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Jelölések és rövidítések 

 

Az intenzív képlékenyalakítás témakör (Severe Plastic Deformation) alapvetően angol nyelvű 

szakirodalomra támaszkodik, ezért munkámban több helyen az eljárások magyar elnevezése mellett 

az angol rövidítést használom. Ennek az is az oka, hogy bizonyos eljárásoknak nincs közismert 

magyar megnevezése. Az alábbiakban nem szereplő további jelölések értelmezését a szövegben 

való felmerülésük helyén adom meg. 

 

UFSZ Ultra-fine Grained – ultra-finomszemcsés 

NSZ Nanostructured – nanoszerkezetű 

IKA Severe Plastic Deformation – intenzív képlékenyalakítás 

ECAP Equal Channel Angular Pressing – könyöksajtolás 

HPT High Pressure Torsion – nagynyomású csavarás 

ARB Accumulative Roll Bonding – többrétegű lemezhengerlés 

MF Multiple Forging – többirányú kovácsolás 

TE Twist Extrusion – csavaró extrudálás 

CEC Cyclic Extrusion Compression – ciklikus sajtolás és nyomás 

AR Asymmetrical Rolling – aszimmetrikus hengerlés 

DSR Differential Speed Rolling – eltérő sebességű hengerlés 

CR Caliber Rolling, kaliber hengerlés 

RCS 
Repetitive Corrugation and Straightening  

– ismétlődő hajlítás és kiegyenesítés 

C2S2 Continous Confined Strip Shearing – folyamatos lemeznyírás 

CGP, CGR 
Constrained Groove Pressing/Rolling  

– gátolt horony sajtolás/hengerlés 
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1 Bevezetés, célkítűzések, kutatási módszerek 

Az anyagtudománnyal foglalkozó szakemberek érdeklődésének és kutatásainak egyik központi 

témája világszerte az un. nanoszerkezetű anyagok kérdésköre. Ezek az anyagok különleges 

mikroszerkezettel, és ebből adódóan speciális tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért széleskörű 

elterjedésükhöz megalapozottan fűznek nagy reményeket. 

A nanoszerkezetű anyagok (NSZ) fogalmán a NanoStructured Materials nevű nemzetközi 

folyóirat általánosan elfogadott terminológiájával összhangban, a 100 nm alatti átlagos 

szemcsemérettel, illetve más szerkezetgeometriai jellemzővel rendelkező kristályos anyagokat 

értjük, melyek szokásos csoportosítása a következő:  

 Nulla-méretű atomi klaszterek és részecskék, 

 Egy- vagy kétméretű többrétegű anyagok, 

 Ultra-finomszemcsés bevonatok, 

 Tömbi anyagok. 

Jelen munka a fentiek közül a tömbi fémes anyagokkal foglalkozik, mégpedig kétféle 

vonatkozásban is: (1) a tömbi fémes anyagok tulajdonságainak változtatásával, továbbá (2) azon 

módszerek keresésével és megalapozásával, amelyek lehetővé teszik, hogy az ígéretes 

laboratóriumi eredmények utat találjanak a tömeges ipari felhasználás felé. Az elmúlt évtizedekben 

– főleg a nanoszerkezeti kutatások bázisán – olyan eljárások fejlődtek ki, amelyek a fémes anyagok 

intenzív képlékeny alakítását (IKA) felhasználva biztosítják a teljes térfogatukban ultra-

finomszemcsés (UFSZ) anyagok előállítását, amelyek 100-1000 nm mérettartományba eső átlagos 

szemcsemérettel rendelkeznek. 

Az IKA eljárást úgy lehet definiálni, hogy az egy speciális képlékenyalakító folyamat [1], 

amelynél nagymértékű (=100), főleg nyíró alakváltozással, jelentős hidrosztatikus nyomás (p=1-

20 GPa) mellett lehet a fent említett szemcseméretet előállítani, amelyet nagyszögű határok 

jellemeznek, és az anyag térfogatában nem keletkezik makroszkópikus károsodás vagy 

mikrorepedés. 

Az eljárások nagy részénél a folyamatot hideg-, illetve félmeleg alakítási hőmérsékleten 

valósítják meg. Az IKA alkalmazásával [2] elért eredmények általában laboratóriumi körülmények 

között gyártott anyagokra vonatkoznak. Nyilvánvaló, hogy jelentős áttörést akkor lehet elérni ezen 

anyagok alkalmazásában, ha sikerül megvalósítani előállításukat ipari körülmények között. Ehhez 

azonban biztosítani kell azokat a speciális feltételeket, amelyek a laboratóriumi vizsgálatokból 

következnek. Ez vonatkozik a nagy szerszámterhelésre, a nagy alakváltozásra, és az alakítási 

folyamat speciális termo-mechanikai sémájára egyaránt. Nagyon fontos, hogy a laboratóriumi 

méretekhez képest jóval nagyobb munkadarabok esetén is biztosítható legyen az ultra-finom 

szemcsenagyság és annak egyenletes eloszlása a darab teljes térfogatában. Az alakítási folyamat 

szabályozása, a technológiai paraméterek változtatása széles intervallumban mozgó tulajdonság-

együttes kialakulását eredményezi, amellyel a felhasználó számára jelentős választék biztosítható.  

A nanoszerkezetű anyagok és a nanotechnológia az EU Kutatási Keretprogramjainak kiemelt 

kutatás-fejlesztési területe. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Európában (de az egész világon) ez a 

témakör az innovációs lánc kezdeti szakaszában van.  

Az IKA-val gyártott esetenként NSZ, de általában UFSZ félgyártmányok piaca lehet 

lényegében minden olyan termelő szektor, ahol a különleges mechanikai tulajdonságok (mint a 

nagy szilárdság, jelentős szívósság és nagy kifáradási határ, stb.) meghatározó jelentőségűek. 

Ugyanakkor olyan más területeken is sikerrel lehet alkalmazni ezeket az anyagokat, ahol a 

funkcionális tulajdonságok az alapvetőek, gondoljunk a mágneses anyagokra, az emlékező 

fémekre, vagy a finomszerkezet miatt szuper finom felületi minőséggel előállítható anyagokra. 

Perspektivikus termékekként kell megemlíteni a mikro-alakítással előállított gyártmányok széles 

körét is. 
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1988-ban publikálták azt az alapvető munkát [3], amely az IKA fogalmát bevezetve 

demonstrálta az említett speciális alakításnak a szemcseszerkezet finomítására, és ezen keresztül az 

alakított anyag tulajdonságaira gyakorolt hatását. Ezt követően világszerte rendkívül nagyszámú 

publikáció foglalkozott ezzel a témával.  

Jelen munka egy nagyjából 15 éves kutatási periódus összegzése, amelyek három témakörbe 

csoportosíthatók: 

(1) Az UFSZ fémes anyagok előállítása; 

(2) A mechanikai- és mikroszerkezeti tulajdonságok, valamint az intenzív képlékeny-alakítás 

kapcsolata; 

(3) Az alakítási eljárások mechanikai modellezése. 

A fentiekbenben jelzett kutatási tapasztalatokra építve a tézisfüzet célkitűzései az alábbiak: 

 Olyan eljárások kifejlesztése, amelyekkel jelentős tömegnövekedést lehet elérni fémes 

UFSZ anyagok gyártásában, felhasználva a hagyományos és az IKA módszerek 

kombinációját is, túllépve a laboratóriumi körülményeken. 

