások
alatt is megtartja hasáb alakját, amely a szabad felületpár görbületétől eltekintve nem torzul
nagymértékben. E feltételezésem az alakításon átesett darabok utólagos szemrevételezése során
helytállónak bizonyult. A (7) egyenletben megadott funkcionál egyes elemeinek kifejezéséhez
először definiáltam a lehetséges sebességmezőket paraméteres alakban:
vZ  0 Z ; vY  a00Y
v X  0 1  a0  X ; 0 

ahol:

X ,Y , Z

(8)

v0
H

az alakított anyagtérfogat anyagi pontjainak Lagrange
koordinátái, ahol a koordinátarendszer origója a V p térfogat

vX , vY , vZ

szimmetria-középpontja (mm);
a sebességmező „X”, „Y” és „Z” irányú komponense (mm/s);

a0

variációs paraméter;

v0

az alakító szerszámok mért sebessége (mm/s);

H

az alakított anyagrész pillanatnyi magassága (mm).

Az egyes időlépések alatt feltételezett térfogat-állandóság alapján az alakváltozási sebesség
tenzor egyes komponensei az alábbiak szerint írhatóak fel:
vZ
v
  0 ; YY  Y   a0 0
Z
Y
v
 X  0 1  a0  ;  XY   XZ   ZY  0
X

 ZZ 
 XX

(9)

Az alakváltozási sebesség tenzor komponenseinek segítségével felírható az egyenértékű
alakváltozási sebesség H-M-H elmélet szerint értelmezett alakja:



2
3

 XX  YY    XX   ZZ    ZZ  YY 
2

2

2



2
 0 1  a0  a02
3

(10)
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Az egyes alakítási lépésekre jellemző egyenértékű képlékeny alakváltozási mérték az
egyenértékű alakváltozási sebesség pillanatnyi értékeinek teljes alakítási folyamatra számított
integráljaként kapható meg. Az egyszerűsítéseket elvégezve az egyenértékű képlékeny
alakváltozási mérték paraméteres alakja:
t

    dt 
0

H
2
1  a0  a02 ln 0
H
3

(11)

A fenti kifejezésben H 0 az alakított anyagrész kiindulási vastagsága a főalakítás előtt,
amelyet a szimulációs program, a 4.2. fejezetben bemutatott módon, minden egyes kovácsolási
lépésben kiszámít és mintavételez.
4.4.1

A BELSŐ ERŐK TELJESÍTMÉNYE

A belső erők teljesítményének meghatározásához tulajdonképpen a ( k f  ) szorzat alakított
anyagtérfogatra vett integrálját kell számítani. A (7) funkcionálban definiált, adott időlépésben
konstans k f melletti teljesítményösszeg egyes tagjainak pillanatnyi értékeit az integrandusok
olyan határozott integráljai szolgáltatják, amelynek felső határai az alakított anyagtérfogat,
illetve a meghatározott felületek pillanatnyi értékei. Hasáb alakú alakított anyagrészt
feltételezve és a koordinátarendszer origóját az alakítandó anyagrész szimmetriaközéppontjában felvéve, a belső erők teljesítménye következőképpen számítható:
H B0 W
2 2 2

Wi   k f  dV  
Vp

ahol

  k  dXdYdZ 

0 0 0

f

WB0 H
2
k f 0 1  a0  a02
8
3

(12)

H / 2 az alakított anyagrész pillanatnyi magasságának a fele (mm);
W / 2 az alakított anyagrész pillanatnyi vastagságának a fele (mm);
B0 / 2 az alakított anyagrész szélességének a fele, amely az alakítási
lépések alatt konstans, értéke 5 mm, hiszen az alakított anyagrész
teljes szélessége azonos a behatoló szerszám szélességével, amely
10 mm (18. ábra).

Az integrálási határokból látható, hogy a számításokat az alakított anyagtérfogat modellben
feltételezett középpontos szimmetriája miatt, annak nyolcadrészére végeztem el. A belső erők
teljesítményének meghatározásánál figyelembe kellett vennem az alakított anyagtérfogat
folyamatos csökkenését, amely abból adódik, hogy a próbatest axiális megfogása és az alakított
anyagrész távol vannak egymástól, így az anyag alakítás közben kiáramlik a szerszámok közül
a szárrészek felé. Ez jól érzékelhető a 16. ábrán bemutatott méretek nagyságának folyamatos
csökkenéséből és a próbatestek szárainak deformáltságából. A teljesítmény számításához tehát
ismerni kell az alakított térfogat pillanatnyi értékeit, amelyeket az egyes időlépések között
szintén konstansnak vettem, azaz a pillanatnyi teljesítménymérlegben fennáll a térfogatállandóság. Az alakított anyagrész térfogatának változását az alakítási lépések számának
függvényeként vettem figyelembe. A függvényillesztést az egyes kovácsolási lépésekhez
tartozó kiindulási anyagtérfogat diszkrét értékeire végeztem el, amelyeket az aktuális kiindulási
méretekből számítottam, W0 B0 H0 alakban. Az illesztésekhez az Origin program „nemlineáris
görbeillesztés” modulját használtam, amely a választott függvény illesztési együtthatóinak
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értékeit a Levenberg-Marquardt iterációs algoritmus [Levenberg, 1944] futtatásával addig
változtatja, amíg az eredeti adatok és az illesztett függvény ugyanazon helyeken felvett
értékeinek négyzetes eltéréseiből képzett, szabadságfokkal súlyozott összeg minimális nem
lesz. Definíciójából adódóan annál pontosabb az illesztés, minél kisebb ez az összeg. Az
2
angolszász irodalomban ennek a megnevezése „reduced chi-squared statistic”, jelölése xred
. Az
értekezés további részében, ahol Origin-nel történő függvényillesztésre hivatkozom, azt a fenti
2
modul használatával végeztem el, és az illesztés eredményét bemutató ábrákon az xred
értékét
vagy az illesztés korrelációs együtthatójának négyzetét ( R 2 ) tüntetem fel. Utóbbi mérőszám a
korrelációs együttható négyzete. Az alumíniummal, a lágyacéllal és a titánnal végrehajtott
referencia-szimulációk (4. táblázat, piros kiemelés) esetében a 19. ábra szemlélteti az alakított
anyagtérfogat változásának függvényillesztéssel formalizált leírását.

19. ábra Az alakított anyagrész térfogatának változása alumínium, lágyacél és titán
kovácsolása közben

A térfogatfüggvény előállításához exponenciálisan csökkenő függvénytípust illesztettem a
kiindulási térfogatok diszkrét értékeire. Látható, hogy a térfogatértékek csökkenése egyik
anyagnál sem aszimptotikus jellegű, ezért a térfogatcsökkenés pontosabb leírása érdekében a
választott függvény két exponenciális tagot tartalmaz:
Vp (n)  V0  V1e

ahol:



n
Vc1

 V2e



n
Vc 2

V0 ,V1,V2

a térfogatfüggvény együtthatói (mm3);

Vc1 ,Vc 2

a térfogatfüggvény hatványkitevőinek együtthatói;

n

a kovácsolási lépések száma.

(13)

A görbékből megállapítható, hogy tíz alakítási lépést követően a kezdetben körülbelül 1440
mm3-es alakított anyagtérfogat 900…1000 mm3-re csökken. A 30-35%-os térfogatcsökkenés
indokolttá teszi a vizsgált térfogatból való anyagkiáramlás ilyen módon történő
figyelembevételét a folyásgörbék számításánál. A folyásgörbék számítását végző Maple
program k f -et számoló ciklusában az adott időlépéshez tartozó, pillanatnyi anyagtérfogat
meghatározásához az aktuális (n) és a következő (n+1) kovácsolási lépésszám közötti ni
értékeket helyettesítettem be a (13) összefüggésbe. Ezeket az értékeket az (n) és az (n+1)
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lépésszámok közötti olyan egyenlő osztásközű felosztás szolgáltatta, amelyet az aktuális
számítási ciklusszám határozott meg.
4.4.2

A SÚRLÓDÁSI ERŐK TELJESÍTMÉNYE

A (7) funkcionál második tagja a szerszámok és a próbatest alakított anyagtérfogatának


érintkezőfelületei ( A ) között fellépő súrlódás hatására ébredő csúsztatófeszültségek ( τ )
teljesítményét fejezi ki. A csúsztatófeszültség nagysága a Kudo-féle súrlódási elmélet szerint:

τ*  m
ahol:

m

kf

(14)

3

a Kudo súrlódási tényező, amelynek értéke: 0  m  1 .

Az integrandusban szereplő szorzat másik tagja a v sebességvektor, amely az alakított
anyagrész relatív sebességét adja meg a szerszámhoz viszonyítva az A felületeken, a
sebességmező két komponenséből az alábbi összefüggéssel számítható:
v  vX2  vY2  0 X 2  2 X 2 a0  X 2 a02  a02Y 2

(15)

A τ*Δv τ felületegységre eső súrlódási teljesítményt integrálva az alakított anyagtérfogat
szerszámokkal érintkező A területű felületein, adódik a teljes súrlódási teljesítmény. A
szerszámokkal érintkező két felület területe a középpontosan szimmetrikus modellben azonos
nagyságú. Az egyoldali érintkezőfelület területe közelítőleg számítható a szerszámszélesség
( B0 ) és az érintkezőfelület vastagságának ( W2 ) szorzataként. A B0 méret konstans, azonban a

W2 nagysága folyamatosan változik, növekszik az alakítások alatt. A W2 méret kiindulási
( W0 ) és végső ( Wv ,2 ) nagyságát a szimuláció során mérjük (16. ábra). Ahhoz, hogy az egyes
alakítási lépések tetszőleges időpillanatában számítani lehessen az érintkezőfelületek
vastagságát, ismerni kell annak változását az alakítási folyamat alatt, célszerűen az alakított
anyagtérfogat magasságának függvényében. A W2 -höz hasonlóan, az alakított anyagrész
vastagsága ( W ) is növekszik az alakítás során. A sebességmező magasság- és vastagságirányú
komponensei között az a0 variációs paraméter definiálja a kapcsolatot oly módon, hogy az
ebben a két irányban mért kiindulási és végső geometriai méretek, H 0 és H v , valamint W0 , Wv
és Wv ,2 mint peremfeltételek teljesüljenek az adott sebességmezőn. Ehhez a sebességmező
vastagságirányú komponensének ( vY ) az adott alakítási lépés teljes időtartamára vett integrálja
a végső vastagságirányú méretet kell adja. Alkalmazva ezt a feltételt, adódik az a0 variációs
paraméter geometriai tartalma, amely tehát a magasság- és a vastagságirányú egyenértékű
logaritmikus alakváltozások aránya az alábbiak szerint:
vY

Y W

vW
dt  a0 0
H

 dH

 v0

v
v

W  H 
dH
dW

dW

a

 a0  ln v  ln v 

0 

H W0 W
W0  H 0 

H0

H

W

1

(16)

Hasonlóan számítható az a1 paraméter is az érintkezőfelületeken értelmezett peremfeltétel
figyelembevételével, ahol így a (16) levezetés utolsó kifejezésében Wv helyett Wv ,2 szerepel.
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Ezekkel a paraméterekkel kifejezhető az alakított anyagtérfogat és az érintkezőfelületek
vastagságának változása az alakítás irányába eső magassági méret függvényében:
a

 H 0
W  W0 
 ;
 H0 

a

 H 1
W2  W0 

 H0 

(17)

A (16) levezetést és az a paramétert G. Ja. Gun munkájából [Gun, 1980] kiindulva
határoztam meg a többtengelyű kovácsolás folyamatára. A vastagsági méretek
hatványfüggvény szerinti változását szemlélteti a 20. ábra.

20. ábra A vastagsági méretek változása az egyes kovácsolási lépések közben

A 20. ábrából látható, hogy a két vastagsági méret különbségének felhasználásával
kvantitatív módon jellemezhető a szabad felületek alakítás közbeni hordósodásának mértéke.
Képlékenyalakítási műveleteknél a szerszám és a munkadarab közötti súrlódási tényező értékét
sokféleképpen számítják. Hengeres próbatest egytengelyű zömítése során például a
munkadarab szabad felületének hordósodásából következtetnek a súrlódási tényező értékére.
Az egyik ilyen számítási módszert, amelyet Ebrahimi és társa [Ebrahimi, 2004] dolgozott ki,
alkalmaztam a többtengelyű kovácsolás egyes alakítási lépéseire a Kudo-féle súrlódási tényező
meghatározásához. Az alábbi képletek segítségével, amelyeket a kovácsolásra érvényes
sebességmezővel írtam fel, számítható az m aktuális értéke az alakított anyagrész pillanatnyi
magasságának és vastagságának függvényében. Az így számított súrlódási tényező az alakított
anyagrész magasságának csökkenésével és a szabad felületek görbületének növekedésével
folytonosan növekedett amellett, hogy értéke minden esetben 0 és 1 között maradt.

W ( j )  W ( j )  W2( j )  b  4

Wa( j )  W0
ahol:

W ( j ) H ( j )
Wa( j ) H 0  H ( j )

Wa( j ) 
b
( j)
 m( H 0 ,W0 , H ,W )  H
2a0 a0b

3 3 3

(18)

H0
H ( j)
j
az időlépéseket szimbolizáló index az alakítási szilárdság értékét
számító Maple ciklusban;
( j)
a vastagsági méretek különbsége (mm);
W
( j)
az alakított anyagtérfogat átlagos vastagsága (mm);
Wa
b*

hordósodási paraméter.

_______________________________________________________________________________________
44

_______________________________________________________________________________________

A W2 méret és az m súrlódási tényező alakítás közbeni változásának ismeretében
számítható a súrlódási erők teljesítménye is, ha a (7) összefüggés második tagjában a felületi
integrált felbontjuk két vonalintegrál szorzatára és behelyettesítjük a (14) és (15)
mennyiségeket:
W  m( H 0 ,W0 , H ,W )

kf

B0 W2
2 2


3 
0

4.4.3

0

X 2  2 X 2 a0  X 2 a02  a02Y 2 dXdY

(19)

0

A SZAKADÓFELÜLETI NYÍRÓERŐK TELJESÍTMÉNYE

A szakadófelületek olyan határfelületek a kontinuumban, amelyen áthaladva a mozgó
kontinuumelem legalább egy sebességvektor komponensének függvénye nem folytonos. A
többtengelyű kovácsolásnál ilyen területek a próbatest szárrészeinek és alakított anyagrészének
kapcsolódó felületei. Ezek a felületek a már említett axiális anyagkiáramlás miatt valójában
elvékonyodott térfogatok, amelyeket egyszerűsítésképpen felületekként veszek figyelembe a
modellben. A 18. ábra koordinátarendszerében, az „YZ” koordinátasíkkal párhuzamos A
szakadófelületeken ébredő τ  nyírófeszültség az alábbi összefüggéssel számítható:

τΔ 

kf

(20)

3

A (7) funkcionál harmadik tagjának integrandusában szereplő másik mennyiség az alakított
anyagrész szakadófelületeken vett relatív sebessége ( v  ) a próbatest szárához viszonyítva. A
v  sebességvektor előállítható az alakított anyagrész sebességmezőjének „Y” és „Z” irányú

komponenseiből, hiszen a modellben a próbatest szárai csak „X” irányban mozdulnak el, így
sebességük a másik két koordinátatengely irányában zérus.
v  vY2  vZ2  0 Z 2  a02Y 2

A

τ  Δv 

felületegységre eső nyíróerő-teljesítményt integrálva az

(21)

A

területű

szakadófelületekre, adódik a teljes teljesítmény. A szakadófelületek területe a középpontosan
szimmetrikus modellben azonos nagyságú. Az egyoldali szakadófelület területe közelítőleg
számítható az alakított anyagrész pillanatnyi magasságának ( H ) és közepes vastagságának
( Wk ) szorzataként. A (7) összefüggés harmadik tagjában szereplő felületi integrált felbontva
két vonalintegrál szorzatára és behelyettesítve a (20) és a (21) mennyiségeket, megkapjuk a
szakadófelületi teljesítményt:
W 

ahol:
4.4.4

Wk

kf
3

Wk H
2 2

  0

Z 2  a02Y 2 dYdZ

(22)

0 0

az alakított anyagrész közepes vastagsága (mm): Wk 

W0  W
2

A KÜLSŐ ERŐK TELJESÍTMÉNYE

A próbatest „X” irányban gátolt alakváltozása következtében, annak szárrészeiben az
*
anyagkiáramlással ellentétes irányú erőhatás ( Q ) ébred (18. ábra). A középpontosan
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*
szimmetrikus modellben feltételeztem, hogy a Q ellennyomó erő hatásvonala egybeesik a

próbatest hossztengelyével, így az általa kifejtett teljesítményt megkapjuk, ha képezzük az erő
nagyságából és a szárrész „X” irányú sebességéből ( v*k ) álló szorzatot. A próbatest szárainak
sebessége pedig szükségképpen azonos a sebességmező „X” irányú komponensének X  B0
*
helyen vett nagyságával. E peremfeltételt felhasználva és figyelembe véve azt, hogy a Q

ellennyomó erő az A szakadófelületeken keresztül hat az alakított térfogatra, a külső erők
teljesítménye a következőképpen írható fel:
WQ  2qAvX
q

ahol:

X  B0

Q*
A

 2qHWk vX

X  B0

 2qHWk 0 1  a0  B0

(23)

a próbatest száraiban ébredő ellennyomás (MPa).

A KÍVÜLRŐL KÖZÖLT TELJESÍTMÉNY ÉS AZ ALAKÍTÁSI SZILÁRDSÁG

4.4.5

SZÁMÍTÁSA

A (12), (19), (22) és (23) kifejezésekkel felírt teljesítménykomponenseket behelyettesítve a
(7) funkcionálba, megkapjuk a kovácsolási folyamat során végrehajtott egyes alakítási
lépésekhez szükséges összteljesítményt:

J



kf
WB0 H
2
k f 0 1  a0  a02
m
8
3
3
kf
3

Wk H
2 2

  0

B0 W2
2 2

  0

X 2  2 X 2 a0  X 2 a02  a02Y 2 dXdY

0 0

(24)

Z 2  a02Y 2 dYdZ  2qHWk 0 1  a0  B0

0 0

A fenti teljesítményösszegben szereplő fizikai mennyiségek k f és q kivételével vagy az
alakított anyagtérfogat méretei, vagy azokból számítható adatok. Az integrálási határok,
amelyek az X, Y és Z koordináták behelyettesítési értékeit adják, szintén az egyes méretek
szimuláció közben mért kiindulási vagy végső értékei, illetve ezen méretek pillanatnyi
nagyságai, amelyek a (17) és (22) képletekből számíthatók. A H méret, azaz az alakított
anyagrész pillanatnyi magassága pedig a munkahengerekre felszerelt útjeladó által mért
magasságcsökkenésből határozható meg. A 21. ábra az alakított anyagrész kiindulási és végső
méreteinek változását mutatja be a már említett három referencia-szimulációnál.
A 21. ábrán bemutatott geometriai adatok felhasználásával tehát a q ellennyomás és a
keresett k f érték kivételével a (7) funkcionálban szereplő összes fizikai mennyiség számítható.
Az alakított anyagrész jellemző méreteinek kiindulási és végső értékei mindhárom anyagnál
hasonló módon, ciklikusan változnak, ahogy ezt már a 16. ábrán bemutatott példánál is
tapasztaltuk. A ciklikusan növekvő majd csökkenő méretváltozás azonban anyagonként eltérő
mértékű. Az egymást követő alakítási lépéseket tekintve, a hidegalakításon átesett alumínium
és lágyacél próbatest alakított anyagrészének méretei közel azonos módon változnak. Ezzel
szemben a félmeleg körülmények között, 400°C-on alakított titán esetében 5-6 alakítás után
alig változnak a méretek egymás utáni értékei. Ennek több oka is lehet. Egyrészt a két
kockarácsú anyaggal ellentétben a titán kristályszerkezete hexagonális, amelyben a csúszási
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rendszerek száma jelentősen eltér a másik két anyagra jellemző értéktől. Másrészt növelt
hőmérsékletű szimulációnál a próbatest szárrészének hőmérséklete is jelentősen megnő, amely
módosítja az axiális irányú kényszer merevségét, illetve a próbatest szára és alakított térfogata
között lévő nyírt anyagtérfogat mechanikai viselkedését.

21. ábra Az alakított anyagrész méreteinek kiindulási és végső értékei az egyes alakítási
lépésekben (a) az alumínium, (b) a lágyacél és (c) a titán kovácsolása alatt

Visszatérve a (24) kifejezéssel megadott teljesítményösszegre, értékének az alakítás minden
időlépésében szükségképpen azonosan egyenlőnek kell lennie a szerszámmozgás irányában
mért, pillanatnyi alakító erő által kifejtett J ' kívülről közölt teljesítménnyel, ha az egyéb
veszteségektől eltekintünk. J ' értéke a mért erőadatok ( F ) és az ismert szerszámmozgási
sebesség ( v0 ) szorzataként az alakítás minden egyes időlépésére meghatározható. Ennek
ismeretében az érintkezőfelületeken ébredő nyomás ( pcalc ) az alábbi képlettel számítható:
a

H 0
J '  2 Fv0  2 B0W2 pcalc v0  2 B0W0 
 pcalcv0  pcalc 
 H0 

F
H 
B0W0 

 H0 

a0

(25)

A 22(a) ábrán a három referencia-szimuláció közül az alumíniummal végzett mérés 10
kovácsolási lépésre meghatározott erő-magasságcsökkenés görbéket láthatjuk. A grafikonon jól
elkülöníthetőek a páros és páratlan alakítási lépésekhez tartozó, egymáshoz közelítő erőgörbék.
Ez a jelenség hasonló az alakított anyagrész méreteinek fokozatos kiegyenlítődéséhez. Az
útjeladó által mért primer H magasságcsökkenést kompenzáltam a rendszer rugalmas
deformációját jellemző, 22(b) ábrán megadott karakterisztika-függvények megfelelő értékeivel.
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22. ábra (a) Az alumíniummal végzett szimuláció korrigált erő-magasságcsökkenés
görbéi (b) A mechanikai rendszer rugalmas deformációjának karakterisztikája

Az útjeladó rögzítési pontjai között, a mechanikai rendszerben fellépő rugalmas deformációt
egy olyan erővezérelt programmal mértem meg, amelyben az alakító szerszámokat egymásnak
nyomva, állandó terhelési sebesség mellett regisztráltam az útjeladó által mért elmozdulást
(  l ). A mért adatsorra a 22(b) ábrán látható hatvány-, majd 25 kN-tól lineáris függvényt
illesztettem. A szimulációk során mért erőérték mindegyikéhez kiszámítva a rendszer rugalmas
összenyomódását, majd kivonva azt a primer H értékekből megkaptam a próbatest H '
valódi magasságcsökkenését.