 Mechanikai és mikroszerkezeti vizsgálatokkal feltárni az alakítási folyamat és az alakított 

anyag tulajdonságai közötti kapcsolatokat annak érdekében, hogy az eljárások 

szabályozásával a megkívánt tulajdonságokat el lehessen érni.  

 A nagy alakváltozással járó folyamatok nem-monotonítási mértékének meghatározásával 

mechanikai magyarázatot lehessen adni az IKA eljárások működéséről. 

A célkítüzések megvalósítása érdekében végzett munkák szorosan kapcsolódtak egymáshoz, és 

magukba foglalták a képlékenyalakítási technológia, az alkalmazott anyagtudomány és a szilárd 

testek mechanikájának ismereteit.  

A kutatási munka során különleges tulajdonsággal/tulajdonságokkal rendelkező anyagok 

előállítására került sor erre a célra tervezett szerszámokkal. Az így előállított félkész termékek 

jellemzőinek meghatározása mechanikai-, valamint transzmissziós elektronmikroszkópi (TEM) 

pásztázó elektronmikroszkópi (SEM) és röntgendiffrakciós (XRD) vizsgálatokkal történt. Az 

anyagtulajdonságok értelmezését, az alakítási folyamatok belső törvényszerűségeinek 

megállapítását mechanikai modellezéssel végeztük, mégpedig alapvetően nem-lineáris végeselemes 

programokkal, továbbá a Maple szimbolikus algebrai programmal, amelyekhez célirányos saját 

eljárások készültek.  

A dolgozat szerkezete is követi a fentiekben megfogalmazott célokat, mivel egy-egy fejezet 

foglalkozik az említett témákkal. A tézisfüzet felépítése olyan, hogy az egyes tématerületeket 

azonos módon és sorrendben tárgyalja (irodalmi áttekintés, technológiák/ kísérletek/számítások 

bemutatása, értékelése és következtetések). Az irodalmi rész tartalmazza a saját publikációkat [Si] 

és a hivatkozott publikációkat [j] jelöléssel, ahol i és j a saját, illetve hivatkozott publikáció 

sorszámát jelöli. 
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2 Ultra-finomszemcsés anyagok előállítása 

2.1 Irodalmi áttekintés 

Az IKA módszerek egyik ”klasszikusa” a könyöksajtolás (ECAP) [4]. A szerszámban (matricában) 

két, egymást metsző csatorna található (2.1 ábra), amelyek keresztmetszete megegyezik egymással. 

A munkarab az egyik csatornából a másikba egy alakító bélyeg mozgatásával jut át. A csatornák 

találkozásánál az adott munkadarab keresztmetszetének egy vékony rétegében az anyag egyszerű 

nyírást szenved és ennek hatására az anyagszerkezet UFSZ-é válik. A szerszámkialakítás lehetővé 

teszi, hogy a munkadarabot többször átsajtoljuk, és ez által elegendően nagy alakváltozást hozzunk 

létre. Az egyes átsajtolások között változhat a munkadarab szerszámhoz viszonyított helyzete, és 

ennek megfelelően különböző alakítási utak valósíthatók meg (2.2 ábra), amelyeknél eltérő a nyíró 

sík pozíciója, ezért különböző anyagszerkezet jön létre. Rövid rúdszerű, kör- és négyszög 

keresztmetszetű termék gyártható (l/d=4-6). Az alapeljáráson kívül több módosított ECAP eljárás 

is ismert [5], [6], [7]. 

 

 
 

1
2cot cosec

2 2 2 23


        
       

    
 2cot cosec

2 2 2 23

n


        
       

    
 

2.1 ábra  Könyöksajtolás 2.2 ábra  Könyöksajtolás alakítási útjai 

 

Az IKA eljárások közül a legrégebbi a nagynyomású csavarás (HPT) módszere (2.3 ábra), 

amelynek a segítségével a legnagyobb mértékű képlékeny alakváltozást és a legkisebb 

szemcseméretet lehet létrehozni [8]. Az eljárást alapvetően az anyagszerkezeti folyamatok 

elemzésére használják, mivel a kisméretű, korongszerű próbatestekből (10-15x0,5-1 mm) 

könnyen előállítható a finomszerkezeti vizsgálatokhoz szükséges minta. A csavarás irányának és a 

nyomásnak a változtatásával befolyásolható az anyag mikroszerkezete [9]. Tömör testen kívül 

gyűrűszerű alkatrész nagynyomású csavarására (2.4 ábra) is dolgoztak ki eljárást [10]. A csavaró 

extrudálás [11] esetében a finom szemcseszerkezet kialakulását olyan anyagáramlás eredményezi, 

amely tengelyirányú csavaró jellegű mozgásból és a tengelyre merőleges keresztmetszetben 

megvalósuló örvénylő jellegű mozgásból tevődik össze (2.5 ábra). Az eljárást hidrosztatikus 

extrudálással összekapcsolva tetszőleges keresztmetszetű rúdszerű darab állítható elő. A folyamat 

többször megismételhető és az egymást követő csavarások irányának változtatásával lehet a 

mikroszerkezetet befolyásolni.  

A ciklikus extrudálás és nyomás (CEC) alkalmazásakor (2.6 ábra) [12] az egymást követő 

előre- és hátrafolyatással, valamint a nagy hidrosztatikus nyomással szinte tetszőleges mértékű 

alakváltozás hozható létre a munkadarabban, amely rövid rúdszerű geometriájú. A ciklikus alakítás 

hatására a mikroszerkezet jelentősen finomodik. 
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2.5 ábra  Csavaró extrudálás 2.6 ábra  Ciklikus extrudálás és nyomás 
 

A többirányú kovácsolást (MF) (2.7 ábra) régóta alkalmazzák a szemcseszerkezet finomítására. 

Az eljárás bekerült az IKA folyamatok közé, mivel néhány száz nm nagyságú szemcséket lehet 

vele előállítani. Az eljárás jellegzetessége, hogy mindhárom térirányban egymást követően 90 

elfordítással átkovácsolják az alakítandó anyagot. Az anyagminőségétől függően hideg-, illetve 

félmeleg alakítással, üzemi körülmények között is viszonylag könnyen megvalósítható. Az 

előállított anyag mennyisége viszonylag egyszerűen növelhető. A bonyolult alakváltozási folyamat 

miatt az alakváltozás mértékét egyszerű összefüggéssel nem lehet meghatározni. Az MF alapelvét 

többféle eljárásnál alkalmazzák, beleértve a zárt üregű alakítást [14] valamint a Gleeble termo-

mechnikai szimulátoron használt MaxStrain egységet [15]. 

A hengerlés az egyik legtermelékenyebb képlékenyalakító módszer, ezért nagyon fontos, hogy 

az eljárás paramétereinek megválasztásával nagymértékű nyíró alakváltozást tudjunk létrehozni az 

alakítandó anyagban. Az egyik lehetőség az ún. aszimmetrikus hengerlés (AR) (2.8 ábra), amelynél 

a lemez két oldalán eltérő peremfeltételeket hozunk létre [16]. Az aszimmetria többféle módszerrel 

biztosítható. Az egyik módszernél eltérő sebességgel forgatják a hengereket, a másiknál azonos 

fordulatszámmal, de különböző átmérőjű hengereket alkalmaznak, illetve egy harmadik lehetőség 

esetén az egyik hengert megforgatják, míg a másikat fékezik. Az előbb ismertetett eljárásokon túl 

az aszimmetria elérhető olyan módon is, hogy eltérő súrlódási viszonyokat biztosítunk a két 

érintkezési felületen. Mivel többlépéses eljárásról van szó, ezért a hengerelt lemez egymás utáni 

pozíciójának változtatásával különböző anyagszerkezetet lehet létrehozni, eltérő texturával. 
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2.7 ábra  Többirányú kovácsolás 2.8 ábra  Aszimmetrikus hengerlés 

 

Többrétegű lemez készítése (ARB) hengerléssel (2.9 ábra) történik, amikor is fémes kötés jön 

létre a megfelelően előkészített lemezek között, valamint jelentős nyíró alakváltozás lép fel az 

egyes rétegeken belül [17]. Hengerléskor a lemezvastagság kb. a felére csökken, ennek 

megfelelően a lemez hossza kb. kétszeresre növekszik. Ezt a lemezdarabot kettévágva az eredetivel 

megegyező hosszúságú két darab áll rendelkezésre, aminek a felületét újból megtisztítva a fenti 

folyamatot többször megismétlik. 

Az UFSZ lemez előállításának egy másik módszere a folyamatos lemeznyírás (C2S2) [18], 

amelynél a hengerek és a hozzájuk csatlakozó szerszám segítségével a könyöksajtolásra (ECAP) 

jellemző geometriát lehet előállítani (2.10 ábra). Ez biztosítja a megfelelő nyíró alakváltozás 

létrejöttét, aminek a nagyságát az ECAP-nál tárgyalt összefüggéssel lehet meghatározni. A 

hengerlés során szabályozott anizotrópiájú lemez állítható elő. A művelet során a lemezvastagság 

nem változik, ezért a folyamatot többször meg lehet ismételni. 

Egy másik hengerlési eljárásnál a hajlítás és kiegyenesítés (2.11 ábra) ismétlődő 

alkalmazásával (RCS) lehet szemcsefinomodást elérni [19]. Az eljárás során a lemez falvastagsága 

állandó. A gátolt horonysajtolás vagy hengerlés (CGP, CGR) folyamata az előző elv egy másik 

technológiai megvalósítása (2.12 ábra) állandó vastagságú lemezalkatrészek gyártásához [20]. 
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2.9 ábra  Többrétegű lemez hengerlése 
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2.10 ábra  Folyamatos lemeznyírás 2.11 ábra  Ismétlődő hajlítás és kiegyenesítés 

 

Az utóbbi években az eljárások száma jelentősen növekedett, de sok esetben az ismert 

alapelvek technikai megvalósításának csupán kismértékű módosítására került sor. 

Az előző szakirodalmi áttekintésből egyértelműen kiderül, hogy a különböző eljárásokkal 

jelentősen mennyiségű UFSZ anyag nem állítható elő. Néhány esetben grammnyi mennyiség 

gyártható (HPT) csupán, de általában a gyártott mennyiség kimondottan kevés, alig van hivatkozás 

ipari mennyiségben előállított UFSZ anyagra. Ezért – a bevezetőben leírtakkal összhangban – jelen 

munka egyik célkitűzése olyan eljárások és fejlesztési módszerek kutatása volt, amelyekkel az 

anyagkihozatal lényegesen megnövelhető. A későbbiekben a 2.2 fejezetben az ezen a területen elért 

eredményeket foglaljuk össze. 

               

2.12 ábra  Gátolt horonyhengerlés 

2.2 Eljárás fejlesztés UFSZ anyagok előállítására 

2.2.1 Rúdszerű félgyártmányok előállítása 

Könyöksajtolás 

Az irodalmi adatok alapján az egyik legjobban elterjedt, kiforrott eljárás az ECAP, de még ezen a 

területen is sikerült érdemi előrelépést elérni. Ismert, hogy a vizsgálatokhoz használt próbatestek 

jellemző geometriája, a hosszúság/átmérő arány, legtöbbször az l/d= 4-6 között van. A viszonylag 

rövid hossz a gyártás során tovább rövidül, mivel a próbatest saját anyaggal történő kisajtolásakor a 

két darab érintkezési felületén a nyírási zóna szögének megfelelő alaktorzulás jön létre (2.13 ábra), 

ami minden lépésben hegyes végű darabot eredményez, ezzel is csökkentve a hasznos térfogatot. 

Az általunk kifejlesztett módszer [S36] alkalmazásával az említett hegyesedést sikerült 

kiküszöbölni oly módon, hogy egy rövid, lágy betétet (l/d=1-2) illesztettünk a kinyomandó darab 

alakító tüskével érintkező végéhez (2.14 ábra). A két anyag átlagos alakítási szilárdsága jelentősen 

eltérő, arányuk az 5 / 7
mdb betf fk k   határok közé kell essen.  
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Egy másik fontos módosítással az eljárás folyamatosságát sikerült biztosítani. Redukáló 

szakasz beillesztésével a munkadarab rugalmas méretnövekedésének a hatását ellensúlyoztuk, és ez 

a kivezető csővel együtt a darab egytengelyűségét eredményezte (2.15 ábra). Ez fontos a következő 

átnyomáshoz. Ezen túl a redukáló szakasz ellennyomást kifejtve javítja az anyag alakíthatóságát. 

 

 

 

2.13 ábra  Alaktorzulás a könyöksajtolás 

során 

2.14 ábra  Lágy betét alkalmazása 

könyöksajtolásnál 

 

 

 

2.15 ábra  Könyöksajtoló szerszám 

 

Az említett módszerrel készült darabokat a 2.16 ábra szemlélteti. Az Al Si1MgMn (Al 6082)
(*)

 

anyagú, előzetesen 420°C-on 1 óra hőntartással lágyított ötvözött alumínium rúdakat szoba-

hőmérsékleten C és Bc utakon (2.2 ábra) alakítottuk csavarorsós sajtón (2.17 ábra) [S20], [S30]. 
 

Mindkét úttal, egyszeri átnyomástól nyolcszori átnyomásig minden lépésnél készültek 

munkadarabok, kezdeti hosszúságuk 16x180 mm volt. A nagy hosszúság/átmérő hányadosú 

munkadarabok gyártása nehézkes, egyrészt a kihajlási veszély, másrészt pedig a nagyobb súrlódó 

felületek miatt. Ennek ellenére az átmérőjénél tizenegyszer hosszabb munkadarabokat sikerült 

gyártani. Ez a méretarány kedvezően érintette a darab ténylegesen felhasználható térfogatát, mert a 

viszonylag homogénnek tekinthető anyagrészek térfogata nagyobb volt a munkadarab kevésbé 

alakváltozott részeihez képest. Elvégeztük ötvözetlen alumínium fentiekhez hasonló könyök-

sajtolását is az adott szerszámban [S28]. 

                                                 
 (*)Megjegyzés: Most és a következőkben az alumínium és ötvözetei esetében az MSz EN 573 szabványsorozat 

jelöléseit értelemszerűen alkalmazva 
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2.16 ábra  a) Átsajtolatlan, b) egyszer, 

 c) nyolcszor átsajtolt darab 

2.17 ábra  Az alakító gép és a könyöksajtoló 

szerszám 

 

A könyöksajtolás egy speciális esetét valósítottuk meg üreges test sajtolásával, amikor is Mg-

Ni nanoport és AlCuSiMg porkohászati ötvözetet tömörítettünk több lépéses A utas ECAP 

eljárással [S4], [S6]. 