J ' értékének (25) szerinti meghatározását követően, a (24) egyenletben az alakítási
szilárdságon kívül csak a q ellennyomás nagysága marad ismeretlen. A Q* erőt közvetlenül
nem tudjuk mérni a szimulációk során, ezért meghatározásához indirekt számítási eljárást
alkalmaztam. Amint a fejezet bevezető szakaszában említettem, a virtuális sebességek elvének
alkalmazásával felírt (7) funkcionált a kinematikailag lehetséges sebességmezők közül az
aktuális minimalizálja, azaz  J  0 . A többtengelyű kovácsolásnál azonban az (8)-ban
szereplő komponensekkel megadott paraméteres sebességmező a0 paraméterének értéke a (16)
összefüggés alkalmazásával minden egyes alakítási lépésre számítható. A sebességmezőt
ismertnek tekintve, a  J  0 parciális differenciálegyenlet megoldható a q ellennyomás
értékére. A funkcionál (24)-ben szereplő alakját a0 szerint differenciálva, az alábbi
egyenletben nem szerepel az alakítási szilárdság. Az egyenlet által leírt variációs problémát
pedig a Ritz-módszer [Keith, 2005] alkalmazásával oldottam meg.

 Wi  W  W  WQ  

dWi dW dW dWQ
d
Wi  W  W  WQ  



0

da0
da0 da0 da0
da0

(26)

A q értékének meghatározását követően, figyelembe véve az alakításhoz szükséges
teljesítmény (24) és (25) szerinti alakjának egyenlőségét ( J  J ' ), az egyik oldalról az
érintkezőfelületek területével és a szerszámmozgási sebességgel, míg a másikról az alakítási
szilárdsággal egyszerűsítve, megkapjuk az érintkezőfelületeken ébredő nyomás és az alakítási
szilárdság hányadosát:

pcalc
 Wi ' W ' W ' WQ '
kf

(27)

_______________________________________________________________________________________
48

_______________________________________________________________________________________

A (27) egyenletet k f -re megoldva, az adott alakítás minden egyes időlépésében számítható
az alakítási szilárdság aktuális értéke, amelyet jelen modell szerint az adott időlépésben az egész
alakított térfogaton állandónak tekintünk. Az időlépések nagyságát a mintavételezési
frekvencia és a programozott alakváltozási mérték és sebesség által determinált alakítási
időtartam szabja meg. Az egyenlet megoldásához minden egyes időlépésben rendelkezésre áll
a pillanatnyi alakító erő és az alakított anyagrész geometriai méreteinek aktuális értéke. Az
alakítási szilárdság értékeinek számítását végző Maple ciklus adott számú futását követően, a
kapott diszkrét k f értékeket a hozzájuk tartozó egyenértékű alakváltozás függvényében
ábrázolva, megkapjuk az alakítási szilárdság változását leíró folyásgörbéket.
A következő két ábrán, sorrendben az alumíniummal, a lágyacéllal és a titánnal végrehajtott
referencia-szimulációk főalakításaira számított folyásgörbéket ábrázoltam a halmozott
egyenértékű alakváltozás függvényében. A görbéket az arányossági határnál kettéválasztva, a
rugalmas alakváltozási tartományba eső részt eltávolítottam, ugyanis további vizsgálataim
szempontjából csak a képlékeny alakváltozás szakasza releváns. A számítással kapott
folyásgörbék tartalmazzák az erőmérés zaját, ezért a kapott görbéket az Origin szoftver
beépített, csúszó átlagolást alkalmazó algoritmusával simítottam. A folyásgörbék számításához
használt Maple program forráskódját a 1. számú melléklet tartalmazza.

23. ábra (a) Az alumíniumon végrehajtott többtengelyű kovácsolási szimulációra
számított folyásgörbék, valamint a Watts-Ford vizsgálatból és a szakítóvizsgálatból
meghatározott alakítási szilárdság értékekre illesztett referencia folyásgörbék (b) A
folyásgörbék kezdeti szakaszának kinagyított részlete

Mindhárom kísérleti anyagnál a fekete és a narancs görbék reprezentálják az alakítási
szilárdság változását az egyes kovácsolási lépések alatt. Amint azt a 3.2 fejezet első
szakaszában említettem, a szobahőmérsékleten kovácsolt alumínium és lágyacél anyagoknál, a
monoton alakítást jelentő első kovácsolási lépésre számított folyásgörbe ellenőrizhető valamely
hagyományos mechanikai anyagvizsgálatból meghatározott folyásgörbével. A 23. és a 24(a)
ábrákon feltüntetett sötétkék szimbólumok a Watts-Ford vizsgálat egyes lépéseiben, a folyás
megindulásához szükséges egyenértékű feszültségértékeket reprezentálják, míg a világoskék
görbék az ezekre a pontokra Ludwik egyenlettel [Ludwik, 1909] illesztett folyásgörbék. Az
ábrákon az illesztett együtthatókkal megadott folyásgörbéket, illetve az illesztések pontosságát
jellemző statisztikai mérőszámokat is feltüntettem.
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24. ábra (a) A lágyacélon szobahőmérsékleten és (b) a titánon 400°C-on végrehajtott
többtengelyű kovácsolási szimulációra számított folyásgörbék, valamint a Watts-Ford
vizsgálatból, illetve a zömítő vizsgálatból meghatározott alakítási szilárdság
értékekre illesztett referencia folyásgörbék

A monoton terhelési eseteket tekintve, a mechanikai modellel számított első folyásgörbe és
a Watts-Ford vizsgálatból meghatározott folyásgörbe mindkét anyagnál közel azonos alakítási
szilárdság értékeket mutat. Az alumínium alapanyagra ezen felül elvégeztem a 13(a) ábrán
látható mérési összeállítással megvalósított szobahőmérsékletű szakítóvizsgálatot is. A
szakítóvizsgálat során mért adatokból meghatározott valódi feszültség-egyenértékű
logaritmikus alakváltozás görbe azon szakaszát, amely az arányossági határ és az egyenletes
nyúlás tartományának végpontja közé esik, a világoszöld grafikon ábrázolja. A 23(b) ábra
kinagyított részleten jól látható, hogy alumínium esetében a három eltérő mechanikai
anyagvizsgálatból számított folyásgörbe gyakorlatilag együtt fut, igazolva ezzel a
szobahőmérsékletű többtengelyű kovácsolás folyamatára felállított mechanikai modell és az
alakítási szilárdság számítási módszerének helyességét.
A Grade 2 minőségű titán anyagon végrehajtott növelt hőmérsékletű többtengelyű
kovácsolási kísérlet első alakítási lépésére számított folyásgörbéjének ellenőrzéséhez
ugyanazon izotermán egytengelyű zömítő vizsgálatot hajtottam végre. A kísérletet szintén a
Gleeble szimulátorral végeztem. Az Ø12×10 mm-es hengeres próbatestet síkfelületű
keményfém szerszámok között hevítettem a kovácsolás hőmérsékletével megegyező 400°C-ra.
A célhőmérséklet elérésekor az első kovácsolási lépés előtt is alkalmazott ideig (120 s)
hőntartottam. A Gleeble-ben végrehajtott egytengelyű zömítő vizsgálat kísérleti összeállítását
láthattuk a 8. ábra jobb alsó felvételén. A hőntartást követően egy   0,6 mértékű egyenértékű
logaritmikus alakváltozást megvalósító zömítést hajtott végre a berendezés a kovácsolási
szimulációknál alkalmazott   1 s 1 egyenértékű alakváltozási sebességgel, ciklusonként
lassuló szerszámmozgási kinetikával. A vizsgálat során a 2. táblázatban specifikált hosszirányú
útjeladóval és keresztirányú nyúlásmérővel mértük a próbatest magasságát és legnagyobb
átmérőjét, illetve egy nyomócellával az alakító erőt. A zömített próbatestnél tapasztalt
hordósodás miatt az egyenértékű feszültség és az egyenértékű képlékeny alakváltozás
számításához ebben az esetben is mechanikai modellt és számítási eljárást dolgoztunk ki. A
modell alapja és felépítése hasonló a többtengelyű kovácsolásra kifejlesztett számításhoz.
Egytengelyű zömítéskor a képlékenységtan (7) összefüggéssel megadott energetikai
alapegyenleténél a belső és a súrlódási erők teljesítménye tart egyensúlyt az alakító erő által
kifejtett külső teljesítménnyel. Az egyéb teljesítménykomponensek nagysága zérus.
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A kovácsolásra bemutatott számítási eljárásnál alkalmazott lépésekhez hasonló
mechanizmussal, a teljesítménymérleg lépésenkénti meghatározásával számíthatóak az
alakítási szilárdság és az egyenértékű képlékeny alakváltozás összetartozó értékei. A
számításhoz használt Maple programot a 2. számú melléklet tartalmazza. A zömítéshez
meghatározott folyásgörbét pirossal tüntettem fel a 24(b) ábrán. Az eredmények szerint a
zömítésre és a kovácsolási folyamat első lépésére meghatározott monoton folyásgörbék közel
azonos alakítási szilárdság értékeket mutatnak a képlékeny alakváltozás közös tartományában.
A többtengelyű kovácsolásra megalkotott mechanikai modellel és számítási eljárással félmeleg
alakítási körülmények között is kielégítő pontossággal határozható meg a folyásgörbe.
Összehasonlítva az acélra és az alumíniumra elvégzett Watts-Ford vizsgálatok folyásgörbéit
és az alakítási szilárdság értékének változását a többtengelyű kovácsolási folyamat egyes
alakítási lépései alatt, látható, hogy a monoton alakításra jellemző folyásgörbe a nem monoton
alakításra számított alakítási szilárdság értékek felett halad az egyenértékű képlékeny
alakváltozás közös tartományán. Ehhez hasonló tendenciát állapítottak meg kutatók más SPD
eljárásoknál is. Különböző számú lépésben, de azonos alakítási út mentén könyöksajtolt
próbatestekből kimunkált zömítőpróbák folyáshatára jellemzően kisebb, mint az ugyanakkora
egyenértékű képlékeny alakváltozásnál, monoton alakváltozási körülmények mellett
meghatározott alakítási szilárdság [Verlinden, 2005; Szombathelyi, 2014].
Az alakítási szilárdság változását vizsgálva a többtengelyű kovácsolási folyamat alatt,
megállapítottam, hogy szobahőmérsékletű kísérleteknél az egyes alakítási lépéseken belül a
hidegalakításra általánosan jellemző módon, monoton növekszik az alakítási szilárdság az
alakváltozás növekedésével. Ez a megállapítás a titán próbatest félmeleg alakítására is
érvényes, kivéve az első és a negyedik folyásgörbét, ahol az alakítás közben
feszültségcsökkenés tapasztalható, amely általában dinamikus újrakristályosodásra utal. Az
első folyásgörbénél ezt a jelenséget az azonos paraméterekkel elvégzett egytengelyű zömítő
vizsgálatból számított, más kutatók által felvett folyásgörbék is alátámasztják [Zeng, 2009].
Az egyes kovácsolási lépések folyásgörbéit egymáshoz viszonyítva látható, hogy a monoton
képlékeny alakváltozásnál tapasztaltakkal ellentétben, az alakítási szilárdság változása nem
monoton jellegű, az alakítás irányának megváltozásakor szignifikáns csökkenést mutat. Az
azonos irányból végrehajtott páros vagy páratlan számú kovácsolási lépések folyásgörbéit
összehasonlítva, az egyes lépéseken belül ugyanakkora lokális alakváltozásokhoz tartozó
alakítási szilárdság értékek monoton növekednek. Ez jól látható a narancssárga vagy a fekete
színnel jelzett folyásgörbék kezdő- és végpontjainál. A páros és a páratlan alakítási lépések
folyásgörbéit együtt elemezve, a görbéken belül ugyanakkora lokális alakváltozásokhoz tartozó
alakítási szilárdság értékek ciklikusan növekvő-csökkenő trendje érzékelhető. Az alakítási
szilárdság felső és alsó határértékét tekintve, mindhárom anyagnál jellemző azok telítődése az
utolsó 3-4 kovácsolási lépésben, ahogy ezt egyes tanulmányok néhány SPD eljárásnál szintén
megállapították [Tikhonova, 2012; Liu, 2013; Szombathelyi, 2014].
Összességében megállapítható, hogy az alakítási szilárdság változása mindhárom
anyagminőség többtengelyű kovácsolásakor ciklikus jellegű, amelynek képlettel formalizált
leírása ezen technológia ultra-finom- vagy nanoszemcsés fémötvözetek ipari előállítását célzó
alkalmazása szempontjából kiemelkedő fontosságú.
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5.

A TÖBBTENGELYŰ KOVÁCSOLÁS ALATT CIKLIKUSAN VÁLTOZÓ
ALAKÍTÁSI SZILÁRDSÁG LEÍRÁSA

5.1

CÉLKITŰZÉSEK

Összefoglalva az előző megállapításokat, amint a 23. és a 24. ábrákon láthattuk, ciklikus
többirányú képlékeny alakváltozás hatására az alakítási szilárdság változása nem monoton. A
terhelés irányának megváltozásakor az alakítási szilárdság lecsökken és a képlékeny
alakváltozás lényegesen kisebb feszültségszinten indul meg. A következő két fejezetben
bemutatott kiértékelési tevékenység célja, hogy kidolgozzam azt a matematikai leírást és
számítási eljárást, amellyel a ciklikusan változó alakítási szilárdság egy összefüggéssel
megadható. A számítási eljárás részeként meghatározom az alakítási szilárdság határoló
görbéit, amelyek a technológiai tervezés szempontjából kiemelkedő fontosságúak. További
célom egy általános összefüggés kidolgozása, amely megadja a ciklikus alakítási szilárdság
várható tartományát a lépésenkénti képlékeny alakváltozás függvényében.

5.2

A CIKLIKUS ALAKÍTÁSI SZILÁRDSÁG MATEMATIKAI LEÍRÁSA

A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszékén régóta folynak kutatások fémek és
ötvözeteik ciklikus alakításával [Szabadíts, 1994] és a folyásgörbék tanulmányozásával [Reé,
1972] kapcsolatban. Számos, az alakítási szilárdság ciklikus terhelés alatti változásának
jellemzésére kidolgozott modell található meg a nemzetközi szakirodalomban is. A
többtengelyű kovácsolásra jellemző alakítási szilárdság következőkben bemutatásra kerülő
leírásánál a ciklikus kis alakváltozásokra vonatkozó Masing-féle általánosított egyenletből
[Moskvitin, 1981] indultam ki. A következőkben bemutatott számítási eljárás célja, hogy
rendelkezésre álljon egy olyan algoritmus, amellyel a mechanikai modellből származó,
ciklikusan változó alakítási szilárdság egy általánosított összefüggéssel leírható. A Masing
egyenletre alkalmazva a többtengelyű kovácsolásnál értelmezett, 26. ábrán feltüntetett
mennyiségeket, a ciklikus alakítási szilárdság leírására bevezettem az alábbi összefüggést:
  ( n ) 
,
 n 
 


 y n     n   
ahol:

 y n ( )

 n 1
  n      max

(28)

az alakítási szilárdság változását az n-edik alakítási lépésben
leíró függvény (MPa);



 n 1
max


 ( n )

az (n-1)-edik alakítási lépés végén elért halmozott egyenértékű
képlékeny alakváltozás;
halmozott egyenértékű képlékeny alakváltozás;

 (n) ,  (n)

az n-edik alakítási lépés alatt megvalósított egyenértékű
képlékeny alakváltozás;
az alakváltozás történetétől függő paraméterek;

 ( )

az alakítási szilárdság változását monoton terhelési esetben

n

leíró függvény;
az alakítási lépések száma.
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A többtengelyű kovácsolás folyamatára jellemző alakítási szilárdság változását leíró  y n 
függvény kizárólag a képlékeny alakváltozás tartományában értelmezett. Meghatározásának
menetét az EN AW-6082 alumíniumötvözettel végrehajtott, 40 alakítási lépést megvalósító
kovácsolási szimuláció folyásgörbéinek kiértékelésével mutatom be. Az említett
alakítássorozatban a főalakítások alatt szintén   0, 4 mértékű egyenértékű logaritmikus
alakváltozást megvalósító zömítéseket hajtottam végre szobahőmérsékleten,   0,1 s 1
egyenértékű alakváltozási sebességgel. Az előző fejezetben részletezett számítási eljárás
segítségével a 40 terhelési ciklust megvalósító kovácsolási szimulációra is meghatároztam a
folyásgörbéket. Ezeket, valamint a Watts-Ford vizsgálatból számított alakítási szilárdság
értékekre illesztett referencia folyásgörbét mutatja be a 25(a) ábra.

25. ábra (a) A 40 terhelési ciklust megvalósító, alumíniumötvözettel végrehajtott
kovácsolási szimulációra számított folyásgörbe-sorozat és a Watts-Ford
vizsgálatból meghatározott alakítási szilárdság értékekre illesztett
referencia folyásgörbe (b) Az alakított anyagrészből kimunkált hengeres
próbatest egytengelyű zömítéséből számított alakítási ellenállás (p felületi)

Az egyes terhelési ciklusok határán jelentős feszültségcsökkenést mutató, ciklikusan
növekvő folyásgörbékre, valamint az első terhelési ciklusra számított alakítási szilárdság
értékek és a referencia folyásgörbe viszonyára lényegében a 23. és a 24. ábra elemzésekor tett
megállapítások érvényesek.
A 40 alakításon átesett próbatestből a 25(b) ábrán látható módon, az utolsó terhelési ciklus
irányával párhuzamos hossztengelyű, Ø6×9 mm-es hengeres zömítő próbát munkáltam ki. Ezt
követően a Gleeble szimulátor Hydrawedge egységének párhuzamos, síklapú keményfém
szerszámai között egytengelyű zömítő vizsgálatot hajtottam végre a darabon. A megközelítőleg
1,5%-os redukció célja a kovácsolással alakított anyagrész egyezményes folyáshatárának
megállapítása volt. Egytengelyű zömítésnél a kis alakváltozások tartományában az alakítási
szilárdság jó közelítéssel helyettesíthető a próbatest homlokfelületén ébredő nyomással, azaz
az alakítási ellenállással ( p felületi ). A fekete görbe reprezentálja az alakítási ellenállás változását
a zömítés alatt. A görbéből szerkesztett, terhelt állapotban mért, 0,1%-os maradó
alakváltozáshoz tartozó egyezményes folyáshatár körülbelül 215 MPa-ra adódott. Az így kapott
referencia folyáshatár a 40. terhelési ciklus végére számított pillanatnyi alakítási szilárdság
értékétől ( k f ,max  216, 6MPa ) kevesebb, mint 1%-kal tér el, ami megfelel az elvárásainknak,
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hiszen a kovácsolás utolsó terhelési ciklusa és a zömítés azonos irányú terhelést jelent.
Következésképpen a többtengelyű kovácsolásra felállított mechanikai modell és számítási
eljárás nemcsak az alakítássorozat első lépésében, hanem a folyamat végén is helytálló alakítási
szilárdság értékeket eredményez.
A kiértékelési eljárás bemutatása során az alakítási lépések helyett a „terhelési ciklus”
terminológiát alkalmazom, jelezve ezzel az alakítási folyamatra jellemző ciklikus jelleget. A
kidolgozott számítási eljárás egyes lépéseit egy Maple program hajtja végre, amelyben az egyes
diszkrét mennyiségek változását illesztés útján meghatározott függvénykapcsolattal adom meg.
A függvényillesztéshez minden esetben a Maple szoftver GlobalSearch eljárását alkalmaztam.
A paranccsal az együtthatók általam megadott intervallumán megkerestetem azt a függvényt,
amelynél a diszkrét értékekből és az illesztő függvény ugyanazon helyeken felvett értékeiből
képzett vektorok különbségének abszolút értéke minimális. A GlobalSearch egy minimum
helyeket kereső eljárás, így az illesztés korrelációs együtthatója nem kapható meg közvetlenül.
Meghatározásához egy külön programot használtam, amelyben a korrelációs együttható
négyzetét az illesztés bemenetéül szolgáló diszkrét értékek és az illesztett függvény értékeinek
felhasználásával, az általánosan ismert módon számítottam. Az R 2 értékét minden esetben a
vonatkozó ábrán tüntetem fel. A következőkben részletesen bemutatom a kifejlesztett
algoritmus egyes lépéseit.
n
A  y függvény előállításához az alakítási szilárdság első terhelési ciklus alatti változását

leíró  y függvényt használom fel, amelynek egyenletét függvényillesztéssel határoztam meg.
1

Az illesztés egyaránt magában foglalta az első kovácsolási lépésre számított, illetve a
mechanikai anyagvizsgálatokból meghatározott egyenértékű feszültség-egyenértékű képlékeny
alakváltozás értékpárokat. Az illesztő függvényt úgy próbáltam megválasztani, hogy mind
ehhez, mind pedig a későbbiekben definiált mennyiségek diszkrét értékeinek illesztéséhez
megfelelő legyen. A választott függvénytípus a Lademo függvény, amelyet a szerző [Lademo,
1999] különböző terhelési esetekben használt a keményedési viselkedés leírására. A Lademo
függvény általános alakját a k0 , k1 , k2 , k3 , k4 , k5 , k6 együtthatók, illetve az  egyenértékű
alakváltozás behelyettesítésével az alábbi formában alkalmaztam az első terhelési ciklusra
vonatkozó folyásgörbe illesztéséhez:
 y1       k0  k1 (1  e k2 )  k3 (1  e k4 )  k5 (1  e  k6 )

(29)

A többtengelyű kovácsolás egyes terhelési ciklusaira jellemző, összességében ciklikusan
változó alakítási szilárdság Masing-féle modellel történő leírásának lényege, hogy az alakítási
szilárdság változását monoton terhelési esetben jellemző  y      függvényt az  ( n ) és a
1

 ( n) paraméterek segítségével úgy transzformáljuk, hogy az a halmozott képlékeny
alakváltozás megfelelő értékeinek behelyettesítésével közelítsen az aktuális terhelési ciklusra
számított folyásgörbéhez. Ehhez első lépésben a mechanikai modellel számított folyásgörbék

maximális alakítási szilárdság értékeit használom fel. Az egyes terhelési
 yn0  kezdeti, és  ynmax
1
n
ciklusok határán, a terhelés irányának váltásánál tehát definiálhatók a (  ynmax
,  y0  ) értékpárok

az alábbi ábra szerint.
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26. ábra Az egyes terhelési ciklusokra számított folyásgörbék közelítő leírásának vázlata