Könyöksajtolás + körkovácsolás/kaliberhengerlés 

Az ultra-finomszemcsés anyagok fejlesztésének egyik fontos iránya, amikor az intenzív 

képlékenyalakítást hagyományos alakítási eljárásokkal kapcsolják össze. Így kombinálni lehet a 

szemcsefinomítás és az alakítási technológiák széles körének előnyös adottságait és lehetőségeit, 

amelyek révén különleges tulajdonságú anyagok hozhatók létre. 

A könyöksajtolás során előállított darabok mechanikai tulajdonságai a kiinduló állapothoz 

képest jelentősen megváltoztak. Lehetőség van a tulajdonságok további szabályozására az ECAP 

eljárással készített termékek tovább alakításával. Ezt alkalmazva az előzetesen C és Bc alakítási 

úttal egyszeresen, kétszeresen, négyszeresen, és nyolcszorosan könyöksajtolt 16 mm átmérőjű és 

közel 180 mm hosszúságú Al Si1MgMn (Al 6082) próbadarabokat körkovácsolással és kaliber-

hengerléssel tovább alakítottuk [S30]. A körkovácsolás előnye, hogy nagy pontosságú 

megmunkálást tesz lehetővé, és az állandó, egyenletes kétoldali ütés hatására az anyagban nyomó 

jellegű hidrosztatikus feszültség jön létre. A könyöksajtolással legyártott 16 mm átmérőjű 

munkadarabokat először 13 mm, majd 10 mm, végül 7,9 mm-es átmérőre kovácsoltuk 

(2.18 ábra).  

 

 

 

2.18 ábra  Körkovácsolt munkadarabok 

 

Egy másik eljárás a könyöksajtolt darabok tovább hengerlése. A hengerpárok sémáját a 

2.19 ábra mutatja. A hengerekbe egymástól eltérő nagyságú és profilú üregek voltak bemunkálva. 

A könyöksajtolt munkadarabokat 40 mm/s-os sebességgel hengereltük át mind a hat alakító üregen 

keresztül. A negyedik hengerüregen végbemenő alakítástól kezdve a munkadarabok erőteljesen 

melegedtek, hőmérsékletük kevéssel 100°C fölött volt, ezért a szúrások között vízhűtést 

alkalmaztunk. 

A körkovácsoláshoz hasonlóan a hengerlés során sem tapasztaltunk repedésre, tönkremenetelre 

utaló jeleket az alakított munkadarabok felületén, ami a könyöksajtolás során esetenként és 

helyenként jelentkezett. A hosszúra hengerelt munkadarabokat a további felhasználás előtt 

kiegyengettük. 
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2.19 ábra  Kaliber hengerpárok sémája 

Félmeleg és hideg kaliberhengerlés 

Az  30x200 mm hosszúságú Grade 2 titán próbatesteket lágyított állapotban (650 C-on 2 órás 

hőntartás, majd levegőn való hűtés után) laboratóriumi hengerállványon alakítottuk [S3] a Bay-

Nano Intézetben. A kiinduló állapot mechanikai tulajdonságai a következők voltak: egyezményes 

folyáshatár Rp0,2=332 MPa, szakítószilárdság Rm=439 MPa, a kontrakció Z=58%,a szakadási 

nyúlás A=22 %, a fajlagos törési munka Wc= 412 J/cm
3
. A berendezés meghajtását biztosító iker 

motor teljesítménye 2x7.5 kW, a hengerátmérő 180 mm volt. A hengerállványt, mind szimmetrikus 

(lemezhengerlés, kaliberhengerlés), mind aszimmetrikus üzemmódban (lemezhengerlés) lehetett 

használni. A kísérletekhez használt henger-szerszámokat a 2.21 ábra mutatja. 

 

  

2.20 ábra  Kísérleti hengerállvány 

szimmetrikus és aszimmetrikus hengerléshez 

 

2.21 ábra  Kísérleti hengerpárok 

A kiinduló darabokat 450 C-ra hevítettük. Az első hengerpárban 4 szúrást hajtottunk végre, a 

hengerek fordulatszáma n=6/min volt. Minden egyes alakítás után a darabokat 450C-ra hevítettük 

vissza. A második hengerpárban 6 szúrás történt, a darab hevítését az első párhoz hasonló módon 

végeztük. A hengerelt darab végső átmérője 8 mm volt.  

A laboratóriumi hengerlés eredményei alapján ipari környezetben (Ózd OAM Kft) is 

végeztünk kaliberhengerlést Grade 2 minőségű ötvözetlen titánon [S3]. A kaliberhengerlés 

félmeleg állapotban, 400C-on indult. Kamrás kemence biztosította a  70x2000 mm méretű rudak 

egyenletes hőmérsékletű hevítését. A nyújtóhengerlés 6 hengerállványból álló berendezésen 

történt, amelyen a hengerek átmérője 415 mm volt. Az első hengerlés fordulatszáma n=8/min volt, 

ami a szokásos ipari viszonyokhoz képest jóval kisebb. A fordító vezetékek igénybevétele nagy, 

mivel az ovál darabot el kell csavarni 90-kal, hogy a következő állványba megfelelő pozícióban 

érkezzen. A darabok folyamatos üzemmódban végighaladtak mind a hat állványon. A 

nyújtóhengerléssel  70-ről  34 mm-re történt a rudak hengerlése. A nyújtóhengerléssel készített 

darabokat 2000 mm hosszra daraboltuk fel. 

A következő munkaszakasz az un. készre hengerlés. A kezdeti hőmérséklet T= 400 C volt. Az 

alakítás  34mm-ről  16mm-re történt. A hengerlési sebesség a nyújtó szakaszhoz képest jóval 
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nagyobb volt (a kezdeti fordulatszám n=80/min). A hengerelt rúd termék végső alakját  16mm-

ről  14 mm-re való hideghengerléssel alakítottuk ki.  

A gyártási technológia lehetővé tette hengerelt lapos termékek előállítását is. A T= 400 C –os 

alakítási hőmérsékletre hevített  34 mm-es rúdból hengerléssel 14x45 mm keresztmetszetű 

lemezcsíkok készültek sima hengerek között. A magasságváltozás lépései a következők voltak: 

h=20 és h=14 mm. A gyártás befejező lépése hideghengerlés volt, amikor a 14 mm vastag lemezt 

7 mm vastagra hengereltük. 

3.2.2 Lemezszerű félgyártmányok előállítása 

Többirányú kovácsolás + lemezhengerlés 

A kombinált eljárás első fázisában többirányú kovácsolást alkalmaztunk [S54]. A 350C 

hőmérsékletű,  30x100 mm méretű Grade 2 minőségű titán rudból első lépésben 20x35 mm 

keresztmetszetű 100 mm hosszúságú téglatestet alakítottuk ki, majd a munkadarab kilökése után 

azt a 20x100 mm-es felületére állítva összenyomtuk, ezzel ismét 20x35x100 méretű hasábot 

kaptunk (2.22 ábra). Ezt a folyamatot néhányszor ismételve a kezdeti anyagszerkezetet jelentősen 

átalakítottuk. Az alakítás során tapintó hőmérővel mértük a darab hőmérsékletét, ami a folyamat 

végén 250C volt. Erre az eljárásra a sík alakváltozási állapot volt a jellemző. 

A többirányú alakítást követte a kombinált folyamat második része, melynek során a 

20x35x100 mm-es hasábokat hengerléssel nyújtottuk (2.20 ábra) a 20 mm-es méretét csökkentve 

10 és 5 mm vastagságig. A hengerléseket 20 és 200C-on végeztük, 14 mm vastagságig 2 mm-es, 

azután 1 mm-es fogyásokkal. Ennek eredményeként 10x38x160 mm és 5x44x270 mm darabokat 

gyártottunk. 

 

  

2.22 ábra  A többirányú kovácsolás sémája 

 

Aszimmetrikus hengerlés 

Lemezszerű munkadarab előállításának egy másik módja az aszimmetrikus hengerlés, amelynél az 

eltérő súrlódási viszonyok és/vagy az eltérő hengerlési sebesség alkalmazásával hoztunk létre nyíró 

alakváltozást a próbatest teljes térfogatában.  

Az eltérő súrlódási tényezőjű hengerlési kísérletek az University of Waterloo (Kanada) 

hengerlési laboratóriumában [S22] egy STANAT gyártmányú duó hengerállványon történtek, 

amelyet 12 kW teljesítményű váltóáramú motor hajtott meg négysebességes hajtóműház 

segítségével. A maximális hengerlési sebesség az adott esetben 1100 mm/s volt. A munkahengerek 

szerszámacélból készültek, átmérőjük 150 mm, szélességük 203 mm. A két erőmérő cella a felső 

munkahenger csapágytőkéje fölött, míg a nyomaték mérésére alkalmas mérőegységek a kapcsoló 

orsóknál voltak felszerelve.  

Az aszimmetrikus hengerlési kísérletekhez felhasznált próbalemezek vastagsága 6,3 mm, 

szélessége 38 mm, hosszúsága 300 mm, anyagminősége pedig Al Mg1SiCu (Al 6061) alumínium 

ötvözet volt. A próbalemezeket 500°C-on 1 órás hőntartással lágyítottuk. A hengerelést 

megelőzően a lemezpróbák átlagos felületi érdessége – a hengerlési és keresztirányban egyaránt – 

Ra=0,5-0,6 m. Szimmetrikus és aszimmetrikus hengerlésekre egyaránt sor került (n=20/min). A 

szimmetrikus hengerlések esetén mindkét henger felületi érdessége azonos volt (Ra=0,5-0,6 m), 
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ezt követően az aszimmetrikus hengerlésekhez az alsó munkahenger felületi érdességét 

szemcseszórással több lépcsőben változtattuk, Ra=0,9 m, Ra=2,1 m és Ra=2,8 m értékűre. 

 

     

2.23 ábra  A szemcseszóró berendezés (balra), szemcseszórt hengerfelület (középen),  

felületi érdesség mérés (jobbra) 

 

Az aszimmetria növelése érdekében az eltérő felületi érdesség változtatásán túl kipróbáltunk 

szilárd és folyékony kenőanyagokat is, mégpedig 0,4 mm vastagságú polietilén fóliát, illetve 

ásványi paraffinolajat, amely 5 térfogat% alkohol adalékot tartalmazott.  
 

2.1. táblázat Az aszimmetrikus hengerlés szúrásterve 

 1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés 

Kiinduló vastagság [mm] 10 7 5 3,5 

Hengerelt vastagság [mm] 7 5 3,5 2,5 

Fogyás [%] 30 28 30 28 

 

Az eltérő sebességű aszimmetrikus hengerlést a Bay Nano Intézet berendezésén (2.20 ábra) 

végeztük [S9]. A kísérletekhez Al Zn5.5MgCu (Al 7075) minőségű 10x40x3000 mm-es 

szálanyagból 10x40x150 mm-es próbadarabok készültek. Alakítás előtt a próbadarabokat 450°C-on 

2 órás hőntartással lágyítottuk, majd utána kemencével együtt hűtöttük. A próbatestek négy 

lépésben lettek alakítva öt különböző módon. A szúrástervet a 2.1 táblázat mutatja. A 

hagyományos szimmetrikus hengerlés mellett, a 2.24 ábra szerinti négy különböző alakítási úttal 

(UD, ND, RD, és TD) történtek az alakítások. Az UD út esetén két hengerlés között a próbadarab 

nincs elforgatva, míg a másik három esetben minden szúrás között 180°-os az elforgatás. Az RD 

útnál a forgatás tengelye a hengerlési irány, TD esetén a keresztirány, míg ND esetén a normális 

irány. 

 

 

2.24 ábra  Az eltérő sebességű hengerlés különböző alakítási útjai 

 

Többrétegű hengerelt kötés létrehozása 

Ultra kis karbon-tartalmú acélból (C=0.002%) 2,5x25x300 mm méretű, gondos felületi 

megmunkálással előkészített lemezeket 500C-on kötőhengerléssel (n=20/min) 32 rétegű UFSZ 

szerkezetű anyaggá formáltunk az aszimmetrikus hengerlésnél is használt STANAT duó 

hengerállványon [S21]. A hengerlési folyamatot addig ismételtük (mindig két lemezt hengereltünk 

eggyé, majd az így kapott anyagot keresztben elvágtuk), amíg a lemezek oldallapjain látható 

nagyságú repedés nem keletkezett. A folyamat termo-mechanikai feltételei olyanok voltak, hogy 

csak dinamikus megújulás játszódott le a félmeleg alakítás közben. 
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2.3 Következtetések 

Nagyszámú kísérlettel, könyöksajtolással, kaliberhengerléssel, különböző irányú kovácsolással, 

aszimmetrikus hengerléssel, többrétegű kötőhengerléssel és kombinált alakítási eljárásokkal, mint 

könyöksajtolás+kaliberhengerlés+radiális kovácsolás, kaliberhengerlés+síkhengerlés, valamint 

többirányú kovácsolás+lemezhengerlés alkalmazásával UFSZ alumínium, többféle alumínium 

ötvözet, Grade 2 minőségű titán és C=0.002 % tartalmú acél anyagú próbadarabokat (termékeket) 

állítottunk elő. 

Mindegyik technológiai eljárás olyan, amely magában foglalta a kiinduló munkadarab 

méretnövelésének lehetőségét, ezáltal nagyobb termelékenység megvalósítását. A könyöksajtolás 

technológiai fejlesztésének eredményeként l/d>10 arányú darabokat gyártottunk, ami a nemzetközi 

szakirodalomban ritkaságnak számít.  

A laboratóriumi kísérletekre építve, ipari körülmények között, félmeleg állapotban  70x2000 

mm-es rudakból kiindulva folytatólagos hengerléssel  14 mm és 7x51mm szelvényméretű UFSZ 

Grade 2 titán rudakat készítettünk. A nemzetközi szakirodalomban nem találtunk példát ilyen 

jellegű és mennyiségű gyártásra. 

Ipari körülmények között végzett többirányú kovácsolással 20x35 mm-es szelvény méretű és 

100 mm hosszú UFSZ Grade 2 titán hasábokat gyártottunk, amelyeket sík hengerléssel 10x38x160 

mm-s, valamint 5x44x270 mm-es darabokká hengereltünk. 