A terhelés irányának megváltozásakor tapasztalható feszültségcsökkenés kvantitatív
leírására bevezetem a  paramétert, amely a Baushinger jellegű effektus hatását a folyásgörbék
említett szélsőértékeinek felhasználásával, az (n-1)-edik és az n-edik terhelési ciklus határán az
alábbi összefüggés szerint írja le:



 n-1

  max

 y0n 

  

n -1
ymax

,

n 1

(30)

A 40 terhelési ciklusra meghatározott diszkrét  értékeket a 27. ábrán látható szimbólumok
reprezentálják,

amelyeket

a

alakváltozásoknak megfelelően,
függvényében ábrázoltam.

terhelés
a

irányának

halmozott

megváltozásához

egyenértékű

képlékeny

tartozó

n
 max

alakváltozás

27. ábra A  paraméter diszkrét értékei és az azokra illesztett Lademo függvény
grafikonja

A görbe kezdeti szakaszán, a kis alakváltozások tartományában  névleges értéke 1. Ennek
oka a következő: ha az első terhelési ciklusban megvalósított képlékeny alakváltozás értéke a
nullához konvergál, a terhelés irányának megváltozása után a folyás az első ciklusra jellemző
folyáshatár közelében indul meg, hiszen az alakítási keményedés okozta alakítási szilárdság_______________________________________________________________________________________
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növekedés is tart a nullához. A grafikonon tehát a nulla alakváltozáshoz a teoretikus  (0)  1
értéket társítottam. Elemezve a  paraméter értékeinek alakulását látható, hogy a kezdeti
ingadozást követően a [0,55…0,60] intervallumban stabilizálódnak. A  paraméter változását
a diszkrét értékekre illesztett görbe segítségével írtam le. A függvényillesztéshez szintén a
Lademo függvény általános alakját alkalmaztam, ebben az esetben b0 , b1 , b2 , b3 , b4 , b5 , b6
együtthatókkal. Az így kapott  -függvényt láthatjuk a 27. ábrán folytonos vonallal feltüntetve,
míg együtthatóinak értékeit és a függvény formuláját az 5. táblázat tartalmazza.
5. táblázat A  paraméter változásának leírásához használt függvény alakja és
együtthatóinak illesztéssel meghatározott értékei
βf függvény:
b0
1,000

( b6 ) 
( b2 ) 
( b4 ) 


 f ( )  b0  b1 1  e
 b3 1  e
 b5 1  e











b1
-5,233

b2
2,154

b3
-3,458

b4
0,426*10

-3

b5

b6

4,816

2,028

A függvénnyel tetszőleges alakváltozáshoz számítható a  értéke. A  f függvény értékeit
csak azokon a helyeken értelmezem, ahol a  paramétert definiáltam, azaz az egyes terhelési
 n 1
ciklusok határánál. Az  max
alakváltozások  f függvénybe történő behelyettesítésével tehát

számítható a  értéke, amely az egyes terhelési ciklusokban konstans.
Az illesztett függvény egyes értékeivel megadott  paraméterek értelemszerűen eltérnek
az eredeti, (30) összefüggéssel számított paraméterértékektől. Ahhoz, hogy a folyás
megindulásához szükséges kezdeti, és a maximális alakítási szilárdság értékek, valamint az
illesztésből meghatározott  értékek között eredetileg értelmezett fizikai kapcsolatot
visszaállítsam, az előbbi határfeszültségek közül az egyik értékeiből kell számítani a másikat.
A maximális feszültségértékek leolvasása lényegesen egyértelműbb, mint az arányossági
határok megállapítása, így első lépésben a Lademo függvény illesztésével meghatároztam a

maximális alakítási szilárdság értékek 26. ábrán látható  max  f ( ynmax
) határoló görbéjét. Az

így kapott max ( ) függvényt, valamint az illesztés korrelációs együtthatóját a ciklikus
alakítási szilárdság jellegzetes határoló görbéit összegző 7. táblázatban adtam meg. A  f
n
függvényhez hasonlóan, a továbbiakban max ( ) értékei közül is csak az  max
helyeken


értelmezett  ynmax
feszültségértékeket használom a ciklikus alakítási szilárdság leírásához. Az

alakítási szilárdság felső határoló görbéje azonban a technológia szempontjából önmagában is
fontos információkat hordoz. A folyás megindulásához szükséges kezdeti alakítási szilárdság
értékek a (30) összefüggés felhasználásával, az alábbi képlettel számíthatóak:
( n1)
( n1)
 yn0    f ( max
) max ( max
)



(31)

A fenti összefüggéssel számított  yn0  feszültségértékekre is elvégezve a Lademo függvény
illesztését, megkapjuk a többtengelyű kovácsolásra jellemző ciklikus alakítási szilárdság
n
min  f (  y0  ) alsó határoló görbéjét. Az előbbi számítási és függvényillesztési lépések
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1
eredményeképpen, az alakítási szilárdság alsó és felső határoló görbéjének  ynmax
és  yn0 

értékei között lévő kapcsolatot a  f függvény megfelelő függvényértékei írják le, kvantitatív
módon jellemezve a terhelési ciklusok határán jelentkező Baushinger effektust. A ciklikus
alakítási szilárdság alsó és felső határoló görbéjének meghatározását követően végrehajtható az
első terhelési ciklus folyásgörbéjének transzformációja. Elsőként az  ( n ) diszkrét értékeit
határoztam meg, amelyek az alakítatlan anyag  y10 folyáshatárának és az aktuális terhelési
ciklus  yn0  kezdeti alakítási szilárdság értékének az arányát fejezik ki:

 yn0 





(n)




 y10

 
 min ( max
)
n 1

 y10

,

n 1

(32)

A min ( ) függvény illesztésekor kikötöttem, hogy az   0 helyen a függvényérték legyen
egyenlő az alakítatlan anyag  y10 folyáshatárával, azaz  (1)  1 . Az  paraméterrel tehát
megadhatjuk a folyás megindulásához szükséges kezdeti alakítási szilárdság értékeket a további
terhelési ciklusokban az alakítatlan anyag folyáshatárának függvényében, definiálva ezzel az
alakítási szilárdság változását leíró  y n  függvények kezdőpontjait.
A  ( n ) paraméter szerepe, hogy az alakítási szilárdság változását leíró függvények
n
végpontjai egybe essenek a ciklikus alakítási szilárdság max ( ) felső határoló görbéjének  max


helyeken értelmezett  ynmax
feszültségértékeivel. A  ( n ) paraméter diszkrét értékeit az alábbi

összefüggés szerint számíthatjuk az egyes terhelési ciklusokra:

 
 n

 max  max

  ( n ) 
     n   0    n  ,
 

 n

n 1

(33)

A  (1) értéke 1, hiszen az első folyásgörbét szükségképpen önmagába kell transzformálnia
a (33) összefüggésnek. A 28. ábrán láthatóak a paraméterek diszkrét értékei.

28. ábra Az  és  paraméterek diszkrét értékei és az azokra illesztett függvények
görbéi
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Ahhoz, hogy az  ( n ) és a  ( n ) paramétereket fel tudjuk használni a ciklikus alakítási
szilárdságot leíró (28) összefüggésben, függvényillesztéssel meg kell határozni a terhelési
ciklusok száma (n) és a paraméterek diszkrét értékei közötti kapcsolatot. Ehhez ismét a Lademo
függvény használatát terveztem, amely az  ( n ) esetében megfelelőnek bizonyult, azonban  ( n )
paraméternél nem biztosította a megfelelő pontosságú illesztést. Utóbbi esetben a Lademo
függvénnyel megegyező számú, azaz szintén hét együtthatót tartalmazó, általános polinom
alakú függvény alkalmazása mellett döntöttem. Az illesztett függvények görbéit folytonos
vonallal jelöltem. A 6. táblázat az illesztett függvények formuláját és az együtthatók értékeit
tartalmazza.
6. táblázat Az  és a  paraméterekre illesztett függvények és az együtthatóik értékei
αf függvény:

 f (n)  a0  a1 1  e


(  a2 n )

  a 1  e(  a4n)   a 1  e(  a6n) 
 3 
 5 


a0

a1

a2

a3

a4

a5

a6

-23,294

24,421

4,865

0,201

0,302

0,157

0,616×10-1

γf függvény:
g0

g1

0,928

0,175

2

3

4

5

 f (n)  g 0  g1n  g 2 n  g3 n  g 4 n  g5 n  g 6 n
g2
-0,165×10

g3
-1

0,785×10

g4
-3

-0,209×10

6

g5
-4

2,883×10

g6
-7

-1,576×10-9

Az illesztéssel kapott függvények alkalmazásakor szintén csak az egész n értékekhez tartozó
függvényértékeket helyettesítjük be a (28) összefüggésbe. Az illesztett függvényekből
meghatározott  ( n )

és  ( n) értékek kismértékben különböznek a paraméterek eredeti,

diszkrét értékeitől. Ennek következtében az alakítási szilárdság változását leíró függvények
kezdő- és végpontjai némely esetben eltérnek az alsó és felső burkoló görbe megfelelő
pontjaitól, de ez az eltérés nem számottevő, amint a 29. ábrán látható. Felhasználva tehát az
 f (n) és a  f (n) függvények egész n értékekhez tartozó függvényértékeit, valamint az első

terhelési ciklus folyásgörbéjére illeszkedő  y függvényt, az alakítási szilárdság változása a
1

terhelési ciklusok számának függvényében az alábbi összefüggéssel írható le:
( n)
y



(i ) 
  (n) 225, 461 



n1,2, i 40 


 -0,264  
 -27,288 
 -3,202   






(
i
)
(
i
)
  ( n)

  ( n)

  ( n )( i )  






55,352  e
 19, 669  e
 68, 229  e










(1)
 (n) n1,2, i 40  y 
  ( n)



(34)

A 29. ábrán láthatóak a mechanikai modellel számított, 25. ábrán bemutatott folyásgörbék,
valamint a többtengelyű kovácsolásra jellemző ciklikus alakítási szilárdságot közelítőleg leíró
összetett függvény egyes görbéi. Az ábrán továbbá feltüntettem az alakítási szilárdság felső és
alsó határoló görbéit és a Watts-Ford vizsgálatból meghatározott monoton folyásgörbét, illetve
egy egyenértékű folyásgörbét (  cyc ), amelyre a következő szakaszban térek ki.
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29. ábra A mechanikai modellel számított, valamint a ciklikus alakítási szilárdságot leíró
függvény által alumíniumra meghatározott folyásgörbék és az alakítási folyamatra
jellemző határoló, illetve egyenértékű folyásgörbék

A (34) képlettel megadott, két belső paramétert tartalmazó összetett függvénnyel kellő
pontossággal leírható az alakítási szilárdság ciklikus változása. A már említett, főként a
függvényillesztésekből adódó eltérések a feszültségértékek nagyságrendjéhez képest csupán 23%-osak. Ugyanez elmondható az alsó és felső határoló görbékről, amelyek jó közelítéssel
leírják a ciklikus alakítási szilárdság tartományát amellett, hogy a Baushinger effektus hatását
jellemző  paraméter  f ( ) függvénye közvetlen kapcsolatot teremt a két görbe között.
A 29. ábrán szaggatott vonallal jelölt görbe a ciklikus alakítási folyamatra jellemző, általam
definiált egyenértékű folyásgörbét (  cyc ) ábrázolja. Meghatározásának elve az, hogy a teljes
alakítási folyamat képlékeny alakváltozási munkája egyenlő az egyenértékű folyásgörbe által
meghatározott munka nagyságával, azaz
(i )
n 

 
i 1 0

 (yi ) d 

(n)
 max





 cyc d 

(35)

0

Az egyenértékű folyásgörbét az alakítási szilárdság max ( ) felső határoló görbéjének
arányos transzformációjával, a fenti kritérium teljesülése mellett állítottam elő. A 7. táblázat
tartalmazza az alsó és felső határoló görbék, illetve az egyenértékű folyásgörbe egyenletét,
valamint az illesztések korrelációs együtthatóinak négyzetét.
7. táblázat A ciklikus alakítási szilárdság alsó és felső határoló görbéjének, valamint
egyenértékű folyásgörbéjének egyenlete
(EN AW-6082 alumíniumötvözet,   0,4 alakváltozási amplitúdó)

max ( )  225, 643- 37,996e
min ( )  121,913 -12,121e

-0,084

-2,537

- 87,543e

-299,785

-0,172

-14,563e

-17,893e

-176,618
-1,039

-13, 019e

; R2=0,9789

; R2=0,9712

 cyc  c   max ( )  0,894   max ( )
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Az alakítási szilárdság változását leíró függvény számításának előzőekben bemutatott
lépéseit integráló Maple program révén egyszerűen és gyorsan meghatározható a tetszőleges
paraméterekkel elvégzett többtengelyű kovácsolási folyamatra jellemző ciklikus alakítási
szilárdságot leíró összefüggés. A 40 alakítási lépésből álló szimuláció folyásgörbéit leíró
függvény számításához használt program forráskódját a 3. számú melléklet tartalmazza.

5.3

A TERHELÉSI AMPLITÚDÓ HATÁSA A CIKLIKUS ALAKÍTÁSI
SZILÁRDSÁGRA ÉS ANNAK TARTOMÁNYÁRA

A következőkben bemutatott kísérletsorozattal és az ahhoz kapcsolódó kiértékelési eljárással
azt vizsgáltam, hogy az egyes kovácsolási lépésekben megvalósított egyenértékű logaritmikus
alakváltozási mérték (továbbiakban: alakváltozási vagy terhelési amplitúdó) hogyan
befolyásolja az alakítási folyamatot jellemző ciklikus alakítási szilárdságot. A folyásgörbék
számításánál már bemutatott, EN AW-6082 alumíniumötvözeten végrehajtott referenciaszimulációt kiegészítettem további két kovácsolási kísérlettel. Az említett, 10 terhelési ciklust
megvalósító alapkísérletben a főalakításoknál alkalmazott alakváltozási amplitúdó   0, 4
volt. A kiegészítő alakítási kísérletek alapját az ebben az alakítássorozatban programozott,
összesen   4 mértékű halmozott egyenértékű logaritmikus alakváltozás megvalósítása
jelentette. A különböző terhelési eseteket az alakváltozási sebesség és az alakítási hőmérséklet
változatlanul hagyása mellett, az egyes terhelési ciklusok főalakításaira jellemző alakváltozási
amplitúdó változtatásával valósítottam meg. Az egyik kísérletben   0, 2 ; míg a másikban
  0, 285 volt a programozott ciklusonkénti alakváltozási amplitúdó. Ez azt jelentette, hogy

a megcélzott   4 mértékű halmozott egyenértékű logaritmikus alakváltozás eléréséhez az
előbbi esetben 20, míg az utóbbinál 14 terhelési ciklus végrehajtása volt szükséges. Az elemzés
alapját ezen három alakítássorozat folyásgörbéi képezték, amelyeket mechanikai modell
segítségével, a már ismertetett módon számítottam és ábrázoltam egy közös grafikonon a 30.
ábrán.

30. ábra (a) A ciklusonként különböző alakváltozási amplitúdóval, EN AW-6082
alumíniumötvözettel végrehajtott többtengelyű kovácsolási szimulációk
folyásgörbéi, valamint a Watts-Ford vizsgálatból meghatározott alakítási
szilárdság értékekre illesztett referencia folyásgörbe
(b) A folyásgörbék kezdeti szakaszának kinagyított részlete
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A 30(a) ábrán együtt feltüntetett folyásgörbékből látható, hogy a jól szabályozott
szimulációknak köszönhetően megközelítőleg ugyanakkora egyenértékű képlékeny
alakváltozás halmozódott fel mindhárom próbatest alakított anyagtérfogatában. A monoton első
terhelési ciklusban a három folyásgörbe gyakorlatilag együtt fut, amint ezt a 30(b) ábra
kinagyított részlete is igazolja. A ciklikus alakítási szilárdság tekintetében azonban lényeges
különbségek mutatkoznak. Az alakváltozási amplitúdó növekedésével monoton növekszik a
folyás megindulásához szükséges feszültség és a maximális alakítási szilárdság értéke egyes
terhelési ciklusokban. Ezzel együtt a ciklusonkénti alakítási keményedés mértéke is növekszik.
A többtengelyű kovácsolásra jellemző ciklikus alakítási szilárdság tehát függ az egyes terhelési
ciklusok során megvalósított képlékeny alakváltozás mértékétől, azaz az alakváltozási
amplitúdótól.
Az előbb elmondottak alapján a fenti folyásgörbékre is érdemes alkalmazni a ciklikus
alakítási szilárdság leírására kifejlesztett, 5.2 fejezetben bemutatott eljárást, amellyel a 30(a)
n
ábrán látható feszültségszintbeli eltérések kvantitatív módon is jellemezhetőek. A  y

függvények előállításához mindhárom alakváltozási amplitúdó esetében azt a  y     
1

függvényt használom fel, amelyet a 40 terhelési ciklusból álló alakítási kísérlet elemzésekor a
monoton terhelési esetre vonatkozó folyásgörbe leírására függvényillesztéssel meghatároztam.
Az első terhelési ciklusban ugyanis adott anyag ugyanolyan feltételek melletti monoton
képlékeny alakváltozásáról van szó. Az számítási eljárást változatlan lépések és összefüggések
alkalmazásával hajtottam végre, így jelen szakaszban csak az eredmények ismertetem. Elsőként
az  ,  és  paraméterek diszkrét értékeit és az azokra illesztett függvények görbéit mutatom
be a 31. ábrán.

31. ábra (a)  , (b)  és (c)  paraméterek diszkrét értékei és az azokra illesztett
függvények görbéi
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Az alakváltozási amplitúdó hatását vizsgálva az egyes paraméterek értékeire megállapítható,
hogy  értékei között gyakorlatilag nem mutatható ki lényeges különbség. A kezdeti eltérések
után stabilizálódnak a [0,55…0,60] intervallumban, tehát a Baushinger jellegű effektus mértéke
lényegében független az alakváltozási amplitúdótól. Az  és a  paraméterek értékei az
alakítási szilárdsághoz hasonlóan, az alakváltozási amplitúdó növekedésével monoton
növekednek. Ez várható is, hiszen e két paraméter közvetlenül szerepel az alakítási szilárdság
változását leíró függvény (28) összefüggésében. Az  paraméter növekedése azt fejezi ki,
hogy az alakváltozási amplitúdó növekedésével a folyás megindulásához szükséges kezdeti
alakítási szilárdság értékek is nagyobbak lesznek. A  paraméter egy feletti értékei azt jelzik,
hogy a monoton folyásgörbére jellemző keményedésnél nagyobb mértékben növekszik az
alakítási szilárdság az egyes ciklusokban. A legkisebb alakváltozási amplitúdó első néhány
terhelési ciklusát kivéve ez az eset áll fenn, amely az alakváltozási amplitúdó növekedésével
szintén egyre nagyobb mértékű. A három paraméterre illesztett függvények együtthatóit
alakváltozási amplitúdónként csoportosítva a 8. táblázat tartalmazza.
8. táblázat Az  ,  és  paraméterek változásának leírásához használt függvények alakja
és együtthatóiknak illesztéssel meghatározott értékei
αf függvény:

 (n)  a0  a1 1  e


(  a2 n )

  a 1  e(  a4n )   a 1  e(  a6n) 
 3 
 5 




a0

a1

a2

a3

a4

a5

a6

0,2

0,121

0,163

0,151

0,977

2,104

0,142∙10-9

0,496

0,285

-1,292

1,205

2,999

1,177

2,980

0,237

0,133

0,4

-23,294

24,421

4,865

0,199

0,300

0,157

0,616∙10-1

βf függvény:

( b6 ) 
( b2 ) 
( b4 ) 


 ( )  b0  b1 1  e
 b3 1  e
 b5  1  e









b0

b1

b2

b3

b4

b5

b6

0,2

1,000

5,707

6,619

3,471

9,998

-9,609

7,622

0,285

1,000

1,564

8,261

-8,171

4,972

6,182

4,479

-3,458

0,427*10-3

4,816

2,028

0,4

1,000

-5,233

γf függvény:



g0

2,154

2

3

4

5

 (n)  g0  g1n  g 2 n  g3n  g 4 n  g5 n  g6 n

6

g1

g2

g3

g4

g5

g6

-0,294∙10-3

-0,734∙10-4

0,549∙10-5

-1,114∙10-7

0,2

1,061

-0,059

0,122∙10-1

0,285

0,882

0,203

-0,995∙10-1

0,229∙10-1

-0,252∙10-2

0,133∙10-3

-0,269∙10-5

0,4

0,928

0,175

-0,165

0,785

-0,209∙10-4

2,883∙10-7

-1,576∙10-9

Megvizsgálva az egyes paraméterek együtthatóinak értékét megállapítható, hogy azok az
alakváltozási amplitúdó növekedésével nem minden esetben mutatnak monoton változást,
annak ellenére, hogy a paramétereket leíró függvények értékei és az alakváltozási amplitúdó
között egyértelmű korreláció van (31. ábra). Ez magyarázható az illesztéshez használt
függvénytípusok együtthatóinak számával, amely miatt több, közel ugyanakkora korrelációjú
illesztést eredményező együttható-kombináció létezhet a kezdeti értékek megadásától függően.
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Behelyettesítve az  ,  és  paraméterekre meghatározott függvények egész n értékekhez
tartozó függvényértékeit a (28) összefüggésbe, megkapjuk a különböző terhelési
menetrendekre jellemző, a ciklikus alakítási szilárdság változását leíró  y n  függvényeket.
( n)
y



 (1) 

   (n) n1,2,in(  )    y 
(  )

 

  (n) n1,2,in 



 -0,264 


  (i ) 

55,352  e

ahol:

n(  )

 -27,288 

 (i ) 


 19, 669  e





  (i )  225, 461 



 -3,202  


  (i )  

 68, 229  e

(36)





az egyes terhelési esetekben megvalósított alakítási lépések száma:

n(0,2)  20 , n(0,285)  14 és n(0,4)  10 .
A folyásgörbék így kapott függvényeit, valamint a ciklikus alakítási szilárdság már
előzőekben megismert módon meghatározott határoló és egyenértékű görbéit szemlélteti a 32.
ábra. A folyásgörbéket, a határoló és az egyenértékű görbéket a könnyebb áttekinthetőség
érdekében külön-külön, előbbit az (a), míg utóbbi kettőt a (b) részleten ábrázoltam.