Kísérleteink alapján kijelenthető, hogy a gyártás szempontjából a hengerlés és/vagy többirányú 

alakítás jelenti azokat az eljárásokat, amelyekkel jól szabályozható technológiai körülmények 

között nagytérfogatú tömbi UFSZ anyag állítható elő képlékenyalakítással. Fontos kiemelni azt a 

következtetést is, hogy különböző eljárások kombinálásával, valamint a hőmérsékleti viszonyok 

szabályozásával rugalmasan befolyásolható a termékek geometriai mérete és mennyisége. 
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3 Ultra-finomszemcsés anyagok mechanikai tulajdonságai és 
mikroszerkezete 

3.1 Irodalmi áttekintés 

Kristályos anyagokban a képlékeny alakváltozás a diszlokáció sűrűség növekedését eredményezi. 

A diszlokációk rugalmas deformációs tere növeli az anyagban tárolt energiát. Nagy 

alakváltozásnál, amikor a diszlokáció sűrűség is nagy, a diszlokáció szerkezet átrendeződik, 

csökkentve a tárolt energiát. Az átrendeződés közben diszlokáció falak keletkeznek, amelyek a 

korábbi szemcséket kisebb szubszemcsékre és/vagy cellákra osztják fel. A deformáció 

növekedésével a cella és szubszemcse határokon növekszik a diszlokáció sűrűség, ami nagyobb 

orientáció különbséget eredményez, így a szubszemcse határok nagyszögű szemcsehatárokká 

alakulnak. Ez a szemcsefinomodás alapvető mechanizmusa az intenzív képlékeny alakváltozás 

során [21]. Az alakváltozás növekedésével egyre finomabb szemcsék jönnek létre, ezért a 

nagymértékű képlékeny alakváltozás alkalmas ultra-finomszemcsés anyag előállítására. 

Ugyanakkor fontos azt is aláhúzni, hogy amennyiben az alakváltozás monoton jellegű, akkor 

szálas elrendeződésű szerkezet jön létre, viszonylag nagy mennyiségű kisszögű szemcsehatárral. 

Ilyen eset figyelhető meg nagymértékű lemezhengerlésnél és huzalhúzásnál. A deformációs út 

változtatásával (nem-monoton alakváltozással) az említett szálas szerkezet kialakulását meg lehet 

akadályozni, illetve a létrejött struktúra felaprózható, aminek következtében jelentősen növekszik a 

nagyszögű szemcsehatárok mennyisége.  

A műszaki gyakorlatban nemcsak tiszta fémeket alkalmaznak, hanem különböző ötvözeteket, 

amelyek tulajdonságainak változtatásához a fentieken túl más mechanizmusok is hozzájárulnak, és 

ezek együttesen eredményezik az adott anyag képlékeny alakváltozásához, ezen keresztül 

szilárdságának növeléséhez szükséges feszültséget [22]: 
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 (3.1) 

ahol 0   a Peierls feszültség, az a küszöbfeszültség, amelynél az adott hőmérsékleten a 

diszlokációs mozgás megindul, 
gs   szemcsefinomító szilárdságnövelés, ss   szilárdoldatos 

szilárdságnövelés, dis  diszlokációs szilárdságnövelés, 
ps   kiválásos keményítés szilárdság-

növelése.  

A fenti egyenletekben szereplő mennyiségek: d  szemcseátmérő, ,k m a Hall-Petch egyenlet 

anyagi paraméterei, G  csúsztató rugalmassági modulus, v  Poisson tényező, 0 ,r r az alapfém 

és az ötvözőfém atomsugara, n  anyagi paraméter, C   ötvöző koncentráció, L kiválások 

távolsága, D  kiválások síkmetszetének átmérője, b  a Burgers vektor hossza, M  Taylor 

tényező,  paraméter,  diszlokáció-sűrűség. 

A (3.1) egyenlet által meghatározott mechanizmusok mellett van egy másik megközelítési 

módja a mikroszerkezeti változások leírásának [23]: 

 1

1 1
1y hg c hg b

c b

P k Gb P k
D D

      (3.2) 
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ahol 1   a hőmérséklet és az alakváltozási sebesség hatását kifejező feszültség, hgP   a nagyszögű 

szemcsehatár aránya a teljes szemcsehatár mennyiségen belül, cD   átlagos diszlokációs 

cellaméret, bD   a párhuzamos cella blokkok átlagos távolsága (nagyszögű szemcseátmérő), 

,c bk k  anyagi paraméterek. 

A fenti kifejezés második tagja a kisszögű szemcsehatárok, a harmadik tagja a nagyszögű 

szemcsehatárok hatását fejezi ki. 

A ,c bD D  mennyiségek (3.1 ábra) jellegre hasonló módon változnak az alakítás során, amelyet 

a következő egyenletek írnak le: 
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 (3.3) 

ahol  0 0, , , , ,c c c b b bD D D D     a szemcseméret kinetikáját leíró paraméterek. 

 

 

3.1 ábra  A mikroszerkezet jellemző geometriai paraméterei közepes (a) és  

nagymértékű (b) képlékeny alakváltozásnál. wD  a nagyszögű szemcsehatárok  

cella-blokkokkal párhuzamos átlagos távolsága  

 

A (3.1), (3.2), (3.3) egyenletek alkalmazása a mikroszerkezeti paraméterek meghatározását 

igényli, ehhez különböző mérési eljárásokra van szükség. A röntgen diffrakciós vonalprofil 

analízissel (XRD) a diszlokáció sűrűséget és a kisszögű szemcsék átlagos méretét lehet 

meghatározni [24]. A transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM) a nagyszögű szemcsehatárral 

rendelkező szemcsék meghatározására alkalmas, míg a pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) az 

EBSD berendezés felhasználásával, mind a kisszögű, mind a nagyszögű szemcsék méretének és a 

szemcsehatárok mennyiségének meghatározására használható. 

A fentiekben jellemzett mikroszerkezeti változások az eredeti, általában durvaszemcsés 

szerkezethez képest jelentős tulajdonság változásokat okoznak, ami jelentősen megnöveli az adott 

anyag alkalmazhatósági lehetőségeit.  

A tulajdonság változások közül az egyik legfontosabb a szilárdságnövelés. Az ultra-

finomszemcsés (UFSZ) anyagoknál a kiinduló állapothoz képest 2-4x-es folyáshatár, illetve 

szakítószilárdság érhető el. Ezzel párhuzamosan, ahogy hagyományos szemcseszerkezetű 

anyagoknál is, az anyag alakváltozó képessége a szilárság növekedésével csökken. Ugyanakkor ez 

a csökkenés az UFSZ anyagoknál sok esetben kisebb, sőt bizonyos esetekben a csökkenési 

folyamat megfordul, és a szilárdság, valamint a szívósság (3.2 és 3.3 ábra) különleges 

kombinációját eredményezi. Az utóbbi ábrán látható, hogy a feszültség–alakváltozás diagram alatti 

terület, a fajlagos törési munka jelentősen növekszik az IKA hatására. A szívósság növekedés egyik 
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fontos jele a sebesség érzékenység változása. Az anyag alakítási szilárdsága adott mikroszerkezet 

esetén a következő mennyiségektől függ: 

 , ,f fk k T 
 (3.4) 

ahol , ,T    az alakváltozás, az alakváltozási sebesség és a hőmérséklet. Az anyag sebesség 

érzékenységén a következő mennyiséget értjük: 

. .

f

áll T áll

k
m




 





 (3.5) 

amely hagyományos szemcseszerkezetű anyagoknál 0,01-0,06, míg az ultra-finomszecsés és 

nanoszerkezetű anyagoknál 0,1-0,15. Az m növekedése a szemcsehatárok mentén történő elcsúszás 

fokozódását, ezen keresztül az alakváltozó képesség növekedését eredményezi. Hasonló jelenség 

figyelhető meg szuperképlékeny alakváltozásnál, azzal a megjegyzéssel, hogy abban az esetben a 

sebesség érzékenység tényezője lényegesen nagyobb. 

 

  

3.2 ábra  A folyáshatár és szakadási nyúlás 

kapcsolata hengerelt Al és Cu anyagnál 

(bejelölt görbék) [28]. 

3.3 ábra  Különböző módon alakított réz mérnöki 

feszültség-mérnöki alakváltozás diagramja  

(1-durvaszemcsés, 2-hidegen hengerelt,  

3-ECAP 2X, 4-ECAP 16X) [28] 

A szilárdság és a szívósság mellett az anyag fontos tulajdonsága a töréssel és a fáradással 

szembeni ellenállása, amire a szemcseszerkezet változásának jelentős hatása van. A fémes 

anyagoknál a szemcseméret csökkenése a kifáradási határ növekedését eredményezi [25]. A kis- és 

nagyciklusú tartományra kiterjesztett egyesített kifáradási görbe egyenletét az alábbi kifejezés adja 

meg, ahol az egyes tartományok domináns hatását külön-külön tag írja le:  
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     (3.6) 

ahol / 2, / 2, / 2p e       a teljes, a képlékeny és a rugalmas alakváltozási amplitúdó, 
fN 

törési igénybevételi szám, E-rugalmassági modulus, 
' ,f b   a kifáradási szilárdság paraméterei, 

' ,f c   kifáradási szívósság paraméterei. Az IKA-val előállított UFSZ anyagok kifáradási 

tulajdonságainak vizsgálatakor a következő általános tendenciákat állapították meg a hagyományos 

szemcseszerkezetű anyaggal való összevetés során [26], [27]. A nagyciklusú fáradás 

tartományában a teljes alakváltozás rugalmas része a domináns, és a kifáradási határt a törési 

szilárdság határozza meg, ami szoros kapcsolatban van az anyag szilárdságával. Emiatt az UFSZ 

anyag kifáradási határa magasabb, mint a hagyományos szemcseszerkezet esetében. A kisciklusú 

tartományban a helyzet fordított. Itt a hagyományos szemcseméretű anyag törési görbéje halad 
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magasabban az UFSZ anyag görbéjénél, mivel az adott esetben a durvaszemcsés anyag alakváltozó 

képessége általában nagyobb. Ezeket a trendeket tükrözi a 3.4 ábra. 

Az irodalmi összefoglalóban bemutatott eredmények adják az elméleti alapokat az IKA 

eljárások hatásának anyagszerkezeti értelmezéséhez, melyek meghatározóak a mechanikai 

tulajdonságváltozások szempontjából. Saját vizsgálatainkban az alakítási utak hatására 

koncentráltunk, és arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a monoton és nem-monoton IKA 

folyamattal előállított anyagok mechanikai tulajdonságai mennyiben térnek el egymástól. 

 

3.4 ábra  Durvaszemcsés és ultra-finomszemcsés (IKA ) anyag kifáradási görbéinek 

összehasonlítása [26] 

3.2 Továbbfejlesztett eljárásokkal készült UFSZ anyagok mechanikai 
tulajdonságai 

Ebben a fejezetben a 2.2 fejezetben ismertetett eljárásokkal készített UFSZ anyagok mechanikai 

tulajdonság változásainak vizsgálati eredményeit összegezzük. Alumíniumot, alumínium ötvözetet, 

ultra kis karbon-tartalmú acélt, valamint kereskedelmi tisztaságú titánt vizsgáltunk. 

3.2.1 Alumínium és alumíniumötvözetek mechanikai jellemzői 

Hengeres UFSZ darabokat állítottunk elő könyöksajtoló eljárással Al Si1MgMn (Al 6082) 

anyagból szobahőmérsékleten különböző utakon (2.15 ábra) [S20], [S26], [S30]. A hengeres 

darabokból kimunkált próbatestek statikus szakítóvizsgálati eredményeiből megállapítottuk 

(3.5 ábra), hogy az alakítási útnak elsősorban a szilárdsági paraméterekre van hatása. Fontos 

eredmény, hogy a nagymértékű alakváltozás ellenére csak kismértékben csökkent az anyag 

szívóssága (a Wc fajlagos törési munka).  

 

 

  

3.5 ábra Al Si1MgMn (Al 6082) alumínium ötvözet mechanikai tulajdonságainak változása a 

C és Bc utas könyöksajtolásnál az átnyomások számának függvényében 
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A mechanikai tulajdonságok változásának trendjét vizsgáltuk Al 99.5 (Al 1050A) ötvözetlen 

alumínium szobahőmérsékletű könyöksajtolásását (2.15 ábra) követő vizsgálatok során [S28]. 

Az eredményekből látható (3.6 ábra) hogy ötvözetlen alumíniumnál az alakítási útnak a 

mechanikai paraméterekre nincs érdemi hatása. A szívósság változása az alakváltozás 

függvényében ebben az esetben is kismértékű a kezdeti állapothoz képest. 

 

  

3.6 ábra Al 99.5 (Al 1050A) alumínium mechanikai tulajdonságainak változása C és Bc utas 

könyöksajtolásnál az átnyomások számának függvényében 

 

Irodalmi adatok is alátámasztják, hogy a kereskedelmi tisztaságú, illetve a nagytisztaságú 

alumínium könyöksajtolásánál az egyes alakítási utaktól független mechanikai tulajdonság 

változási trendet lehet tapasztalni [29]. Ahhoz, hogy az alakítási utak hatását jobban tisztázni 

lehessen, monoton sík alakváltozási állapotban végrehajtott zömítéssel (Watts-Ford vizsgálat) is 

meghatároztuk az említett ötvözetlen alumínium, illetve alumíniumötvözet alakítási szilárdságát. 

Az eredmények azt mutatták, hogy Al 1050A anyag esetén a monoton alakváltozás körülményei 

között meghatározott feszültség–alakváltozási görbe az IKA módszerrel meghatározott hasonló 

görbe felett halad (3.7 ábra), míg az ötvözött alumíniumnál a monoton görbét (illetve annak 

extrapolált értékeit) csak a nagy alakváltozás tartományában érte utól a könyöksajtolás feszültség–

alakváltozás görbéje (3.8 ábra).  