32. ábra (a) Az EN AW-6082 alumíniumötvözet különböző terhelési menetrendek szerinti
kovácsolását kísérő ciklikus alakítási szilárdságot leíró függvények folyásgörbéi
(b) Az alakítási folyamatokra meghatározott, jellegzetes határoló és egyenértékű
folyásgörbék

Az első terhelési ciklusban gyakorlatilag egy görbe mentén haladnak a különböző
alakváltozási amplitúdóig terjedő, függvényillesztéssel meghatározott folyásgörbék. Az
elhanyagolható mértékű eltérés abból adódik, hogy a 8. táblázatban megadott  f függvények
az n  1 helyen nem pontosan  f (1)  1 értéket vesznek fel. Az eltérő alakváltozási
amplitúdójú kovácsolási kísérletekhez függvényillesztéssel meghatározott folyásgörbék
határoló görbéit a második terhelési ciklustól egymással összehasonlítva, az is megállapítható,
hogy a határoló görbék adott halmozott képlékeny alakváltozásnál vett függvényértékeit
tekintve, a ciklikus alakítási szilárdság alsó, illetve felső határának változása arányos az
alakváltozási amplitúdó nagyságának változásával. A képlékeny alakváltozási munka
ekvivalenciája alapján meghatározott egyenértékű folyásgörbék a határoló görbékhez
hasonlóan az alakváltozási amplitúdó növekedésével szintén egyre nagyobb feszültségszinteket
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érnek el. Ez egyben azt is jelenti, hogy a közel azonos mértékű halmozott képlékeny
alakváltozás ellenére, a nagyobb alakváltozási amplitúdóval elvégzett alakítássorozat nagyobb
mértékű képlékeny alakváltozási munkát végez térfogategységnyi anyagban. Ez a megállapítás
összhangban van azzal, hogy a kísérleti anyag keményedik a képlékeny alakváltozás során, így
a benne tárolt energia nem csak az alakváltozás mértékétől függ, ellentétben az ideálisan
képlékeny anyagi viselkedéssel.
A többirányú, nem monoton képlékeny alakváltozást kísérő és ciklikusan változó alakítási
szilárdság fontos jellemzője az ilyen jellegű képlékenyalakítási technológiáknak. A lehetséges
ipari felhasználás, például a változó alakú üregben történő kaliberhengerlés szempontjából
azonban lényegesebb az alakítási szilárdság várható tartományának ismerete. Még több
információt szolgáltat, ha az alakváltozási amplitúdó függvényében előre tudjuk jelezni a
ciklikus alakítási szilárdság tartományának határértékeit. A következő fejezetben egy olyan
összefüggés meghatározását mutatom be, amely az EN AW-6082-es alumíniumötvözet
szobahőmérsékletű többtengelyű kovácsolásának esetében leírja a ciklikus alakítási szilárdság
tartománya és alakváltozási amplitúdó közötti kapcsolatot.
A ciklikus alakítási szilárdság tartományának meghatározása
Ahhoz, hogy a kísérleteknél alkalmazott alakváltozási amplitúdók két szélsőértéke közötti
tartomány bármely  értékéhez meg tudjuk határozni a ciklikus alakítási szilárdság alsó és
felső határoló görbéjét, meg kell vizsgálnunk a három eltérő alakváltozási amplitúdóval
elvégzett kísérlethez tartozó min alsó- és max felső határoló görbék együtthatóinak értékeit.
Ezeket foglalja össze a 9. táblázat.
9. táblázat A  min és  max függvények együtthatóinak értékei alakváltozási amplitúdónként
csoportosítva
A határoló görbék Lademo függvényeinek együtthatói

min

 max

0,2
0,285
0,4
0,2
0,285
0,4

p0

p1

p2

p3

p4

p5

p6

81,853
81,946
82,211

4,544
8,052
10,439

4,406
0,442
0,396

4,752
9,496
15,789

0,674
7,813
8,846

5,918
9,652
10,382

0,674
0,442
0,403

r0

r1

r2

r3

r4

r5

r6

81,853
81,946
82,211

15,008
65,368
80,067

0,235
0,056
0,022

59,709
68,614
87,194

4,811
3,624
2,267

18,384
19,889
21,938

48,587
28,429
26,071

Az alakváltozási amplitúdó függvényében vizsgálva az együtthatók értékeinek változását
látható, hogy annak növekedésével szigorúan monoton csökken vagy nő az együtthatók értéke.
Az együtthatók szigorúan monoton változásának köszönhetően egy megfelelően választott
függvénytípus illesztésével egyértelműen meghatározható az együtthatók adott alakváltozási
amplitúdóhoz tartozó értéke a    0, 2 0, 4 intervallumon belül. Amint az a 33. ábrán is
látható, az együtthatók különböző szimbólumokkal jelölt értékei és az alakváltozási amplitúdó
között nem lineáris a kapcsolat, így legegyszerűbben valamely hatvány- vagy exponenciális
függvénnyel írható le az együtthatók változása. Az eddigiekben használt Lademo függvény
egyes tagjai exponenciális függvények, így az egytagú exponenciális függvény használata
mellett döntöttem, amelyet az alábbi alakban alkalmaztam a függvényillesztéshez:
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f p(i ) ( )  y (pi ) 

ahol:

p

  


(i )
(i )   s p 
Ap e

(37)

a min függvény p együtthatóira utaló index, ennek helyében
pedig r a  max függvény r együtthatóit jelöli;

i

a pi vagy az ri együtthatók azonosítására szolgáló index, értéke
tehát i   0, 1, 2, 3, 4, 5, 6  lehet;

 s(pi )

pozitív előjelű, ha az együtthatók értékei monoton növekednek az
alakváltozási amplitúdó növekedésével, és negatív előjelű, ha
csökkennek.

Az alábbi ábrán az együtthatók 9. táblázatban összefoglalt diszkrét értékeit különböző
szimbólumokkal jelöltem, míg az illesztett függvények görbéit folytonos vonallal tüntettem fel.

33. ábra (a)  min és (b)  max függvények együtthatóinak diszkrét értékei és az azokra
illesztett függvények görbéi

Az ábrán is jól érzékelhető, hogy a három pontra elvégzett illesztések korrelációs
együtthatója minden esetben 1 volt. A kísérletekhez tartozó alakváltozási amplitúdóktól eltérő
 értékekhez az illesztett függvényekből számított együtthatókat rendelem hozzá.
Ellenőrzésképpen elvégeztem az illesztést különböző hatványfüggvényekkel is, amelyek
szintén hasonló görbéket eredményeztek teljes korreláció mellett. Felhasználva a határoló
görbék együtthatói és az alakváltozási amplitúdó közötti összefüggéseket, az alábbi képlettel
felírható a min és a max görbék alakváltozási amplitúdótól függő általános alakja:
 f p(2)
(1) 
/r
 min/max ( )  f p(0)

f
1

e
/r
p/r 


 f p(4)

(3) 
/r

f
1

e
p/r 



 f p(6)

(5) 
/r 

f
1

e
p/r 




(38)

A fenti összetett függvény tehát csak a  halmozott egyenértékű képlékeny alakváltozástól,
valamint a  amplitúdótól függ. Az alábbi ábrán mutatom be a (38) összefüggéssel
előállítható határoló görbék egy lehetséges sokaságát, amelyeket a kísérletek által lefedett
d   0, 4  0, 2  0, 2 szélességű amplitúdó-tartomány 50 szakaszra való egyenlő osztásközű
felosztásából kapott, 51 db alakváltozási amplitúdóhoz számítottam ki egy egyszerű Maple
program segítségével (34. ábra).
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34. ábra Az alumíniumötvözetre jellemző ciklikus alakítási szilárdság alsó és felső
határoló görbéjének alakulása az alakváltozási amplitúdó függvényében

A 34. ábrán szürke, vékony vonalakkal ábrázoltam a példaként meghatározott min ( ) és

max ( ) görbeseregeket, amelyeket tehát a  j  0, 2; 0, 204; 0, 208;

0,396; 0, 4 

alakváltozási amplitúdókhoz számítottam ki a (38) összetett függvénnyel, behelyettesítve az
együtthatók és az alakváltozási amplitúdó kapcsolatát leíró f p( i ) (  j ) és f r( i ) (  j )
függvényeket. Az így kapott görbeseregeket megvizsgálva megállapítható, hogy az
együtthatókat leíró monoton függvényeknek köszönhetően növekvő  j alakváltozási
_______________________________________________________________________________________
66

_______________________________________________________________________________________

amplitúdókhoz növekvő  max ( j ) , illetve  min ( j ) határoló görbék tartoznak. A
szomszédos görbék között nincs átmetszés, azaz az    0

4, 2 alakváltozási tartomány

bármely  i értékénél fennáll, hogy a terhelési ciklusok alakváltozási amplitúdójának növelése
a pillanatnyi alakítási szilárdság monoton növekedését eredményezi.
A max ( ) és a min ( ) határoló görbék felhasználásával a többtengelyű kovácsolási
folyamat egy további fontos jellemzője határozható meg. Az ugyanazon alakváltozási
amplitúdóhoz tartozó felső és alsó határoló görbék különbsége megadja a ciklikus alakítási
szilárdság tartományát. Felhasználva az előbbi két függvényt, definiálható a  y ( )
függvény, amely a terhelési ciklusok alakváltozási amplitúdójának figyelembevételével
megadja az alakítási szilárdság tartományának alakulását az  halmozott egyenértékű
képlékeny alakváltozás függvényében. Az így kapott függvények monoton növekvőek, hiszen
az előállításukhoz használt max ( ) és min ( ) határoló görbék is azok. A kivonást
elvégezve, majd az egyes tagokat csoportosítva az alábbi összefüggéshez jutunk:

 y ( )   max ( )   min ( ) 
3

  f r(0) ( )  f p(0) ( )     f r(2k 1) ( )  f p(2k 1) ( )  




k 1

3


   f r(2k 1) ( )  e
k 1 
ahol:

k

f r(2k) (  )

 f p(2k 1) ( )  e

(39)

 f p(2k) (  ) 



a (37) összefüggés páros és páratlan i indexeinek szétválasztására
bevezetett segédindex, azaz a (2k 1) és a (2k ) indexek
jelentéstartalma megegyezik azzal az i indexszel.

A Maple programban kidolgozott számítási eljárással, a terhelési ciklusok alakváltozási
amplitúdójának függvényében meghatározható a két irányból, váltakozó munkarenddel
végrehajtott képlékenyalakításra jellemző ciklikus alakítási szilárdság alsó és felső határoló
görbéje, illetve tartománya. A folyásgörbéket számító, a ciklikus alakítási szilárdságot leíró és
a jelenlegi számítás együttes alkalmazása lehetővé teszi a többtengelyű kovácsolásra jellemző
ciklikus keményedés átfogó leírását. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott összefüggések az
EN AW-6082-es alumíniumötvözet szobahőmérsékletű és   0,1 s 1 sebességű alakítására
vonatkoznak, továbbá az    0

4, 2 egyenértékű képlékeny alakváltozás tartományában

értelmezettek.
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6.

A TÖBBTENGELYŰ KOVÁCSOLÁS ALATTI ALAKÍTÁSI
KEMÉNYEDÉS JELLEMZÉSE

A többtengelyű kovácsolás folyamatára jellemző ciklikus alakítási szilárdság előzőekben
bemutatott kvantitatív jellemzésén túlmenően egyedileg is érdemes megvizsgálni a mechanikai
modell segítségével meghatározott folyásgörbéket. Ennek keretében a többtengelyű kovácsolás
alatt az alakított anyagtérfogatban felhalmozódó képlékeny alakváltozás függvényében
tanulmányoztam a DD11 minőségű lágyacél alakítási keményedését. A következőkben
bemutatásra kerülő kiértékelést a lágyacéllal végrehajtott referencia-szimulációból
meghatározott folyásgörbéken végeztem el.
Az alakítási keményedés jelentős forrásai a képlékeny alakváltozás során keletkező
diszlokációk, amelyek jelenléte, mozgása és egymással történő kölcsönhatása növeli a
polikristályos fémek alakítási szilárdságát [Prohászka, 1997]. Bishop és Hill polikristályos
térközepes kockarácsú fémekre felállított modellje [Bishop, 1951] alapján a hidegalakítás
izotermikus
körülményei
között
empirikusan
meghatározott
folyásgörbékre
hatványfüggvényeket illesztünk az alakítási szilárdság és az alakváltozás kapcsolatának
jellemzésére. Számos ilyen összefüggés ismert és használatos, amelyek közül alapvető
fontosságú az alábbi képlet szerinti Ludwik egyenlet:

  C nk
ahol:



C

nk

(40)

egyenértékű feszültség (MPa);
egyenértékű képlékeny alakváltozás;
szilárdsági együttható (MPa);
keményedési kitevő.

Az alakítási keményedés jellemzésére leggyakrabban a fenti hatványfüggvény nk kitevőjét,
az ún. keményedési kitevőt használják. A keményedési kitevő fizikailag a szakítóvizsgálat
egyenletes nyúlás tartományának végét, azaz azt az alakváltozást jelöli, amelynél beindul a
kontrakció mechanizmusa. Ebből adódóan a keményedési kitevő értékeinek 0 és 1 közé kell
esnie [Prohászka, 1997]. A keményedési kitevő értelmezése kiterjeszthető a nyomó irányú
terheléssel felvett folyásgörbékre is, azzal a különbséggel, hogy a kitevő értéke ebben az
esetben nem azonos az egyenletes nyúlás tartományának nagyságával, hiszen nyomóterhelés
hatására nem alakul ki kontrakciós zóna az anyagban. Mindemellett a keményedési kitevő
nagysága és változása jól jellemzi a keményedés intenzitását a képlékeny alakváltozás egyes
szakaszaiban [Gao, 2014]. A folyásgörbék ebben a fejezetben bemutatott elemzésének
eredményeképpen meghatározott keményedési kitevőket is az utóbbi szempont szerint
használom fel a többtengelyű kovácsolás folyamatának jellemzésére.
A folyásgörbe (40) összefüggéssel megadott függvénye állandó alakváltozási sebesség és
állandó alakítási hőmérséklet mellett értelmezett. Az egyenlet mindkét oldalának természetes
alapú logaritmusát véve, majd az egyes tagokat ln    szerint differenciálva, kifejezhető a
keményedési kitevő értéke [Gao, 2014]:

 d (ln( )) 
ln( )  ln(C )  nk ln( )  nk  

 d (ln( ))  ,T

(41)
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Az előbbi gondolatmenet alapján megvizsgáltam a DD11-es lágyacéllal végzett referencia
kovácsolási kísérletre meghatározott folyásgörbék keményedési kitevőjének várható értékeit a
következők szerint:
 A 24(a) ábrán látható 10 folyásgörbe mindegyikéből előállítottam a k f , zero   zero
görbéket, azaz a folyásgörbéket úgy transzformáltam, hogy azok az
(   0 ; k f  0 ) pontból kezdődjenek, ugyanis a (40) egyenlet (   0 ;   0 )
pontból kiinduló görbét határoz meg.
)
( j)
 A k (f j, zero
értékpárok természetes alapú logaritmusát véve előállítottam az
  zero
)
( j)
ln(k (f j, zero
)  ln( zero
) diszkrét értékekből álló logaritmikus görbéket, amelyeknél a

szomszédos pontokat összekötő lineáris szakaszok meredekségei jelentik az nk
keményedési kitevő pillanatnyi értékeit. A 35(a) ábra szemléltet egy ilyen görbét,
amelyet az 5. terhelési ciklus transzformált folyásgörbéjéből határoztam meg.
 A görbe lokális meredekségeinek számításához az Origin szoftver segítségével
)
( j)
differenciáltam az ln(k (f j, zero
)  ln( zero
) görbéket. Az 5. terhelési ciklusra ilyen

módon meghatározott nk értékeket a 35(b) ábra mutatja be.

35. ábra (a) A lágyacél referencia-szimulációjának 5. terhelési ciklusára számított
folyásgörbe logaritmikus transzformációja
(b) A keményedési kitevő értékének változása az 5. terhelési ciklusban

A fenti ábrán bemutatott példához hasonlóan, a keményedési kitevő értéke minden terhelési
ciklusban exponenciális jelleggel csökken az alakváltozás növekedésével. Az nk értékei
valamennyi esetben az előírt [0...1] intervallumba esnek. Illesztési próbákat végezve
megállapítottam, hogy a konstans keményedési kitevőt feltételező Ludwik egyenlettel és az
ahhoz hasonló függvényekkel nem lehet elfogadható korreláció mellett leírni a többtengelyű
kovácsolásra meghatározott folyásgörbéket. A pontosabb függvényillesztés érdekében,
kiindulva a Ludwik egyenletből, definiáltam a folyásgörbék egyedi illesztéséhez használt
alábbi, módosított függvényt, amelyben a keményedési kitevő értéke az  halmozott
egyenértékű képlékeny alakváltozás függvényében exponenciálisan csökken:
)
k (f n, zero
(

0



 

c0( n )  c1( n ) exp    c( n ) / c2( n ) 


)   0( n )   1( n ) 
0

(42)
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ahol:

 0( n )

a folyás megindulásához szükséges kezdeti alakítási szilárdság



(arányossági határ) (MPa);
szilárdsági együttható (MPa);

(n)
1

c0( n ) , c1( n ) , c2( n ) a keményedési kitevő változását leíró belső függvény illesztési



(n)
c

együtthatói;
a differenciálgörbe (36(a) ábra) inflexiós pontjához tartozó
alakváltozás nagyságrendjébe eső alakváltozási együttható.

A (42) függvény indexeléséből is kitűnik, hogy első közelítésben az  0  0 abszcisszába
transzformált folyásgörbék illesztését végeztem el, igazodva a keményedési kitevő diszkrét
értékeinek számításánál alkalmazott megközelítéshez. Ha képezzük a

)
( j)
k (f j, zero
  zero

értékpárokból álló görbe differenciálját, megkapjuk a keményedés-változás intenzitását. Az 5.
( j)
( j)
terhelési ciklusra meghatározott dk f , zero / d  zero értékeket a 36(a) ábrán feltüntetett fekete

szimbólumok szemléltetik. Látható, hogy a keményedés-változás intenzitása a lokális, mérési
zajból eredő szélsőértékektől eltekintve monoton csökken, amely összhangban van a
keményedési kitevő értékeinek csökkenésével. A görbének azonban több inflexiós pontja van.
Ez a megállapítás a többi terhelési ciklus hasonló görbéjére is fennáll. Az emiatt bevezetett  c
együttható jelentős mértékben növelte a függvényillesztés korrelációját, amelyet alátámaszt,
)
hogy a k (fn, zero
(

0

) függvény
0

d
d  zero

)
 k (f n, zero
(


 0 0

)  differenciális alakja a 36(a) ábrán



látható módon, nagyfokú pontossággal illeszkedik a keményedés-változás intenzitását leíró
görbére.

36. ábra (a) A keményedés-változás intenzitása a lágyacéllal végzett kovácsolási
szimuláció 5. terhelési ciklusban és (b) a mechanikai modellel
számított folyásgörbére illesztett függvény

A 36(a) ábrán látható differenciálgörbe együtthatói az alakítási szilárdság változását leíró,
előzetesen illesztett függvényből származnak (36(b) ábra, piros görbe). A differenciálgörbe
megszerkesztése elsősorban a választott illesztő függvény alkalmazásának alátámasztására
szolgál. A bemutatott lépések végrehajtásával mind a tíz terhelési ciklusra meghatároztam a
( n 1)
)
k (fn, zero
(  0 ) függvényeket. Az egyes terhelési ciklusok határához tartozó  max alakváltozási
0
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mértékek (26. ábra) felhasználásával, az alábbi összefüggés szerint előállítottam a folyásgörbék
halmozott képlékeny alakváltozás szempontjából helytálló függvényeit:



( n1)
k (fn) ( )   0( n)  1(n)    max



 





c( n ) c( n ) exp     ( n )  ( n 1) / c( n ) 
c
max
1
2 
 0


(43)

Az első terhelési ciklusra a függvényillesztést a mechanikai modellel számított és a WattsFord vizsgálatból meghatározott alakítási szilárdság értékek együttes figyelembevételével
végeztem el. Az alábbi ábra szemlélteti a függvényillesztések eredményeképpen kapott
folyásgörbéket, illetve azok hátterében szürke és fekete szimbólumokkal a mechanikai modellel
számított egyenértékű feszültség-egyenértékű képlékeny alakváltozás értékpárokat.

37. ábra A lágyacéllal végzett referencia-szimuláció folyásgörbéire külön-külön illesztett
függvények

A módosított függvény alkalmazásával az illesztések nagyon jó korreláció mellett valósultak
meg. A korrelációs együttható négyzete még az első terhelési ciklusban is, ahol az összes
alakítási szilárdság értékre együttesen végeztem az illesztést, meghaladta a 0,992-es értéket. A
folyásgörbékre illesztett függvények összes együtthatójának ismertetését mellőzve, a példaként
említett 5. terhelési ciklusra meghatározott illesztőfüggvényeket mutatom be a 10. táblázatban.
10. táblázat Az 5. terhelési ciklus folyásgörbéjének leírására meghatározott függvények

k (5)
f , zero (

 0 0

)  374, 063  286, 021 

0,114 0,131exp   0,079  /0,069 

0,1140,131exp   0,0791,661/0,069 
k (5)
f ( )  374, 063  286, 021   1, 661

A folyásgörbékre egyedileg illesztett függvények önmagukban nem szolgáltatnak
többletinformációt a ciklikus alakítási szilárdság leírásáránál meghatározott függvényekhez
viszonyítva. Ezek a függvények azonban tartalmazzák a keményedési kitevő változását leíró
összefüggéseket is, amelyek közül az 5. terhelési ciklusra vonatkozó a 10. táblázat második
sorában lévő függvény kitevőjében látható. Az egyes terhelési ciklusokra meghatározott
együtthatókat behelyettesítve az alábbi kifejezésbe és a kapott függvényeket a megfelelő  ( n )
alakváltozási tartományokba transzformálva, előállítottam a keményedési kitevő változását
leíró görbéket.
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( n 1)
nk( n ) ( )  c0( n )  c1( n ) exp     c( n )   max
 / c2(n)



(44)

Az egyes terhelési ciklusokra meghatározott nk( n ) ( ) függvényeket az alábbi ábra
szemlélteti. Ezek közül a fekete folytonos vonallal rajzolt görbék a páros, míg a szürkék a
páratlan ciklusokra vonatkoznak.

38. ábra A keményedési kitevő változása lágyacél többtengelyű kovácsolása során a
halmozott egyenértékű alakváltozás függvényében

Az illesztéshez használt függvénynek megfelelően, az egyes terhelési ciklusokon belül a
keményedési kitevő az alakváltozás növekedésével monoton csökken, valamint értékei a [0...1]
intervallumban vannak. Az egyes terhelési ciklusok határán, a ciklikus alakítási szilárdságnál
tapasztaltakhoz hasonlóan jelentős mértékben változik a keményedési kitevő értéke. Ez a
jelenség szoros összefüggésben van a terhelés irányának megváltozását kísérő Baushinger
jellegű effektussal, hiszen az alakítási szilárdság csökkenését követő intenzív keményedés által
kísért feszültségnövekedéshez értelemszerűen a keményedési kitevő nagyobb értékei
kapcsolódnak. Összességében tehát a keményedési kitevő értékei is ciklikusan változnak a
képlékeny alakváltozás halmozódásával, hasonlóan az alakítási szilárdsághoz.
A keményedés-változás nagyobb intenzitása és az arányossági határok szerkesztésének
bizonytalansága miatt, a (43) függvény illesztésének pontosságától függően, a terhelési
ciklusok kezdeti szakaszában jelentős különbségek lehetnek a keményedési kitevő értékeiben.
Emiatt célszerűnek tartottam egy ún. egyenértékű keményedési kitevő meghatározását, amelyet
az egyes nk( n ) ( ) függvényekből származtatva, egy-egy diszkrét értékkel nyomon követhető az
anyag keményedési viselkedése a terhelési ciklusok számának növekedésével. Az nk( n )
egyenértékű keményedési kitevő értékeinek az nk( n ) ( ) függvények integrálközepeit feleltettem
meg. Az alábbi számítási lépések végrehajtásával, minden terhelési ciklusra meghatároztam az
nk( n ) egyenértékű keményedési kitevőt és az ahhoz tartozó  k( n ) halmozott egyenértékű
képlékeny alakváltozást:
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nk( n ) 

1


( n)

(n)
 max



nk( n ) ( ) d  

0

(45)

 nk( n )  nk( n) ( k( n) )   k( n)

Az így meghatározott nk( n )   k( n ) értékpárokat a 38. ábrán feltüntetett narancsszínű
szimbólumokkal ábrázoltam. Ezek a pontok definíciójukból adódóan elemei a megfelelő
nk( n ) ( ) keményedési kitevő függvényeknek. Megvizsgálva az nk( n ) egyenértékű keményedési
kitevőket látható, hogy hasonlóan az egyes terhelési ciklusokon belüli nk értékekhez, a
képlékeny alakváltozás halmozódásával szintén exponenciálisan csökkennek. Ebből kifolyólag
az egyenértékű keményedési kitevő és a halmozott egyenértékű képlékeny alakváltozás
kapcsolatát is a (44) összefüggés szerinti függvénnyel érdemes jellemezni. A függvényillesztés
bemeneti adatai közé az  0  0 alakváltozáshoz tarozó, legelső nk értéket is felvettem annak
érdekében, hogy az első, monoton terhelési ciklusra jellemző keményedési kitevőkkel
összehasonlítható legyen a kapott egyenértékű görbe. A ciklikus folyamatra jellemző
egyenértékű görbe egyenlete és a keményedési kitevő monoton alakváltozásra meghatározott
függvénye az alábbi táblázatban hasonlítható össze.
11. táblázat A keményedési kitevő monoton, illetve ciklikus alakítási folyamatra jellemző
egyenértékű görbéjének egyenlete
nk(1) ( )  0,406  0,031exp      0,123 / 0,076 

nk ( )  0,201  0,355exp   / 0,317 

A 38. ábrán látható szürke szaggatott vonal az első terhelési ciklus nk(1) ( ) keményedési
kitevő függvényének azon szakaszát reprezentálja, amely a Watts-Ford vizsgálat alatt
megvalósított, az első kovácsolási lépésnél nagyobb alakváltozások tartományához tartozik.
Összehasonlítva a két teljes görbét látható, hogy a monoton képlékeny alakváltozásra jellemző
keményedési kitevők megközelítőleg kétszer akkora értékhez konvergálnak, mint az
egyenértékű nk( n ) kitevők, amelyek tehát ciklikusan nem monoton terheléstörténet esetében
jellemzik az anyag keményedési viselkedését. A különbség számszerűen a 11. táblázatban
megadott függvények c0 együtthatóinak értékeiben mutatkozik meg, amely monoton esetre

c0(1)  0, 406 , míg ciklikus terheléskor c0  0, 201 .
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7.

A KOVÁCSOLT PRÓBATESTEK MECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLATA

7.1

CÉLKITŰZÉSEK

Amint az előző fejezetekben bemutattam, többtengelyű kovácsolási kísérleteim egyik célja
a folyásgörbék meghatározása, illetve a ciklikus alakítási szilárdság alakulásának és az anyag
keményedési viselkedésének elemzése és leírása. Erre szolgáltak a több kovácsolási lépésből
álló, különböző terhelési eseteket megvalósító szimulációk. Kutatómunkám másik célkitűzése,
hogy a kísérleti anyagok egyes mechanikai tulajdonságainak változását nyomon kövessem az
alakításnak alávetett anyagtérfogatban halmozódó képlékeny alakváltozás függvényében.
Ehhez kiválasztottam az EN AW-6082 alumíniumötvözettel végrehajtott referenciaszimulációt, amely 10 terhelési ciklusból állt. A szimulációt különböző terhelési
ciklusszámokkal megismételve, előállítottam az 1, 2…9 lépésben alakított, további 9 darab
próbatestet, amint ez a 4. táblázatban is látható. A 10 darab próbatestet magában foglaló
szimuláció-sorozatot megismételtem. Az egyik széria felhasználásával a keménység változását,
míg a másik segítségével a szakítóvizsgálatból meghatározható mechanikai mérőszámok
alakulását vizsgáltam.

7.2

AZ ALUMÍNIUM KEMÉNYSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA TÖBBTENGELYŰ
KOVÁCSOLÁS ALATT

A keménység változásának nyomon követéséhez Vickers típusú mikrokeménység méréseket
végeztem az említett próbatestek alakított anyagrészén a 3.2 fejezetben bemutatott Wilson
Wolpert 401 MVD típusú keménységmérő berendezéssel. A próbatestek szárainak eltávolítása
után az alakított anyagrészt szélességének felénél, a próbatest hossztengelyére merőlegesen
asztali vágógéppel, 0,2 mm vastagságú vágókoronggal kettévágtam. Az egyik felet a 39(a)
ábrán látható módon, szobahőmérsékleten metakrilát bázisú műgyantába ágyaztam.

39. ábra (a) A keménységméréshez előkészített, beágyazott minta 3D modellje
(b) A keménységmérési pontok elhelyezkedésének elvi vázlata
(c) Egy alumínium próbatesten felvett teljes keménységmátrix fényképe

Az egyes terhelési ciklusok utáni állapotok keménységének reprezentatív és egymással
összehasonlítható módon történő jellemzéséhez nagyszámú mérési pontból álló, definiált
elrendezésű keménységmérési sorozatok felvételére volt szükség. A próbatestek alakított
anyagrészének térfogata a terhelési ciklusok előrehaladásával folyamatosan csökken, így az
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összehasonlíthatóság érdekében meg kellett határozni egy olyan koordináta rendszert, amely
mind a 10 próbatesten ugyanúgy felvehető. A mérési pontok pozicionálásához használt
derékszögű koordinátarendszer középpontját minden esetben a vizsgált keresztmetszet
geometriai középpontjában vettem fel, az első keménységmérési lenyomat elhelyezésével. Ezt
követően 0,5 mm-es osztásközzel végigmértem a szerszámmozgás irányú („X” tengely) és az
arra merőleges („Y” tengely) vonalmenti keménységprofilt, amint ez a 39(b) ábrán látható.
A keménységmérések előtt a próbatestek vizsgált felületeit sorrendben 320, 600, 800, 1000
és 1200-as SiC szemcsés csiszolópapírral mechanikusan csiszoltuk, majd 6 és 3 µm-es
gyémántszemcséket tartalmazó szuszpenzióval felpolíroztuk. Az alapanyagból kivágott minta
mikroszerkezetét elektropolírozást követően SEM+EBSD eljárással vizsgáltuk meg az átlagos
szemcseméret meghatározásához. Az átlagos szemcseméretre azért volt szükség, hogy meg
tudjam határozni azt a terhelőerőt, amellyel legalább 4-6 szemcsét magában foglaló lenyomatot
tudok készíteni a keménységmérések során. Az alapanyag átlagos szemcsemérete 12,2 µm-re
adódott, így ezt tekintettem referenciának a terhelőerő megválasztásakor, hiszen az alakított
próbatestek mikroszerkezete várhatóan sokkal finomabb, ahogy ezt a későbbi TEM-es
vizsgálatok igazolták is. Az előbbieket figyelembe véve, néhány próbamérést követően a 2 Nos terhelőerő és a 10 s-os terhelési idő valamennyi mérésre vonatkozó, egységes alkalmazása
mellett döntöttem. Az alapagyag mikroszerkezeti vizsgálatának további részleteit és
eredményeit a 8. fejezetben ismertetem.
A két vonalmenti keménységprofil értékelését követően megállapítottam, hogy az így
kijelölt koordinátatengelyek által meghatározott síknegyedekben elegendő 1-1 mm-es osztású
négyzetháló mentén felvenni a keménységtérképet. A keménységmátrix elrendezésének elvi
sémáját szemlélteti a 39(b) ábra, a 10 terhelési cikluson átesett próbatesten felvett
keménységmérési lenyomatokat pedig a 39(c) ábra mutatja be. Minden próbatesten átlagosan
120-150 keménységmérést hajtottam végre. A keménységértékek a [39...71,5] HV
intervallumban helyezkednek el. A kapott adatok felhasználásával felvehetőek a következő
ábrákon látható keresztmetszeti keménységtérképek, amelyeken a keménységeloszlást
különböző színekkel jelöltem úgy, hogy az említett intervallumot 2,5 HV szélességű egyenlő
osztásközű tartományokra bontottam, majd ezekhez hozzárendeltem az egyes keménységeket.
A 40. ábrán egy alakítatlan próbatest 12×12 mm-es kiindulási keresztmetszetének teljes
keménységtérképe látható.

40. ábra Az EN AW-6082-es alumínium alapanyag keménységtérképe
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A következő ábra a különböző számú terhelési cikluson átesett próbatestek 40. ábrával
azonos felosztású és színkódolású keménységtérképeit összegzi, megjelölve a próbatestek
szimuláció alatti forgatásának irányait is.

41. ábra A különböző számú terhelési cikluson átesett alumínium próbatestek
keménységtérképei
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A tizenegy keménységtérképet első közelítésben szemrevételezéssel összehasonlítva látható,
hogy az alapanyagra jellemző keménységtartományhoz képest nagyobb keménységértékeket
mutatnak az alakított darabok. Emellett az is érzékelhető, hogy a keménység növekedése a
vizsgált keresztmetszeten nem egyenletes, hanem egyre kisebb zónákra oszlik, tehát a
keménység inhomogenitása növekszik a többtengelyű kovácsolási folyamat előrehaladásával.
Számszerűen kifejezve a különbséget, az alapanyag legnagyobb keresztmetszeti
keménységkülönbsége körülbelül 11 HV, míg az egyes terhelési ciklusokban megközelítőleg
18-25 HV az eltérés a legkisebb és a legnagyobb keménységű zónák középértékei között. Az
alakított mintákban tapasztalható nagyobb keménységi inhomogenitásnak, illetve a keményebb
és lágyabb anyagrészek elkülönülésének egyik oka lehet az alapanyag mikroszerkezeti
inhomogenitása és a kiválások jelenléte. Az alapanyag EBSD vizsgálata során a szemcseméret
szempontjából számottevő inhomogenitást nem tapasztaltam. Az alakított minták TEM-es
méréseiből azonban megállapítottuk, hogy a terhelési ciklusok számának növekedésével egyre
több kiválás jelent meg a vizsgált területeken. Erről részletesebben a 8.2 fejezetben fogok
beszámolni. A jelenség másik forrása pedig az alakítási folyamatra jellemző inhomogén
alakváltozás-eloszlás lehet. Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy a keménységmérési
eredmények nem teljes mértékben támasztják alá mechanikai modell felépítésénél alkalmazott
feltételezést, miszerint az anyag homogén és izotróp. Ugyanakkor az elvégzett mechanikai
anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat és egytengelyű zömítő vizsgálat) szerint a modellel
meghatározott folyásgörbék helytállóak. A kidogozott mechanikai modell tehát jó közelítése a
többtengelyű kovácsolás folyamatának, de feltehetően továbbfejleszthető az anizotróp anyagi
viselkedés figyelembevételével.
A keménységtérképekből levonható egyik legfontosabb következtetés azonban az, hogy a
terhelési ciklusok számának növekedésével a keménység növekedése láthatóan nem monoton,
hasonlóan az alakítási szilárdságnál tapasztaltakhoz. Ez különösen szembetűnő az 5. és a 10.
terhelési ciklus után készített térképeken. Az előbbi megállapítások összessége vezetett oda,
hogy nem a keménységtérképek egyedi elemzéséből, hanem az egyes terhelési ciklusokhoz
tartozó keménységi adathalmazok statisztikai kiértékeléséből vontam le következtetéseket a
nem monoton terheléstörténetet kísérő keménységváltozásról. A kiértékelés első lépéseként az
alapanyagnál, illetve az egyes terhelési ciklusok után mért keménységi adatokat, a 2,5 HV
szélességű intervallumok szerint kvantáltam, előállítva ezzel a tizenegy keménységi
adatcsoport gyakoriság hisztogramjait. Ezek felhasználásával, az alábbi feltétel teljesülése
mellett előállítottam a normált relatív gyakoriság hisztogramokat.
a

xj

j 1

X HV

A  C 
ahol:

; A : 1

(46)

xj

a j -edik intervallumba tartozó keménységek darabszáma (db);

a
X HV

a keménységi intervallumok száma;
az alapanyagon és az egyes terhelési ciklusok után mért összes

C

keménységérték darabszáma (db);
a kvantáláshoz használt intervallumok
egységesen 2,5 HV.

szélessége,

amely
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Az x j / X HV relatív gyakoriságok normálására azért volt szükség, mert az azok által
meghatározott hisztogramterület nagysága eltér az egységnyitől, ami a kumulatív
eloszlásfüggvény felső határértékének egytől való eltérését eredményezte volna. A normálás
semmit nem változtat az eredeti halmazok eloszlási jellegén, azonban az így kapott
adathalmazok egy-egy sűrűségfüggvény közelítését jelentik. A normált relatív gyakoriságok
statisztikai leírásához a 3-paraméteres, folytonos Weibull valószínűség-eloszlást használtam,
amely a mérnöki gyakorlatban széles körben alkalmazott. A Weibull-eloszlás f ( xW )
valószínűség-sűrűségfüggvénye és F ( xW ) kumulatív eloszlásfüggvénye a következő:

  x    W
f  xW   W W
 xW  W  exp    W W 
  W 

  x    W 
W
F  xW   1  exp    W
 
  W  


ahol:
valószínűségi változó;
xW
 W

W 1






W

a xW valószínűségi változó legkisebb értéke;

W

skálaparaméter;

W

alakparaméter.

(47)

Az Origin programban végrehajtott függvényillesztéssel meghatároztam mind a tizenegy
keménységi adathalmaz sűrűségfüggvényét. Az eljárás során az f ( xW ) szerinti formulát
illesztettem a normált relatív gyakoriság értékekre úgy, hogy a független változókat az egyes
gyakoriságokhoz tartozó keménységintervallumok középértékei szolgáltatták. Az illesztések
eredményeképpen rendelkezésre állnak az W , W és W paraméterek értékei, amelyek
behelyettesítésével a F ( xW ) kumulatív eloszlásfüggvények felrajzolhatók. Az alábbi ábrán
látható az alapanyag keménységi adathalmazának feldolgozásából kapott normált relatív
gyakoriság hisztogram, az arra illesztett sűrűség-, valamint a kumulatív eloszlásfüggvény. A
Weibull-eloszlás paramétereinek értékei, a sűrűségfüggvény illesztésének korrelációs
2
együtthatója, illetve az xred
értéke is megtalálható a grafikonon.

42. ábra Az alumínium alapanyag keménységi adathalmazának normált relatív
gyakoriság hisztogramja, sűrűség-, valamint kumulatív eloszlásfüggvénye
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A különböző számú kovácsolási lépés utáni állapotokra vonatkozó keménységi
adathalmazok normált relatív gyakoriság hisztogramjai, az azokra illesztett sűrűségfüggvények,
illetve az egyes kumulatív eloszlásfüggvények, valamint az W , W és a W együtthatók
értékei megtalálhatóak az 4. számú mellékletben.
A 90% feletti korrelációval illeszkedő sűrűségfüggvények W , W és W együtthatóinak
felhasználásával meghatároztam a Weibull-eloszlás egyes statisztikai mérőszámait. Az alábbi
három képlet megadja a medián ( E ), a módusz ( mod ) és a variancia ( s 2 ) számításának
összefüggéseit:

E  xW   W  W   1  1/ W 
  W  1  
 ln 

W  


mod  xW   exp
  W

 W
W





(48)



Var ( xW )  s 2  W2  1  2 / W    1  1/ W  

( )

ahol:

2



Gamma-függvény.

A következő táblázatban foglaltam össze a különböző terhelési cikluson átesett próbatestek
keménységét jellemző statisztikai mérőszámokat. A táblázatban a „0” terhelési ciklus alatt az
alakítatlan alapanyag keménység-eloszlásának mediánját, móduszát és szórását tüntettem fel.
12. táblázat Az alapanyagra, illetve az egyes terhelési ciklusok utáni állapotokra jellemző
keménység-eloszlások statisztikai mérőszámai
Terhelési ciklusok száma, n
Medián, E
(HV0,2)
Módusz, mod
(HV0,2)
Szórás, s
(HV0,2)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

43,6

49,1

52,9

55,7

54,1

50,6

56,8

53,5

57,2

54,9

53,1

42,4

50,1

54,1

52,4

53,7

50,4

57,5

51,8

58,1

52,7

55,3

2,18

4,19

3,74

3,57

3,48

2,28

3,77

4,86

5,54

4,89

4,19

A kapott keménységi mérőszámokat az egyes terhelési ciklusok végén elért halmozott
egyenértékű képlékeny alakváltozási mértékek függvényében ábrázolva, szemléltethető a
keménység változása a ciklikus alakítási folyamat előrehaladása során. A keménységet érintő
vizsgálatokat kiterjesztettem a monoton alakváltozáson átesett Watts-Ford próbatestre is.
A Watts-Ford vizsgálatnál alkalmazott egyre kisebb szélességű szerszámpároknak
köszönhetően, minden szerszámcserét követően megmarad egy „lépcső” a próbatesten, amely
értelemszerűen az előző szerszámmal megvalósított utolsó alakítási lépésig akkumulálódott
képlékeny alakváltozás utáni állapotnak felel meg. Ezekben a lépcsőkben oldalanként 2-3
keménységmérést hajtottam végre a kovácsolt mintáknál ismertetett beállításokkal. Az 5-6
keménységértékből álló adatsorok átlagait véve, majd ábrázolva azokat az egyes lépcsőkre
jellemző egyenértékű képlékeny alakváltozási mérték függvényében, megkaptam a vizsgált
anyag keménységváltozását monoton terheléstörténet esetében.
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A monoton és a nem monoton terhelési esetekre vonatkozó görbéket közös grafikonon
ábrázolva, a folyásgörbék tárgyalásánál bemutatott összehasonlításra van lehetőségem. Ebben
az összevetésben a különböző mértékben kovácsolt próbatestek keménységének mediánját és
szórását ábrázoltam. A 43. ábrán az előzőek mellett feltüntettem az egyes terhelési ciklusok
utáni állapotokban mért, adott számú legkisebb és legnagyobb keménységérték átlagát leíró
görbéket is. Ezen mérőszámok meghatározásához minden keménységmérési sorozatból annyi
keménységértéket vontam be a számításba, amennyi az adott terhelési ciklusban felvett összes
keménységmérési lenyomat 10%-ának felel meg, lefelé kerekítve.

43. ábra Az EN AW-6082-es alumíniumötvözet keménységének változása monoton és
ciklikusan váltakozó, nem monoton terheléstörténet alatt

A kiindulási állapotban közel azonos keménység a monoton alakváltozás során nagyobb
mértékben növekszik, mint a ciklikusan változó, nem monoton terhelési menetrend alatt.
Hasonló viszonyt figyelhettünk meg a folyásgörbék esetében is. Monoton alakváltozás során a
keménység és az alakítási szilárdság is monoton növekszik. Ezzel szemben nem monoton
terheléstörténet mellett a keménységi mérőszámok csak az első három kovácsolási lépésig
mutatnak monoton növekedést. A maximumok és a minimumok átlaga, illetve a keménység
mediánjának értékei egymással szinkronban haladnak, majd a harmadik alakítási lépést
követően rendszertelenül váltakozva növekednek, illetve csökkennek. A maximum és a
minimum görbék által határolt terület nagysága pedig amellett, hogy jelzi a keménység
nagymértékű keresztmetszeti inhomogenitását, azt is alátámasztja, hogy a nem monoton
terhelési esetre vonatkozó keménység szélsőértékei sem haladják meg a monoton alakváltozást
kísérő keménységnövekedést.

7.3

AZ ALUMÍNIUM SZAKÍTÓVIZSGÁLATÁBÓL MEGHATÁROZOTT
MECHANIKAI MÉRŐSZÁMOK VÁLTOZÁSA

Az EN AW-6082 alumíniumötvözettel elvégzett második referencia-szimuláció sorozatból
származó 10 darab, különböző mértékben átkovácsolt alumínium mintából szakítóvizsgálatra
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alkalmas próbatesteket gyártottunk. A többtengelyű kovácsolási kísérletekhez használt hasáb
keresztmetszetű darabokból csak hossztengelyükkel párhuzamos szakító próbatesteket
munkálhattunk ki. A szakítóvizsgálatok megismételhetősége érdekében olyan lemezalakú
próbatestek használata mellett döntöttem, amelyekből 2-3 darab is kimunkálható egy-egy
kovácsolt darabból. Első lépésben a 44(a) ábrán feltüntetett síkok mentén tárcsamaróval
feldaraboltuk a kovácsolt próbatesteket. A páros, illetve a páratlan számú lépésben alakított
próbatesteket egymásra merőlegesen szeleteltük fel azért, hogy az anyagi szálak helyzete
mindenegyes szakító próbatestnél azonos legyen, függetlenül a próbatestek utolsó terhelési
ciklusban felvett helyzetétől.

44. ábra (a) A szakító próbatestek kimunkálási irányai (b) A szakítóvizsgálatokhoz
használt próbatestek műhelyrajza (c) A szakítógépbe befogott alumínium
próbatestről készített felvételek

A lemezekből marással állítottuk elő a 44(b) ábrán látható műhelyrajznak megfelelő szakító
próbatesteket. Az alakított anyagrész méreteiből adódóan a próbatestek vizsgálati szakaszának
legnagyobb hossza 10 mm lehetett volna. A próbatestek tervezésénél azonban figyelembe
vettem, hogy az alakított anyagrészhez mindkét oldalon egy nagymértékű nyíró alakváltozást
elszenvedett vékony zóna, a már említett szakadófelület tartománya csatlakozik. Az itt ébredő
húzófeszültség csökkentéséhez lerövidítettem a vizsgálati szakasz hosszát 7 mm-re. A
szakadófelületi zóna így a nagyobb keresztmetszetű rádiuszok tartományába került. A 7 mmes vizsgálati szakaszon belül L0  6 mm -re vettem fel az eredeti jeltávolságot. Ekkora
jeltávolságnál az arányos szakító próbatestekre előírt kritérium betartása olyan kisméretű
eredeti vizsgálati keresztmetszetet ( S0 ) eredményezett volna, amelynél reális kockázatot
jelentene a forgácsoláskor fellépő erő okozta képlékeny deformáció. Ezt mérlegelve, 3 mm
szélességű és 1 mm vastagságú, nem arányos próbatestek használata mellett döntöttem.
A szakítóvizsgálatokat a 3.2 fejezetben bemutatott Hegewald & Peschke gyártmányú,
INSPEKT 20-1 table típusú univerzális szakítógépen hajtottam végre. A berendezéshez tartozó
finomnyúlásmérő alap jeltávolsága 25 mm. Ezzel a műszerrel közvetlenül nem mérhető a
próbatestek 6 mm-es eredeti jeltávolságának méretváltozása, ezért a mechanikai tulajdonságok
változásának értékelésekor csak a szakítószilárdság, a szakadási nyúlás és a kontrakció értékeit
_______________________________________________________________________________________
81

_______________________________________________________________________________________

vettem figyelembe. Ezek meghatározásához nincs szükség az eredeti jeltávolság
megnyúlásának pontos mérésére. Emellett a mechanikai tulajdonságok változásának
elemzésébe tájékoztató jelleggel bevontam a 0,2%-os maradó alakváltozáshoz tartozó, terhelt
állapotban mért egyezményes folyáshatárt ( Rp 0,2 ), ugyanis annak szabványos
meghatározásához (EN ISO 6892-1 magyar szabvány) szükség lett volna az eredeti jeltávolság
megnyúlásának mérésére. Ehelyett az eredeti jeltávolság megnyúlását közelítőleg határoztam
meg úgy, hogy a nyúlásmérő által mért értékeket egy tényezővel szoroztam, amely
mindenegyes próbatestnél a szakadás utáni jeltávolság és a nyúlásmérő által mért legnagyobb
maradó megnyúlás arányát fejezi ki. Az így megszerkesztett erő-megnyúlás diagramokból
meghatároztam a mérnöki feszültség-mérnöki nyúlás kapcsolatát leíró szakítódiagramok
közelítő görbéjét.
A 45. ábrán összegeztem az alakítatlan alapanyag, valamint a különböző számú kovácsolási
lépés utáni állapotok, közelítő számítással meghatározott szakítódiagramjait. Az alapanyag
szakítóvizsgálatát a Gleeble fizikai szimulátorban, a 13(a) ábrán látható mérési összeállítással
hajtottam végre. Az Ø8 mm-es hengeres próbatest eredeti jeltávolságát 25 mm-re vettem fel,
így a hengeres és a lemezalakú szakító próbatestek k  L0 / S0 arányossági együtthatója
azonos volt. A hengeres próbatest hosszirányú megnyúlását a jeltávolságra felhelyezett
finomnyúlásmérővel mértem (lásd 13. ábra).

45. ábra Az alapanyag pontos, és az alakított alumínium próbatestek közelítő számítással
meghatározott mérnöki feszültség-mérnöki alakváltozás diagramjai

A szakítódiagramok első közelítésben történő elemzéséből kitűnik, hogy a kovácsolt
próbatestek egyenletes nyúlása a teljes szakadási nyúláshoz viszonyítva jóval kisebb, mint az
alapanyagnál. Míg utóbbi esetében a teljes nyúlástartomány körülbelül 39%-a egyenletes
nyúlás, addig a kovácsoláson átesett daraboknál ez az érték legfeljebb 13%. Amint már a
szakirodalmi összefoglalóban említettem (2.2 fejezet), a képlékeny instabilitás tartományának,
illetve arányának jelentős növekedését más SPD eljárásokkal előállított ultra-finom- és
nanoszemcsés fémes anyagok szakítóvizsgálata során is megfigyelték. Amellett, hogy az
eredeti jeltávolság megnyúlásának közelítő számítása miatt az egyenletes nyúlás tartományának
változásáról tett megállapításaim – a folyáshatárhoz hasonlóan – csak közelítőleg pontosak,
látható, hogy a többtengelyű kovácsolással alakított, a mikroszerkezeti vizsgálatok (8.2 fejezet)
eredményei szerint UFG struktúrájú alumíniumötvözet húzó igénybevétel hatására
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bekövetkező képlékeny alakváltozása jelentősen különbözik a durvaszemcsés alapanyagra
jellemzőtől.
A 46. ábra az említett mechanikai mérőszámok változását szemlélteti az alakított
anyagrészben halmozódó képlékeny alakváltozás függvényében. Az   0 egyenértékű
képlékeny alakváltozáshoz tartozó értékek ebben az esetben is az alakítatlan alapanyagra
vonatkoznak.

46. ábra A szakítóvizsgálatból meghatározott mechanikai mérőszámok változása
különböző mértékben kovácsolt alumínium próbatesteknél

Az első kovácsolási lépés végrehajtása után a nagymértékű, monoton, szobahőmérsékletű
képlékenyalakítás jól ismert hatását figyelhetjük meg a mechanikai mérőszámok változásában.
A folyáshatár és a szakítószilárdság jelentősen, mintegy 80%-kal növekszik, míg az anyag
alakíthatóságát jellemző szakadási nyúlás és kontrakció értéke közel a felére esik vissza. Az
első kovácsolási lépés monotonitása miatt, a többirányú képlékenyalakítás mechanikai
tulajdonságokra gyakorolt hatását lényegében az egyes mérőszámok értékeinek további
alakulása jellemzi. Ennek szemléltetésére a szakítószilárdság és a szakadási nyúlás diszkrét
értékeire egy-egy szaggatottal jelölt trendvonalat illesztettem. Amint az ábrán is feltüntettem,
az illesztett egyenesek a szakítószilárdság körülbelül 40 MPa-os növekedését, míg a szakadási
nyúlás mindössze 0,2%-os csökkenését jelzik a második és a tízedik terhelési ciklus között,
azaz az intenzív képlékenyalakítás tartományában. Hasonló változás figyelhető meg a
folyáshatár növekedése és a kontrakció értékeinek csökkenése kapcsán. Összegezve az
előbbieket, a többtengelyű kovácsoláskor megvalósuló ciklikus, nem monoton képlékeny
alakváltozás során az agyag szilárdsága jellegét tekintve folyamatosan növekszik, míg az
alakíthatóságát jellemző mérőszámok közel állandó szinten maradnak.
A ciklikus, nem monoton képlékenyalakítás keménységre és szilárdságra gyakorolt hatását
összehasonlítva azt tapasztaltam, hogy az intenzív képlékenyalakítás említett tartományában a
keménység a monoton hidegalakításnál általánosan ismert viselkedéstől eltérően, nem mutat a
szilárdsághoz hasonló növekedést. Szembetűnő, hogy a második kovácsolási lépést követő
állapotra jellemző 52,9 HV közepes keménységhez viszonyítva a tízedik alakítási lépést
követően mindössze 53,0 HV a keménység egy tizedesre kerekített középértéke. Ezenfelül a
keménység középértéke az ötödik kovácsolási lépés után egészen lecsökken, közel 50 HV-ra.
Ez a tendencia nem csak a medián értékekre, hanem a keménységértékek narancssárgával jelölt
tartományára is jellemző.
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8.

A TÖBBTENGELYŰ KOVÁCSOLÁS HATÁSÁRA KIALAKULÓ
MIKROSZERKEZET JELLEMZŐI

8.1

CÉLKITŰZÉSEK

Az intenzív képlékenyalakító eljárásokkal kapcsolatos kutatások egyik fő célja a mérnöki
szerkezeteinkben használt, elsősorban fémes anyagok fizikai, mechanikai, elektromos,
korróziós és egyéb más tulajdonságainak tudatos módosítása, javítása. A tulajdonságváltozás
alapvető oka, hogy a kezdetben durvaszemcsés szövetszerkezet a különböző alakítási technikák
alkalmazásának hatására ultra-finom- vagy nanoszemcsés mikroszerkezetté alakul át. A
MaxStrainnel végrehajtható többirányú kovácsolási technika köré csoportosuló kutatási
tevékenységem harmadik meghatározó iránya az alakítási kísérleteimből származó próbatestek
mikroszerkezetének kvalitatív és kvantitatív jellemzése. A vizsgálatok egyik célja a
többtengelyű
kovácsolás
eredményeképpen
létrejövő
finomszerkezet
jellemző
szemcseméretének, a szemcsék orientációs viszonyainak, valamint a szemcsehatárok egyes
tulajdonságainak elemzése és összehasonlítása a kiindulási állapottal. Másik fő célkitűzésem az
alakítási folyamat alatt végbemenő szemcsefinomodás nyomon követése, illetve a különböző
alakváltozási amplitúdóval végrehajtott alakítássorozatok szemcseméretre gyakorolt hatásának
vizsgálata.
Az ultra-finom- vagy a nanoszemcsés mérettartományba eső szerkezeti elemekből, azaz
szemcsékből álló mikroszerkezet tanulmányozásának egyik lehetséges módja az
elektronmikroszkópos képalkotó eljárások alkalmazása. Az ipari gyártásból származó kísérleti
alapanyagok szövetszerkezetének optikai mikroszkópos feltérképezésétől eltekintve, az
alakítási kísérleteim során előállított minták mikroszerkezetét a 3.3 fejezetben bemutatott
transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkópok segítségével vizsgáltam meg.

8.2

A KOVÁCSOLT ALUMÍNIUM PRÓBATESTEK MIKROSZERKEZETÉNEK
ELEMZÉSE

Kutatómunkám alapkísérleteit az EN AW-6082-es alumíniumötvözettel végrehajtott
kovácsolási szimulációk jelentették. A különböző paraméterekkel elvégzett kísérletekből
származó próbatestek közül néhánynak a mikroszerkezetét dr. Radnóczi György és dr. Misják
Fanni az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének
munkatársai transzmissziós elektronmikroszkópia segítségével vizsgálták meg. Ennek
keretében összehasonlítottuk az eltérő terhelési amplitúdóval, de ugyanakkora halmozott
egyenértékű képlékeny alakváltozásig alakított három próbatest mikroszerkezetét. A három
kísérlet közül az egyik a 10 alakítási lépésből álló referencia-szimuláció volt. A főalakításokban
szintén   0, 4 mértékű egyenértékű logaritmikus alakváltozást megvalósító szimulációkból
származó 1, 2,…9 terhelési cikluson átesett próbatestekből a 4-szer és a 8-szor alakított mintát
egyaránt megvizsgálták. Az elkészült felvételek segítségével a tízedik kovácsolási lépés végére
létrejött ultra-finomszemcsés mikroszerkezet kialakulásának egy-egy közbenső állomását
tanulmányozhattam.
A többtengelyű kovácsolással elérhető szemcsefinomodás mértékének megállapításához
ismerni kell az alakítatlan alapanyag mikroszerkezetére jellemző szemcseméret-eloszlást is. A
TEM-es mérésekhez használt elektronmikroszkóp által vizsgálható legnagyobb terület
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mindössze 100 µm2, ezért az ipari gyártásból származó alapanyag szövetszerkezetét célszerű
más eljárással megvizsgálni. Annak érdekében, hogy elegendő mennyiségű szemcsét
tartalmazó felvétel álljon rendelkezésemre, pásztázó elektronmikroszkópban EBSD
technikával készítettünk felvételeket az alapanyagról.
A mikrokeménység méréseknél alkalmazott metszősíkkal (39(a) ábra) megegyező irányban
kettévágott alapanyag felületét először 320, 600, 800, 1000 majd 1200-as SiC szemcsés
csiszolópapírral mechanikusan csiszoltuk. Ezt követően 6, illetve 3 µm-es gyémántszemcséket
tartalmazó szuszpenzióval felpolíroztuk. A mechanikusan előkészített felületet perklórsav
10%-os alkoholos oldatában 30 V feszültségen 10 s-ig elektropolíroztuk. A 100-szoros
nagyításon, 0,5 µm-es lépésközzel elvégzett automatikus szkennelés során a minta felületének
egy 300×240 µm-es területét vizsgáltam meg. A kiértékelés eredményeképpen kapott inverz
pólusábra térképet és egységháromszögének színkódolását mutatja be a 47(a) ábra. A térképen
fekete vonalakkal jelöltem a nagyszögű szemcsehatárokat, amelyek az egymáshoz viszonyítva
15°-os vagy annál nagyobb orientációs eltérést mutató területeket, azaz szemcséket határolják.
A 47(b) ábrán pedig az így definiált szemcsék méretének területtel súlyozott relatív gyakoriság
hisztogramját tüntettem fel. A vízszintes tengelyen a szemcseméret-csoportok középértékei,
míg a függőleges tengelyen azok részaránya látható a teljes vizsgált területhez viszonyítva.

47. ábra (a) Az alakítatlan alapanyag inverz pólusábra térképe és egységháromszögének
színkódolása (b) A szemcseméret területre normált, relatív gyakoriság hisztogramja

Az alapanyagban található szemcsék mérete 4 és 26 µm közé esik, amely egy extrudált
alumíniumprofil esetében viszonylag homogén szövetszerkezetnek tekinthető. Az egyes
szemcseméret-csoportok középértékét súlyozva az általuk elfoglalt területhányaddal, majd ezek
összegének és a teljes vizsgált területnek a hányadosát képezve, megkapjuk a területtel
súlyozott átlagos szemcseméretet. Az alapanyagra ez a mérőszám 12,2 µm-re adódott.
A TEM-es vizsgálatok végrehajtásához a kovácsolt próbatestek alakított térfogatának
megmaradt feléből a keresztmetszet síkjával párhuzamosan gyémántfűrésszel levágtunk egy
körülbelül 0,5 mm vastag szeletet. Ebből egy 3 mm-es korongot munkáltunk ki, amelyet SiC
szemcsés csiszolópapírral mechanikusan mintegy 50-70 µm vastagságig vékonyítottunk. Ezt
követően kis beesési szög mellett (1-5°) Ar+ ionokkal bombáztuk a mintát annak forgatása
közben, felváltva mindkét oldalról, a minta kilyukadásáig. Így a 200 kV feszültséggel gyorsított
elektronok számára körülbelül 10 µm széles átvilágítható tartomány keletkezett a lyuk
környezetében, ezt a területet vizsgáltuk.
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Az értékelés elő szakaszában a terhelési ciklusonként egyaránt   0, 4 mértékű
egyenértékű logaritmikus alakváltozást megvalósító szimulációkból származó próbatestek
mikroszerkezetét elemeztem és hasonlítottam össze. A 48. ábrán sorrendben a 4, 8 és 10
kovácsolási lépés utáni állapotról készült kisebb nagyítású felvételeket láthatjuk.

48. ábra Az elvékonyított területről készült áttekintő felvételek a (a) 4, (b) 8 és (c) 10
kovácsolási lépés utáni állapotokban

A felvételek sorozatán jól érzékelhető, hogy a terhelési ciklusok számának növekedésével
egyre erőteljesebb kontúrokkal rajzolódnak ki az egyes szemcsék. Ezek átlagos mérete négy
kovácsolási lépést követően még néhány mikrométer, míg nyolc terhelési ciklus után már egyre
növekvő számban láthatóak 1 µm körüli átmérőjű krisztallitok is. A 10. alakítást követő
állapotban pedig megjelennek a mikrométer alatti mérettartományba eső szemcsék, amelyeket
a nagyobb nagyítású képeken részletesen is bemutatok. A 49. ábrán látható felvételeken az
előbbi három próbatestből kimunkált fóliák átvilágított zónáinak egy-egy jellegzetes területét
láthatjuk nagyobb nagyítások mellett.

49. ábra Nagyobb nagyítású felvételek a (a) 4, (b) 8 és (c) 10 kovácsolási lépés utáni
állapotokban

A nagyított felvételeken egyértelműen kimutatható a szemcsefinomodás folyamatának
előrehaladása. A második képen 1-3 µm átmérőjű szemcséket találunk, míg a 49(c) ábrán
egymástól jól elkülöníthető, 500-800 nm mérettartományba eső krisztallitokat találunk. A fenti
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példákon kívül természetesen további felvételek is készültek az egyes mintákról, amelyek az itt
bemutatott képekhez hasonló mikroszerkezeti struktúrákat mutattak. Összességében
megállapítható, hogy a kiindulási állapotban 12,2 µm-es átlagos szemcsemérettel jellemezhető
alapanyag mikroszerkezete a többirányú, ciklikus képlékenyalakítás hatására ultrafinomszemcsés struktúrává formálódott, amelyben a mikrométer alatti szemcsék is jelen
vannak.
A továbbiakban a szemcsefinomodás mechanizmusának jellegzetes részleteit mutatom be a
TEM-es és a hozzájuk kapcsolódó elektrondiffrakciós felvételek együttes elemzésével. A
következő két ábrán látható részleteket a három próbatest különböző felvételeiből válogattam
össze, az alakítási folyamatot kísérő jellegzetes szemcsehatár-típusok és diszlokációs
szerkezetek szemléltetésére.

50. ábra Az alakított alumínium próbatestek mikroszerkezetének jellegzetes elemei:
(a) egy nagyobb területről készült világos látóterű felvétel és a hozzá tartozó 5 µm
átmérőjű diffrakciós kép, (b) egy cellákra tagolódott krisztallit és diffrakciós képe és
(c) egy cellás szerkezetről készült sötét és világos látóterű felvétel

Az 50. ábrán olyan területekről készült felvételeket láthatunk, amelyeken a sötét kontrasztot
mutató szemcsék csoportosan, egymás mellett helyezkednek el. Az (a) ábrarészlet egy nagyobb
területről készült világos látóterű felvételt és a hozzá tartozó, 5 µm átmérőjű diffrakciós képet
szemlélteti. A felvétel közepén lévő sötét szemcsék közel Bragg helyzetben vannak. A sötét
területek belsejében látható, piros nyilakkal jelölt vonalmenti kontrasztkülönbségek és erősen
deformálódott környezetük nagy diszlokáció sűrűségű, megvastagodott cellahatárok.
A diszlokációk szemcsén belüli ún. falakba rendeződése hozza létre a cellás szerkezetet,
amely a nagymértékű nyíró igénybevétellel járó intenzív képlékenyalakító eljárásokkal alakított
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anyagok mikroszerkezetének egyik jellegzetes eleme. Az így kialakult cellablokkok elemi a
diszlokációs cellák, amelyek között az orientációkülönbségek jellemzően kicsik. Ezt támasztja
alá az (a) ábrarészlet alján látható diffrakciós kép is, amelyen az egyes körökön lévő reflexiók
egymáshoz közel, csoportokban helyezkednek el. A diffraktált ívek hossza arányos a szemcsék
közötti orientációkülönbségekkel, amelyek jelen esetben átlagosan 5-6°-osak. A (b)
ábrarészleten bemutatott felvételen egy olyan krisztallitot láthatunk, amelyet a nyilakkal jelölt
diszlokációs falak több kisebb cellára osztanak fel. A hozzá tartozó diffrakciós kép közel
egykristály diffrakciót mutat, amely alátámasztja a nagyméretű szemcse feldarabolódásának
hipotézisét. Az egyes körökön lévő reflexiók alig szóródnak, azaz a keletkezett cellák közötti
orientációkülönbségek kicsik. A (c) ábrarészlet baloldali, világos látóterű felvételén is egy sötét
kontrasztot mutató szemcsecsoportosulást láthatunk. Az ugyanarról a területről készült
jobboldali kép pedig a diffrakciókból kiválasztott, egy kristálytani iránynak megfelelő
leképezéssel előállított sötét látóterű felvételt mutatja be. Ezen a képen a világos árnyalatú
szemcsék orientációja közel azonos a leképezéshez használt kristálytani iránnyal, tehát a köztük
lévő orientációkülönbségek kicsik. A nagyméretű szemcsék feldarabolódásával létrejövő cellás
mikrostruktúra keletkezése általában az ultra-finomszemcsés mikroszerkezet kialakulásának
kezdeti szakaszára jellemző. A cellás szerkezetek mindhárom próbatestben jelen vannak, de
arányuk a kovácsolási lépések számának növekedésével egyre kisebb.
A következő ábrán olyan felvételeket mutatok be, amelyek az ultra-finomszemcsés struktúra
kialakulásának további szakaszait szemléltetik.

51. ábra A (a) nyolc és a (b) tíz kovácsolási lépésen átesett próbatest elvékonyított
zónájának egy-egy jellegzetes területéről készült felvétel és a hozzá tartozó 5 µm
átmérőjű diffrakciós kép (c) Relaxált szemcsehatárokkal körülvett krisztallitokból álló
ultra-finomszemcsés struktúrájú területek
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Az 51(a) ábra a nyolc, míg az 51(b) részlet a tíz kovácsolási lépésen átesett próbatest
elvékonyított zónájának egy-egy jellegzetes területét és a hozzá tartozó diffrakciós képet
mutatja be. A felvételeken jól érzékelhető, hogy a szemcsék döntő többségének mérete a mikron
alatti tartományban található. Az előző ábrán bemutatott példákkal ellentétben, a közel Bragg
helyzetben lévő szemcsék belseje itt nagyrészt diszlokációktól mentes, míg a
szemcsehatáraikon jellegzetes szintvonalakat, nyilakkal jelölt ún. vastagsági kontúrokat
találunk. Ez annak a jele, hogy ezeken a helyeken az alakítási folyamat egy korábbi szakaszában
diszlokációk voltak, amelyek a további képlékenyalakítás hatására felbomló diszlokációs falak
átrendeződése során megszűntek. Az így keletkezett mikrostruktúra orientációs viszonyai
jelentősen különböznek az 50. ábrán bemutatott esetektől. A diffrakciós képeken ugyanis az
egyes körökön lévő reflexiók 30-120°-os ívek mentén szóródnak, ami az egyes szemcsék
közötti nagy orientációkülönbségekre enged következtetni. A (b) ábrarészlet egy sötét látóterű
felvétel, amelyet a vizsgált területhez tartozó diffrakciókból kiválasztott egy kristálytani
iránynak megfelelő leképezéssel állítottunk elő. Ezen a felvételen a világos, azaz a közel azonos
orientációjú szemcsék nem csoportosan, hanem egymástól távolabb helyezkednek el. A
szomszédos területek orientációja tehát eltérő, amely szintén a nagyszögű szemcsehatárok
jelenlétét bizonyítja. A (c) részleten látható két nagyobb nagyítású felvételen szintén vastagsági
kontúrokat tartalmazó, relaxált szemcsehatárokkal körülvett krisztallitokból álló, ultrafinomszemcsés mikrostruktúrájú területeket láthatunk.
Számos felvételen láthatóak különböző méretű, a mátrixba nem illeszkedő elemek.
Beazonosításukhoz az elektronmikroszkóp EDS detektorával elemösszetétel méréseket
hajtottunk végre. A vizsgálatokból megállapítottam, hogy a kisebb méretű, 50-100 nm-es
területek kiválások, míg a nagyobbak zárványok, amelyek mérete körülbelül 300-1000 nm. A
kiválásokban mért elemösszetétel-spektrumok egy jellegzetes példája látható az 52(a) ábrán,
amely szerint a kiválások főként alumíniumot, magnéziumot és szilíciumot tartalmaznak.
Referenciamérésként meghatároztuk a környező mátrix elemösszetételét, amely lényegesen
kevesebb magnéziumot és szilíciumot tartalmazott, mint a kiválásként azonosított terület. Az
eredmények alapján tehát ezek a főleg szemcsehatár menti szegmensek Mg2Si kiválások.

52. ábra A (a) kiválások és a (b) zárványok elhelyezkedése és elemösszetételüknek EDSsel mért spektruma
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A nagyobb méretű elemek nagy mennyiségű vasat és mangánt tartalmaznak, ahogy ez az
52(b) ábrán bemutatott spektrumon is jól látható. Vastartalmuk, méretük és a szemcsék közé
beékelődő hosszúkás alakjuk miatt ezek zárványoknak minősíthetőek.
Összefoglalva az eddigi eredményeket megállapítottam, hogy a tíz alakítási lépéből álló
többtengelyű kovácsolási folyamat alatt erőteljes szemcsefinomodás megy végbe. A folyamat
közbenső állapotait reprezentáló próbatestek TEM-es felvételein jól láthatóak a szakirodalmi
áttekintésben is bemutatott, jellegzetes cellás szerkezetek, valamint az ezekből kialakuló, közel
egyensúlyi, relaxált határokkal körülvett 1 µm körüli szemcsék. Átlagos szemcsemérete és a
szemcsehatárok jellemzői szempontjából a tíz kovácsolási lépésből álló alakítássorozattal
előállított tömbi alumíniumötvözet tehát ultra-finomszemcsés anyagnak tekinthető.
A vizsgált terület méretei miatt a transzmissziós elektronmikroszkópia elsősorban a
mikroszerkezet lokális tulajdonságainak részletes elemzésére alkalmas. Ennek tudatában, az
eltérő terhelési amplitúdóval, de ugyanakkora halmozott egyenértékű képlékeny alakváltozásig
alakított három próbatest mikroszerkezetének összehasonlító vizsgálatához a mechanikusan
csiszolt fóliák több pontján végeztünk ionsugaras vékonyítást. Mintánként 6-8 lyukat hoztunk
létre az egyes fóliákon, amellyel elegendő átvilágítható terület keletkezett a szemcseméret
kvantitatív összehasonlításához. Az összehasonlító elemzésben szereplő,   0, 4 mértékű
alakváltozási amplitúdóval 10 lépésben alakított harmadik próbatestből is újabb fóliákat
készítettünk. Az 53. ábra terhelési amplitúdónként egy-egy reprezentatív képet mutat be az
elkészült felvételekből.

53. ábra A (a)   0, 2 , (b)   0, 285 és (c)   0, 4 alakváltozási amplitúdóval
végrehajtott kovácsolási szimulációk próbatesteiről készített egy-egy jellegzetes
TEM-es felvétel

A ciklusonként   0, 2 és   0, 285 mértékű alakváltozási amplitúdóval kovácsolt
próbatestek mikroszerkezetét tekintve, az előzőleg vizsgált mintáknál már bemutatott,
jellegzetes szemcseszerkezeteket és szemcsehatár típusokat azonosítottam. Az 53. ábra
felvételeit a léptékek figyelembevételével összehasonlítva látható, hogy a terhelési amplitúdó
növekedésével fokozatosan csökken a mikroszerkezetet alkotó szemcsék mérete és a
szemcseméretek közötti eltérés, azaz az inhomogenitás mértéke is. Az összes felvételt
együttesen értékelve, a cellás szerkezetek és a relaxált szemcsehatárokkal körülvett szemcsék
arányának tekintetében megállapítottam, hogy az alakváltozási amplitúdó növekedésével
fokozatosan csökken az erősen deformálódott cellablokkok mennyisége.
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Az egyes minták mikroszerkezetében tapasztalt különbségek ismeretében, a
szemcseméretek összehasonlító vizsgálatába egyaránt bevontam a relaxált határokkal körülvett
szemcséket és a cellás blokkokat alkotó diszlokációs cellákat is. A mérésekhez használt
elektronmikroszkóppal ugyanis közvetlenül nem mérhetők az egyedi szemcseorientációk, így
a kisszögű és nagyszögű határokat nem volt lehetőségem objektíven, az orientációkülönbség
egyes határértékei alapján megkülönböztetni.
A szemcsehatárok kijelöléséhez és a szemcseméretek meghatározásához az ImageJ
képelemző szoftvert használtam. A beépített eljárás során a küszöbszint megadásával bináris
(fekete-fehér) képpé konvertált TEM-es felvételeken lehetőség van a szoftver által detektált
szemcsehatárok módosítására és az analizálandó szemcsék kiválasztására. Minden egyes
alakváltozási amplitúdónál 50-60 db szemcsét vontam be a statisztikai vizsgálatba, amelyekre
a szoftver segítségével ellipsziseket illesztettem. Az alkalmazott algoritmus a zárt kontúrral
körülvett szemcsékre olyan ellipszist illeszt, amelynél a két objektum területe közötti eredő
eltérés minimális. A szemcse azon területrészei, amelyek az ellipszis kontúrvonalán kívül esnek
pozitív, míg az ellipszis szemcsén kívül eső tartományai negatív előjellel szerepelnek a
célértékként definiált területkülönbségben. Egy-egy szemcsére illesztett ellipszist szemléltet az
53(b) ábra. Az egyes krisztallitokra jellemző szemcseméretet az illesztett ellipszisek területével
egyenlő területű kör átmérőjének kiszámításával határoztam meg. Az ellipszis és a kör
területének definíciójából következően a szemcseméret nem más, mint az illesztett ellipszis
tengelyeinek hosszából képzett mértani közép. Az így kapott szemcseméreteket 0,1 µm-enként
kvantálva, a keménységméréseknél bemutatott lépéseken keresztül előállítottam az egyes
alakváltozási amplitúdókhoz tartozó szemcseméret-eloszlások területre normált relatív
gyakoriság hisztogramját. Az 54(a) ábrán egy összevont grafikonban különböző színekkel
ábrázoltam a három hisztogramot.

54. ábra (a) Az egyes alakváltozási amplitúdókhoz tartozó szemcseméret-eloszlások
területre normált relatív gyakoriság hisztogramjai, sűrűségfüggvényei és kumulatív
eloszlásfüggvényei (b) A szemcseméret-eloszlások móduszai és szórásai

A kapott hisztogramok szerint az egyes szemcseméret-eloszlások aszimmetrikusak, így az
adathalmazokat jellemző statisztikai mérőszámok meghatározásához ebben az esetben is a
Weibull-eloszlást alkalmaztam. A fenti ábrán folytonos vonallal jelöltem az egyes terhelési
amplitúdókhoz tartozó szemcseméretek normált relatív gyakoriság értékeire illesztett
sűrűségfüggvényeket. Az illesztéseket ismét az Origin szoftver beépített moduljával végeztem,
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a korrelációs együtthatók négyzetei és az xred
értékei a megfelelő alakváltozási amplitúdó

mellett feltüntetve az ábrán láthatóak.
A pont-vonallal ábrázolt kumulatív eloszlásfüggvényeket ebben az esetben is a
sűrűségfüggvények integrálásával állítottam elő. A (48) jelű összefüggések alkalmazásával
meghatároztam az egyes szemcseméret-eloszlások legvalószínűbb értékét, azaz a móduszát,
illetve a szórás nagyságát. A kapott értékeket az 54(b) ábrán látható grafikonon ábrázoltam az
alakváltozási amplitúdó függvényében. Az egyes értékeknél feltüntetett függőleges
intervallumok a szórást reprezentálják. Az eredményekből jól látható, hogy az alakított
anyagtérfogatban akkumulálódott azonos mértékű halmozott képlékeny alakváltozás mellett az
alakváltozási amplitúdó növelése a szemcseméret szignifikáns csökkenését eredményezte. A
szemcseméret csökkenésén túl a szemcseméret-eloszlás inhomogenitása is mérséklődött, amely
jól érzékelhető a hisztogramok vízszintes terjedelmének és a szórás értékének csökkenéséből.

8.3

A KOVÁCSOLT LÁGYACÉL MINTÁK SZÖVETSZERKEZETI
VÁLTOZÁSAINAK NYOMON KÖVETÉSE

Az alakítási lépések számának növekedésével párhuzamosan végbemenő szemcsefinomodás
folyamatának tanulmányozásához a DD11 minőségű lágyacéllal végrehajtott kovácsolási
kísérletekből származó próbatestek mikroszerkezetét tanulmányoztam. A 10 kovácsolási
lépésből álló,   0, 4 mértékű alakváltozási amplitúdóval és   0,1 s 1 egyenértékű
alakváltozási sebességgel végrehajtott referencia-szimulációt különböző terhelési
ciklusszámokkal ismételtem meg. A szimuláció-sorozat eredményeképpen a mikroszerkezet
változásának vizsgálatához 1, 2…10 lépésben alakított próbatestek álltak rendelkezésemre. A
metzi Lorraine University Labex DAMAS laboratóriumában S. Tóth László professzor úr
jóvoltából EBSD képalkotó eljárással megvizsgálták a 2, 4, 6, 8 és 10 kovácsolási lépésen
átesett próbatestek, valamint az alapanyag mikroszerkezetét.
A minták szárának eltávolítását követően, az alakított anyagrészt a szélességének felénél
vágtam ketté úgy, mint a mikrokeménység mérések előkészítési szakaszában (39. ábra). A
minták vizsgálandó felületét először sorrendben 320, 600, 800, 1000 és 1200-as SiC szemcsés
csiszolópapírral mechanikusan csiszoltuk. Ezt követően a felületet 2500-as és 4000-es SiC
szemcsés csiszolópapírral, majd 3 és 1 µm-es gyémántszemcsés szuszpenzióval mechanikus
políroztuk. A mintákat végül perklórsav (10 V/V%) propionsavas (90 V/V%) oldatával 50 V
feszültségen, 2×4 s-ig elektropolíroztuk. A pásztázó elektronmikroszkópban különböző
lépésközzel elvégzett automatikus szkennelések során az alakított minták felületének egy-egy
240×180 µm-es, míg a durvaszemcsés alapanyag felületének egy 600×600 µm-es területét
vizsgáltunk meg. A mérések fontosabb beállításait a 13. táblázat tartalmazza.
13. táblázat Az EBSD mérések paraméterei
Minta

Munkatávolság
(mm)

Lépésköz
(µm)

Nagyítás

Gyorsító
feszültség (kV)

alapanyag
2× alakított
4× alakított
6× alakított
8× alakított
10× alakított

15
15
15
15
15
15

3,0
0,3
0,3
0,25
0,2
0,09

100
500
500
600
800
1000

20
20
20
20
20
20
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A mintákat minden esetben ugyanabban a pozícióban helyeztük be a mikroszkóp
mintatartójába. A páros számú alakítások után ugyanis az anyagi szálaknak az utolsó alakítás
irányához viszonyított helyezte minden mintában azonos. A mérések eredményeképpen kapott
kristályorientációs adatokat a Matlab szoftver MTEX moduljával dolgoztam fel. A következő
ábrákon a szemcsehatárokat tartalmazó inverz pólusábra térképeket mutatom be. A felvételeken
szürke színnel jelöltem a 0,5-5° közötti, pirossal a 2-5° közötti, kékkel az 5-15° közötti és
feketével a 15°-nál nagyobb orientációkülönbséggel elválasztott szemcsék határvonalait.

55. ábra Az alapanyag, illetve a 2 és 4 kovácsolási lépésen átesett próbatestek
szemcsehatárokat tartalmazó inverz pólusábra térképe és egységháromszögének
színkódolása

_______________________________________________________________________________________
93

_______________________________________________________________________________________

56. ábra A 6, 8 és 10 kovácsolási lépésen átesett próbatestek szemcsehatárokat
tartalmazó inverz pólusábra térképe és egységháromszögének színkódolása

Polikristályos fémekben a szemcsehatár az a felület, ahol két eltérő orientációjú térfogatrész,
azaz szemcse találkozik. A szemcsehatárok osztályozásának egyik lehetséges szempontja az
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általuk elválasztott tartományok orientációkülönbségének nagysága. Ez alapján egy-egy
küszöbértéket megadva, megkülönböztetünk kis- és nagyszögű szemcsehatárokat, amely
azonban formálisnak tekinthető. Kristálytani megközelítésben a nagyszögű szemcsehatárok
olyan térfogatrészeket választanak el, amelyeknél a szemcsehatár két oldalán lévő egy-egy
krisztallit orientációja legalább annyira eltér egymástól, hogy a szemcsehatár nem épülhet fel
rácsdiszlokációk felsorakozásából. A kisszögű határokat pedig egyedi diszlokációk építik fel,
amelyeknek egymással való kölcsönhatása elhanyagolható, így a szemcsehatárok rugalmas
feszültségtere is kicsi. A kisszögű krisztallitok orientációkülönbsége legfeljebb 5°, ugyanis a
szögkülönbség további növekedésével a diszlokációk távolsága csökken, feszültségtereik
átlapolódnak és az egyedi diszlokációk struktúrája energetikailag nem tartható fenn [Szabó,
2012]. A kisszögű szemcsehatárok szögeltérésének alsó határát általában 2°-nál állapítják meg,
így én is ezt az értéket állítottam be a szoftverben. Ez alól kivétel a későbbiekben értékelt, 2.
kovácsolási lépést követő felvétel, amelynél [0,5...5°]-os intervallumot állítottam be a kisszögű
szemcsehatárokhoz.
Hagyományos megközelítés szerinti a nagyszögű szemcsehatárokat a 15° feletti
orientációkülönbség jellemzi. Ezzel szemben a kisszögű határoknál megfogalmazott előbbi
állítások és az ilyen szemcsehatárok energiáját leíró Read-Shockly formula [Read, 1950]
érvényességi határa is azt támasztja alá, hogy az 5° feletti orientációkülönbséggel jellemezhető
krisztallitok határát már nagyszögű szemcsehatárnak kell tekinteni. Az előbbieket figyelembe
véve, a teljesség érdekében a kisszögű szemcsehatárok mellett az 5-15°közötti, illetve a 15°nál nagyobb orientációkülönbséggel elválasztott krisztallitok szemcsehatárait is feltüntettem az
orientációs térképeken.
Összehasonlítva az így kapott orientációs térképeket, az alakítási folyamat előrehaladásával
jól érzékelhető az erőteljes szemcsefinomodás, illetve a három szemcsehatár-típus arányának
változása. A kísérletek alapanyagául szolgáló melegen hengerelt előlemez inverz pólusábra
térképén (55. ábra) jól elkülöníthető, meghatározott orientációjú, 20 és 150 µm közötti
szemcséket láthatunk, amelyek többségét egymástól 15°-nál nagyobb szögeltérést mutató,
nagyszögű szemcsehatárok választják el. A kisszögű, illetve az 5° feletti nagyszögű
szemcsehatárok aránya gyakorlatilag elhanyagolható. Ez a majdnem teljes mértékben
újrakristályosodott mikroszerkezeti struktúra tipikusan jellemző az öntött bugából előállított
durvalemezekre, amelyeket a homogenizáló újrahevítést követően előnyújtói
meleghengerléssel gyártottak. A 2. terhelési ciklust követő állapotban szintén viszonylag
durvaszemcsés, nagyrészt 20 és 100 µm közötti szemcsemérettel jellemezhető krisztallitokból
álló szövetszerkezetet találtunk. Azonban az alapanyaggal ellentétben, a szemcsék belsejében
mért orientáció nem azonos, néhol jelentős eltéréseket mutat az adott szemcse egymástól távol
eső területein. Egy szemcsén belül a szomszédos területek orientációs eltérése azonban
meglehetősen kicsi, így csupán néhány olyan krisztallitot találtam, amely a 2-5° közötti
orientációkülönbséggel definiált kisszögű szemcsehatárral jelölhető ki. Ehelyett a szürke
színnel jelölt, 0,5-5° közötti orientációs eltéréssel határolt szemcséket rajzoltattam ki,
amelyekből akár több, mint 100 darab található egy-egy nagyméretű szemcsén belül. A 0,5°-os
alsó értéket általánosságban az EBSD eljárás alsó hibahatárának tekintjük, ezért az ez alatti
orientációkülönbségeket már nem vettem figyelembe. Az ilyen kismértékű orientációs
eltérésekkel elválasztott szemcsék tipikus jellemzői a diszlokációs cellákból álló
mikroszerkezetnek, amely az intenzív képlékenyalakítás kezdeti, 0,8-1 mértékű egyenértékű
képlékeny alakváltozáshoz tartozó szakaszában dominál. A 2. terhelési ciklus végére
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akkumulálódott egyenértékű képlékeny alakváltozás pedig éppen ebbe a tartományba esik
(2)
(  max
 0,89 ).

A

vastag

falakba

rendeződött

diszlokációk

által

határolt

cellák

orientációkülönbsége jellemzően néhány tized fok, amint ezt az alumínium mintáknál az egyes
TEM-es felvételekhez tartozó diffrakciós képekből is megállapítottam (50(a) és (b) ábrák). A
nagyméretű szemcséken belül már a 2. kovácsolási lépést követően láthatunk olyan
részterületeket, ahol a két nagyszögű szemcsehatár-típus által határolt, 5-10 µm-es szemcsék
csoportjai találhatóak.
A 4. terhelési ciklust követően a kis belső orientációs eltérésekkel jellemezhető nagyobb
méretű krisztallitok aránya lecsökken, míg az előbb említett, finomabb szemcsék hányada
növekszik a 2. ciklus utáni állapothoz viszonyítva. A 2° alatti orientációs eltérések
csökkenéséből a cellás szerkezet diszlokációs falainak felbomlására, elfordulására és új
szemcsék keletkezésére következtethetünk, amely az ultra-finomszemcsés mikrostruktúra
kialakulásának jellegzetes mechanizmusa. A 6. kovácsolási lépés utáni állapot egy jellegzetes
felvételén már csak a vízszinteshez képest 65-70°-ban dőlt nyírási sávok egyes zónáiban
fedezhetőek fel hosszúkás alakú, nagyobb méretű szemcsék. Ezek belsejében is számos
kisszögű határ által körülvett szemcse található. A 8. és a 10. terhelési ciklusok hatására
kialakuló mikroszerkezeti változásokról készített orientációs térképek egy-egy részletét
láthatjuk az 56. ábra utolsó két nagyított felvételén. Szembetűnő változás a nyírási sík
vízszintessel bezárt szögének további csökkenése, amely a kiindulási állapotot jellemző
durvaszemcsés szerkezet átalakulását követően egy irányítottabb struktúra kialakulását
predesztinálja. Az alakítási folyamat előrehaladásával a szemcseméret tovább csökken, és a 10.
kovácsolási lépést elérve már az 1 µm alatti szemcsék aránya is jelentős.
Az egyes szemcsehatár-típusok által kijelölt krisztallitok orientációs adatainak pixelszámra
vonatkoztatott átlagolásával külön-külön meghatározható az egyes szemcsék átlagos
orientációja ( sz ). A szomszédos krisztallitok sz értékeinek különbsége adja a korrelált
orientációs eltérést, amelyet az angolszász irodalomban „correlated disorientation angle‟-nek
neveznek. A szoftver segítségével mindenegyes itt bemutatott orientáció térképnél
meghatároztam a sz értékeket az összes szomszédos szemcsepárra. Az adatokból
előállítottam a korrelált orientációs eltérések területre vonatkoztatott relatív gyakoriság
hisztogramjait, amelyekből a következő két ábrán láthatóak az alapanyagra, illetve a legkisebb
és a legnagyobb mértékben alakított próbatestekre vonatkozó diagramok.

57. ábra Az alapanyagnál azonosított összes szomszédos szemcse korrelált átlagos
orientációkülönbsége
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58. ábra A (a) 2 és (b) 10 terhelési cikluson átesett próbatesteknél azonosított összes
szomszédos szemcse korrelált átlagos orientációkülönbsége

A hisztogramok megszerkesztéséhez először kvantáltam a korrelált orientációs eltérések
egyes intervallumaiba eső szemcséket, majd az ezekbe a csoportokba tartozó szemcsék által
lefedett összterületet normáltam a teljes vizsgált területtel. A kapott relatív gyakoriságok
összege természetesen egységnyi. A szomszédos szemcsékre vonatkoztatott korrelált
orientációs eltérések így kapott eloszlása és a szemcsehatárok által meghatározott
szemcseorientációs viszonyok között szoros korreláció mutatható ki [Mason, 2009]. Az
alapanyagra, valamint a 2. és a 10. kovácsolási lépés utáni állapotokra meghatározott
hisztogramokon a sz értékek területrészaránnyal súlyozott átlagát is feltüntettem azért, hogy
az egyes eloszlások eltolódását szemléltethessem. A jellemzően 15° feletti
orientációkülönbségű szemcsehatárokat tartalmazó alapanyag szomszédos szemcséinek
korrelált orientációs eltérései a több, mint 43°-os súlyozott átlag körül koncentrálódnak. Ezzel
szemben a 2. terhelési ciklus utáni állapotot jellemző, kis belső orientációs eltéréseket
tartalmazó szemcsék sz értékeinek átlaga körülbelül 26°. A kovácsolási lépések számának
növekedésével ez az átlagérték folyamatosan növekszik, a 10. terhelési ciklust követően ismét
megközelíti a 40°-ot, amint ez az 58(b) ábrán látható. A szomszédos krisztallitok orientációs
viszonyainak ilyen jellegű változása jól érzékelteti a mikroszerkezet átalakulásának SPD
eljárásokra jellemző mechanizmusát, mialatt a nemegyensúlyi, többnyire kisszögű határokkal
elválasztott cellákból nagyszögű szemcsehatárokkal határolt ultra-finomszemcsés struktúra
keletkezik. Ezt a folyamatot támasztja alá a különböző szemcsehatár típusok hányadának
kovácsolási folyamat alatti változása is.
A 14. táblázat utolsó három oszlopában tüntettem fel az 5° alatti, az 5-15° közötti és a 15°nál nagyobb orientációkülönbséggel elválasztott szemcsék határvonalainak a szemcsehatárok
összhosszához viszonyított százalékos hányadát. A szemcsehatárok összhossza alatt az EBSD
mérések során vizsgált felület és a szemcsehatár-felületek metszésvonalainak összes hosszát
értjük. A táblázat tartalmazza továbbá a két eltérő minimális orientációkülönbség (5° és 15°)
mellett meghatározott nagyszögű szemcsehatárokkal kijelölt krisztallitok szemcseszámra
vonatkoztatott átlagos szemcseméretét is. Az egyes krisztallitok méretének meghatározásához
a MTEX szoftverbe beépített opciók közül azt választottam, amely a TEM-es felvételek
kiértékelésénél használt eljáráshoz a legközelebb áll. Az egyes krisztallitok méretét a µm2-ben
meghatározott területükkel egyenlő területű körök átmérőjeként számíttattam ki.
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14. táblázat Az alapanyag és a különböző mértékben alakított lágyacél próbatestek
mikroszerkezetének jellemző mérőszámai
Kovácsolási
lépések
száma (db)

Szemcseméret,
ha   5
(µm)

Szemcseméret,
ha   15
(µm)

  5 alatti
szemcsehatárok
hányada (%)

  5 feletti
szemcsehatárok
hányada (%)

  15 feletti
szemcsehatárok
hányada (%)

0

46,92

47,80

3,3

96,7

92,2

2

2,84

6,36

28,5

71,5

26,5

4

2,34

3,68

21,2

78,8

32,2

6

1,82

2,66

16,5

83,5

41,7

8

1,41

1,92

15,3

84,7

44,8

10

0,81

1,07

11,2

88,8

50,7

A kapott eredményeket az egyes kovácsolási lépések végén elért halmozott egyenértékű
képlékeny alakváltozás függvényében az 59. ábrán összesítettem. Az   0 halmozott
egyenértékű képlékeny alakváltozáshoz tartozó értékek ebben az esetben is az alakítatlan
alapanyagra vonatkoznak.

59. ábra A különböző orientációkülönbséghez rendelt szemcsehatárok által alkotott
szemcsék méretének és az egyes szemcsehatár-típusok hányadának változása az
alakított anyagtérfogatban halmozódó egyenértékű alakváltozás függvényében.

A terhelési ciklusok számának növekedésével mindkét nagyszögű szemcsehatár-típus
esetében erőteljesen, exponenciális jelleggel csökken a krisztallitok mérete, ahogy ezt a fekete
szaggatott vonallal berajzolt közös trendgörbe is jól érzékelteti. Az eredmények elemzésekor a
szemcseméretre és a különböző szemcsehatár-típusokra vonatkozó adatokat együtt érdemes
megvizsgálni. Az alapanyagnál csupán 1-1,5 µm eltérés van az 5°-os és a 15°-os
orientációkülönbségnél nagyobb szögeltéréssel határolt szemcsék átlagos mérete között. Ez
összefügg azzal, hogy a 15°-nál nagyobb orientációkülönbségű szemcsehatároknál kevesebb,
mint 5%-kal több az 5°-ot meghaladó krisztallithatárok hányada, azaz kevés az 5-15°-os
orientációs eltérésű határokkal körülvett szemcse. A kisszögű szemcsehatárok aránya is
mindössze 3,26%.
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Az alakított próbatesteknél az orientációs eltérések szerint különböző intervallumokhoz
kötött szemcsehatár-típusok hányadának monoton változását piros színű trendgörbékkel
szemléltettem. Ezekbe a görbékbe az alapanyagra meghatározott értékek nem tartoznak bele,
hiszen a szemcsemérettel ellentétben, az egyes szemcsehatár-típusok hányada az alapanyagra
vonatkozó értékekkel együtt nem monoton módon változik. A 2. kovácsolási lépés utáni
állapotban mind az 5°, mind pedig a 15° feletti szögeltérést mutató, nagyszögű szemcsehatárok
hányada lecsökken az alapanyaghoz képest, míg a kisszögű szemcsehatárok aránya közel 30%ra növekszik. Ez a változás összhangban van a jellemzően kisszögű szemcsehatárokkal
elválasztott cellás szerkezetek jelenlétével. A szemcseszámra vonatkoztatott átlagos
szemcseméret mindkét nagyszögű szemcsehatár-típus esetében 10 µm alatt van, amely a 2.
terhelési ciklus utáni mikroszerkezetet nem megfelelően jellemzi, figyelembe véve a vonatkozó
orientációs térképet (55. ábra, jobb felső felvétel). A szemcseméret túl kicsi értékét a
szemcseszámra történő átlagolás és a nagyobb számban jelenlévő finomabb szemcsék együttes
hatása eredményezi. Külön kiemelt szürke négyzettel tüntettem fel a krisztallitok területével
súlyozott, átlagos szemcseméretet, amelynél az 5° és a 15° feletti orientációkülönbségű
szemcsehatárokkal körülvett szemcséket egyaránt számításba vettem. A 30,5 µm-es érték
jobban jellemzi a 2. kovácsolási lépés után kialakult mikrostruktúrát felépítő szemcsék átlagos
méretét. A szemcseméret ebben az esetben is monoton csökken a képlékeny alakváltozás
halmozódásával. Az alapanyagnál és a többi terhelési ciklus utáni állapotoknál az egyszerű,
illetve a súlyozott átlagolás nem eredményezett 10% feletti eltérést a szemcseméretek
megfelelő érékeinél.
A kovácsolási lépések számának növekedésével a szemcseméret mellett a két nagyszögű
szemcsehatár-típushoz rendelt krisztallitok átlagos mérete közötti eltérés is egyre inkább
csökken. A 10. terhelési ciklus utáni állapotban a szemcsék átlagos mérete már körülbelül
1 µm, illetve 800 nm. Ezzel párhuzamosan az 5°-nál nagyobb orientációkülönbségű területeket
elválasztó szemcsehatárok hányada 71,5%-ról közel 89%-ra növekszik, míg a 15° feletti
orientációs eltéréshez rendelt krisztallithatárok aránya 26,5%-ról 50,7%-ra emelkedik. A 2-5°
közötti kisszögű határok hányada ezzel ellentétben 28,5%-ról 11,2%-ra csökken. A kis- és
nagyszögű szemcsehatárok arányának ilyen jellegű változása összhangban van az ultrafinomszemcsés anyagok azon jellemzőjével, hogy mikroszerkezetüket ún. egyensúlyi, vagy
közel egyensúlyi nagyszögű szemcsehatárokkal körülvett krisztallitok építik fel. Az egyensúlyi
szemcsehatárok egyik jellemzője, hogy a hármas szemcsehatár találkozási pontokban a
krisztallithatárok között mérhető szögek átlaga 120°, azaz a krisztallitok alakja megfelel az
egyensúlyi szemcsealaknak (tetraidekaéder). A szemcseméret monoton csökkenése és
átlagértékének mikrométer körüli nagyságrendje, valamint a nagyszögű szemcsehatárok
hányadának növekedése összességében azt mutatja, hogy a MaxStrain berendezéssel
megvalósított többirányú képlékenyalakítás ultra-finomszemcsés szerkezet kialakulását
eredményezi. A szemcsealakok részletes tanulmányozása a kristályorientációs adatok további
elemzésével lehetséges, amely későbbi vizsgálatok tárgyát képezheti.
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9.

KUTATÓMUNKÁM EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Kutatási tevékenységem az intenzív képlékenyalakító eljárások közé tartozó többtengelyű
kovácsolás fizikai és mechanikai modellezésére és az eljárás alkalmazásával előállítható ultrafinomszemcsés
tömbi
fémötvözetek
mikroszerkezetének
és
tulajdonságainak
tanulmányozására összpontosult. Tudományos munkám és vizsgálataim meghatározó eszköze
a Gleeble fizikai szimulátor MaxStrain berendezése és annak digitálisan szabályozható
műszerezett munkatere, amellyel a többtengelyű kovácsolási szimuláció előre megírt program
szerint vezérelhető, mialatt az alakítási folyamat és a próbatest számos jellemzője mérhető.
A Gleeble szimulátor szabályozási lehetőségeire alapozva kifejlesztettem a MaxStrain
berendezésben végrehajtható többtengelyű kovácsolás egy olyan szimulációs eljárását,
amellyel az egyes alakítási lépések alatt megvalósított képlékeny alakváltozás mértéke és
sebessége szabályozható, illetve az alakított anyagtérfogat egyes méretei, valamint az alakító
erő mérhető. A mért adatok bázisán felépített mechanikai modell alkalmas az alakított
anyagrész egyenértékű képlékeny alakváltozásának meghatározására és az alakítási szilárdság
értékeinek számítására a monoton alakváltozási viszonyok mellett megvalósuló egyes
kovácsolási lépésekben. A továbbfejlesztett alakítási kísérletek és a mechanikai modell
alkalmazásával különböző kristályszerkezetű fémek ciklikusan váltakozó, kétirányú képlékeny
alakváltozására jellemző folyásgörbéit határoztam meg. Az alakított anyagtérfogatban
halmozódó, a teljes folyamatra jellemző egyenértékű képlékeny alakváltozás függvényében
felvett folyásgörbék az alakítási szilárdság ciklikus változását mutatják. Ennek kvantitatív
jellemzésére általam kidogozott matematikai leírás megadja a ciklikus alakítási szilárdság
értékét a nagy képlékeny alakváltozások tartományában, és jellemzi a terhelés irányának
megváltozásakor jelentkező Baushinger jellegű effektust. A ciklikus alakítási szilárdság
leírására kidolgozott számítási eljárás keretében meghatároztam az alakítási szilárdság
tartományát határoló görbéket, amelyeket felhasználva megadtam a ciklikus alakítási szilárdság
várható tartományát az alakváltozási amplitúdó függvényében. Egy további kísérletsorozat
keretében pedig kvantitatív módon jellemeztem a többtengelyű kovácsolással alakított lágyacél
ciklikus keményedési viselkedését, összehasonlítva az anyag monoton és nem monoton
képlékeny alakváltozására jellemző keményedési kitevőjének változását.
A nagyszámú és geometriailag rendszerezett mikrokeménység mérést követő statisztikai
kiértékelésből látható, hogy a nem monoton képlékeny alakváltozást kísérő
keménységnövekedés elmarad a monoton deformációnál tapasztalt keményedéstől. A
többtengelyű kovácsolással alakított darabok szilárdsága mindemellett jelentősen és jellegét
tekintve folytonosan növekszik, míg alakíthatósága a monoton szakaszban tapasztalt
csökkenést követően stabilizálódik. A keménység- és a szilárdságváltozást együttesen
elemezve megállapítható, hogy a vizsgált alumíniumötvözet többtengelyű kovácsolásakor, a
szobahőmérsékletű monoton képlékenyalakításnál általánosan tapasztaltakkal ellentétben, a
szilárdságnövekedés nem jár együtt a keménység folytonos növekedésével. A többtengelyű
kovácsolás alkalmazása szignifikáns szemcsefinomodást eredményezett a vizsgált anyagok
mikroszerkezetében, létrehozva az 1 µm körüli vagy kisebb átlagos szemcsemérettel
jellemezhető ultra-finomszemcsés mikrostruktúrát. A kovácsolási folyamat előrehaladásával
jelentősen növekszik a nagyszögű szemcsehatárok aránya, amelyet a mikroszerkezet intenzív
képlékenyalakítás hatására bekövetkező átalakulása és a relaxált, közel egyensúlyi határokkal
körülvett szemcsék arányának növekedése kísér.
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10.

TÉZISEK

A Gleeble termomechanikus szimulátor MaxStrain egységével két, egymásra merőleges
irányból, ciklikusan ismétlődő terhelési menetrenddel hajtható végre a többtengelyű kovácsolás
fizikai szimulációja. Az alakítási folyamatra jellemző ciklikus, nem monoton képlékeny
alakváltozás mechanikai modellezéséhez kidolgoztam egy olyan vezérlő programot és mérési
elrendezést, amellyel az egyes alakítási lépésekben megvalósított egyenértékű logaritmikus
alakváltozási mérték és egyenértékű alakváltozási sebesség szabályozható, valamint alkalmas
a szerszámok között alakváltozó anyagtérfogat jellemző méreteinek mérésére. Az alakítási
szilárdság ciklikus terheléstörténet alatti változását és a mikroszerkezet különböző jellemzőinek
alakulását eltérő kristályszerkezetű – felületen és térben középpontos kockarácsú, illetve
hexagonális rácsszerkezetű – fémekkel és ötvözetekkel végrehajtott alakítási kísérleteken
keresztül tanulmányoztam, amelyek alapján az alábbi tudományos eredményeket fogalmaztam
meg:
1. A többtengelyű kovácsolás folyamatára jellemző anyagi viselkedés leírására kidolgozott
merev-képlékeny mechanikai modell, a képlékenységtan energetikai alapegyenletére
alkalmazott virtuális sebességek elvének segítségével, az alakító erő és az alakított
anyagtérfogat méreteinek felhasználásával megadja az egyenértékű képlékeny alakváltozás
és az egyenértékű feszültség kapcsolatát leíró folyásgörbéket az egyes terhelési ciklusokon
belül jellemző monoton alakváltozási viszonyok között [S1], [S4], [S6], [S7].
2. A ciklikus kis képlékeny alakváltozás Masing-féle általánosított egyenletét nagy képlékeny
alakváltozásokra kiterjesztő, általam kidolgozott számítási eljárás három paraméter és a
vizsgált anyag monoton folyásgörbéjének felhasználásával leírja a többtengelyű
kovácsolásra jellemző ciklikus alakítási szilárdság és a halmozott egyenértékű képlékeny
alakváltozás kapcsolatát. A terhelés irányának megváltozásakor csökkenő alakítási
szilárdság jellemzésére bevezetett  tényező értéke az EN AW-6082 minőségű
alumíniumötvözeten,   0,1 s 1 egyenértékű alakváltozási sebességgel és különböző
alakváltozási amplitúdóval elvégzett szobahőmérsékletű kovácsolási kísérleteknél az
alakítási folyamat előrehaladásával a [0,55...0,6] intervallumban stabilizálódik. A ciklikus
képlékeny alakváltozás folyamatát kísérő Baushinger jellegű effektus tehát független az
alakváltozási amplitúdó nagyságától, annak    0, 2 0, 4 intervallumán [S2], [S8].



 n-1

  max
ahol:

( n 1)
 max

 yn0 

  

n-1
ymax

,

n 1

az (n-1)-edik terhelési ciklus végére az alakított anyagtérfogatban
akkumulálódott egyenértékű képlékeny alakváltozás;

n

y

0

az n-edik terhelési ciklusban a folyás megindulásához szükséges kezdeti
alakítási szilárdság (MPa);


n

 n 1
ymax

az (n-1)-edik terhelési ciklus végén kialakult alakítási szilárdság (MPa);
a terhelési ciklusok száma.
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3. Az EN AW-6082 minőségű alumíniumötvözeten,   0,1 s 1 egyenértékű alakváltozási
sebességgel és különböző alakváltozási amplitúdóval elvégzett szobahőmérsékletű
kovácsolási kísérletek folyásgörbéi szerint az alakváltozási amplitúdó növekedésével a
folyás megindulásához szükséges feszültség, a képlékeny alakváltozási munka
ekvivalenciáján alapuló egyenértékű feszültség és a terhelési ciklusok végén kialakult
alakítási szilárdság egyaránt folytonosan növekszik. Az alakítási szilárdság egyes terhelési
ciklusokban vett szélsőértékei és a halmozott egyenértékű képlékeny alakváltozás közötti
kapcsolat leírására kidolgozott számítási eljárás a    0, 2 0, 4 intervallumon
tetszőleges alakváltozási amplitúdóhoz megadja a ciklikus alakítási szilárdság min ( )
alsó és max ( ) felső határoló görbéjét, azaz az alakítási szilárdság alábbi összefüggés
szerinti  y ( ) tartományát [S2], [S5], [S8].

 y ( )   max ( )   min ( ) 
3

  f r(0) ( )  f p(0) ( )     f r(2k 1) ( )  f p(2k 1) ( )  




k 1

3


   f r(2k 1) ( )  e
k 1 
ahol:

f p(/i r) ( )


k

f r(2k) (  )

 f p(2k 1) ( )  e

 f p(2k) (  ) 



a ciklikus alakítási szilárdság alsó (p index) és felső (r index) határoló
görbéinek leírására használt Lademo függvények együtthatóinak (i=1...7)
alakváltozási amplitúdótól való függését leíró exponenciális függvények;
az alakváltozási amplitúdó;
a Lademo függvények együtthatóinak jelölésére használt páros és páratlan
i indexek szétválasztására bevezetett segédindex.

4. Az azonos terhelési irányban elvégzett mikrokeménység mérések és szakítóvizsgálatok
kísérleti eredményei szerint a   0, 4 mértékű alakváltozási amplitúdóval és   0,1 s 1
egyenértékű alakváltozási sebességgel szobahőmérsékleten végrehajtott többtengelyű
kovácsolási kísérletek során az EN AW-6082 minőségű alumíniumötvözet keménysége a
halmozott egyenértékű képlékeny alakváltozás közös tartományában a monoton
alakváltozási viszonyokat jellemző keménységnél kisebb, és a képlékeny alakváltozás
halmozódásával nem monoton változik. Az anyag szakítószilárdsága jellegét tekintve
folytonosan növekszik 101 MPa-ról 210 MPa-ra, míg az intenzív képlékenyalakítás
tartományában, azaz a másodiktól a tízedik alakítási lépésig, az alakíthatóságát jellemző
szakadási nyúlása 21±4% körül stabilizálódik.
A mérési eredmények szerint a többtengelyű kovácsoláskor megvalósuló ciklikus, nem
monoton képlékeny alakváltozás során, a szobahőmérsékletű monoton képlékenyalakításnál
általánosan tapasztaltakkal ellentétben, a szilárdságnövekedés nem jár együtt a keménység
folytonos növekedésével [S5].
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5. A különböző alakváltozási amplitúdóval és   0,1 s 1 egyenértékű alakváltozási
sebességgel végrehajtott szobahőmérsékletű többtengelyű kovácsolási kísérletek
eredményeképpen az EN AW-6082 minőségű alumíniumötvözet és a DD11 minőségű
lágyacél durvaszemcsés mikroszerkezete az   4 mértékű halmozott egyenértékű
képlékeny alakváltozás elérésével ultra-finomszemcsés struktúrává formálódik. Az ultrafinomszemcsés mikroszerkezetet felépítő szemcsék átlagos mérete kristályszerkezettől
függetlenül, mindkét anyagminőségnél a 0,5...1,1 µm-es tartományba esik. Az ilyen
feltételek mellett létrejött ultra-finomszemcsés struktúrára és annak kialakulására az alábbi
tulajdonságok jellemzőek [S2], [S3], [S5], [S9]:
 A   0, 4 mértékű alakváltozási amplitúdóval, 2, 4, 6, 8 és 10 lépésben kovácsolt, majd
EBSD eljárással vizsgált DD11 minőségű lágyacél próbatestek 5° és 15° feletti
orientációkülönbségű nagyszögű szemcsehatárokkal határolt krisztallitjainak mérete az
alakítási folyamat előrehaladásával folytonosan csökken, az   4 mértékű halmozott
egyenértékű képlékeny alakváltozásnál eléri a 0,8 illetve az 1,1 µm-es átlagos
szemcseméretet. A terhelési ciklusok számának növekedésével az 5° alatti
orientációkülönbségű kisszögű szemcsehatárok hányada 28,5%-ról 11,2%-ra csökken, míg
az 5° feletti orientációkülönbségű nagyszögű szemcsehatárok hányada 71,5%-ról 88,8%ra növekszik.
 Az egyformán   4 mértékű halmozott egyenértékű képlékeny alakváltozásig, de eltérő
alakváltozási amplitúdóval kovácsolt, TEM eljárással vizsgált EN AW-6082 minőségű
alumínium próbatestek mikroszerkezete egyaránt ultra-finomszemcsés struktúrát mutat,
azonban az alakváltozási amplitúdó növekedésével az átlagos szemcseméret 1,05 µm-ről
0,45 µm-re csökken, emellett a szemcseméret-eloszlás szórása, azaz a mikroszerkezet
inhomogenitása is kisebb lesz.
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13.

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: a többtengelyű kovácsolás folyásgörbéinek számításához használt Maple
program forráskódja.
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2. számú melléklet: az egytengelyű zömítő vizsgálat folyásgörbéinek számításához használt
Maple program forráskódja.
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3. számú melléklet: a ciklikus alakítási szilárdság leírására kidolgozott számítási eljárás Maple
programjának forráskódja.
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4. számú melléklet: az alakított alumínium próbatestek keménységi adathalmazainak normált
relatív gyakoriság hisztogramjai, sűrűség-, valamint kumulatív eloszlásfüggvényei.
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