 

  

3.7 ábra  Al 99.5 (Al 1050A) anyag 

különböző folyási görbéi 

3.8 ábra  Al Si1MgMn (Al 6082) anyag 

különböző folyási görbéi 

 

A különböző mértékig alakított könyöksajtolt darabokból tengelyirányban és rá merőlegesen 

kimunkált hengeres próbatestek zömítése az anyag anizotrop viselkedéséről tanúskodott [S19], 

mivel a hengeres alakú, kör keresztmetszetű próbatestek ellipszis-szerű keresztmetszetűvé torzultak 

az alakítás során (3.9 ábra) 
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3.9 ábra  Al Si1MgMn (Al 6082) anyagú tengelyirányú hengeres zömítő próbatest 

keresztmetszetének változása az alakítás során 

 

A többirányú zömítő vizsgálat alapján módszert dolgoztunk ki a Weilong-Hu féle [30] 

anizotrópia elmélet paramétereinek (Xi) meghatározására. A folyási felület egyenlete merev–

képlékeny anyag esetében a feszültségi tenzor komponenseivel felírva: 
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 (3.7) 

Az előzetes vizsgálatok ortotrop anizotrópiára utaltak. A könyöksajtolás folyamatához 

illeszkedő koordinátarendszerben végeztük el a paraméterek meghatározására szolgáló alapvető 

kísérleteket. Ebben a rendszerben a folyási feltétel: 
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1 1 3 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3

3 4

4 1 3 2 3 5 2 3

f X X X

X X 1 0

             

         
 (3.8) 

Az anizotrópia tengelyeket a 3.10 ábra segítségével definiáltuk. A 3.11  ábra az anizotrópia 

paraméterek változását mutatja a könyöksajtolás folyamata során. A fentiekben ismertetett 

anizotrópia paraméter kiértékelési módszer konkrétan a könyöksajtolással előállított anyagra 

vonatkozik [S34], de az anizotrópia jelensége más IKA technológia esetén is megjelenik. 

 

  

3.10 ábra  Anizotrópia tengelyek 

definiálása 

3.11  ábra  Anizotrópia paraméterek változása Bc 

alakítási útnál az átsajtolások számának függvényében 
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Al Zn5.5MgCu (Al 7075) alumínium ötvözetből eltérő sebességű hengerléssel állítottunk elő 

UFSZ lemezanyagot [S9]. A lágyított állapotú anyag folyáshatára Rp0,2=145 MPa, 

szakítószilárdsága Rm=275 MPa, szakadási nyúlása A=10% volt. A statikus szakítóvizsgálati 

mérőszámok változását a 3.12 ábra mutatja. Az alakítási utat jelölő betűket követő szám az egyik 

henger sebességét 100%-nak véve, a másik henger százalékos sebességét jelöli. 

 

 
 

3.12 ábra  Eltérő sebességű hengerléssel 

előállított UFSZ Al Zn5.5MgCu (Al 7075) 

alumínium ötvözet különböző alakítási utakkal 

előállított mechanikai paraméterei 

3.13 ábra  Ultra kis karbon-tartalmú acél 

mechanikai tulajdonságainak változása 

többrétegű (UFSZ) hengerlésnél a rétegszám 

függvényében 

 

3.2.2 Acél és titán mechanikai jellemzői 

Ultra kis karbon-tartalmú acélból (C=0.002%) többrétegű hengerléssel előállított UFSZ lemezek 

mechanikai tulajdonságait lapos próbatesteken végzett szakítóvizsgálattal vizsgáltuk [S22]. A 

mechanikai tulajdonságok változását a 3.13 ábra mutatja a hengerelt rétegszám függvényében. Az 

ábrából egyértelműen látható, hogy a rétegszám (az alakváltozás mértékének növekedésével) 

jelentősen növekednek a szilárdsági mérőszámok, miközben a szakadási nyúlás csökken. 

A 2.3.1 fejezetben részleteztük az ötvözetlen Grade 2 titán félmeleg kaliber hengerlésének 

laboratóriumi és ipari körülmények közötti változatát. A statikus szakítóvizsgálattal meghatározott 

mechanikai mérőszámokat az alábbiakban foglaltuk össze (3.14 ábra) [S3].  

 

 

3.14 ábra  Kör keresztmetszetű kaliberben hengerelt Grade 2 titánrudak  

mechanikai tulajdonságai 

1-lágyított állapot, 2-20, 3-18 h,4-16, 5-14 h,  6-16 f, , 7-8, 

UD100 UD40 ND40 RD40 TD40

0,00

0,64

1,28

1,92

2,56

3,20

3,84

4,48
UD100 UD40 ND40 RD40 TD40

UD100 UD40 ND40 RD40 TD40

112

168

224

280

336

 

R
p

0
,2
, 
R

m
  
 [
M

P
a

]

 Rp0,2

 Rm

 A

 Wc

 
A

 [
%

],
 W

c
 [
J
/c

m
3

]

 

6,45



 23 

 

A 3.14 ábra jelölése szerint a csak átmérővel jelzett végtermékek félmeleg alakítással 

készültek. Az átmérőt követő h jel a félmelegen alakított termék utolsó lépésben történt 

hideghengerlésére utal, míg az f jel a 100C-os befejező hőmérsékletű hengerlést jelenti. Az 8 a 

laboratóriumi kísérlettel készült terméket jelöli. 

A gyári technológiával hengerelt lapos termékek esetében az s14 jelű a félmeleg alakítással 

készült 14 mm vastag terméket, míg az s7 h jelű darab a befejező műveletében hideghengerléssel 

készült 7 mm vastag terméket jelöli (3.15 ábra). 

A három mérés átlagából készült eredményekből látható, hogy a legnagyobb szilárdsági 

paraméterek a laboratóriumi kaliberhengerléssel érhetők el, de jelentős a szilárdságnövekedés az 

ipari körülmények között gyártott termékek esetében is. Ami nagyon fontos a további felhasználás 

szempontjából, hogy a fajlagos törési munka a gyártás során növekedett, ez a termék jelentős 

szívósságára utal. 

A 2.2.2 fejezetben ismertettük az ötvözetlen Grade 2 titán többirányú kovácsolásának és 

hengerlésének a folyamatát. A mechanikai tulajdonságok változását mutatja a 3.16 ábra ahol az 

eredmények ugyancsak három mérés átlagára vonatkoznak. Az ábra jelölései: 0 – kezdeti állapot, 

1x,3x,4x – egyszer, háromszor, négyszer átkovácsolt darab, v=10 és v=5 a 200°C-on 10mm, illetve 

5 mm vastagságúra hengerelt darab, v=5, T=20 – 20°C-on 5 mm vastagságra hengerelt darab. Az 

ábrából megállapítható a jelentős szilárdságnövekedés, a szívósság (Wc) növekedése mellett.  

 

  

3.15 ábra  Téglalap keresztmetszetű 

hengerelt Grade 2 titán rudak mechanikai 

tulajdonságai 1-lágyított, 2-s14, 3-s7 h 

3.16 ábra  Ötvözetlen Grade 2 UFSZ titán 

mechanikai tulajdonságainak változása a 

többirányú kovácsolás és hengerlés során 

3.3 Az előállított anyagok mikroszerkezeti vizsgálata 

3.3.1 Alumínium és alumíniumötvözetek vizsgálata 

A mikroszerkezeti vizsgálatokat az ELTE Anyagfizikai Tanszékén és a Bay-Nano Intézetben 

végeztük. Az egyik vizsgálati módszer a röntgendiffrakciós vonalprofil analízis volt [31]. A 

csúcsprofilokat a minták keresztirányú metszetein nagyfelbontású kétkristályos diffraktométeren 

(Nonius, FR 591) Cu K1 sugárzással vizsgáltuk. A mért fizikai profilok Fourier transzformáltjait 

speciális mikroszerkezeti egyenlettel – amelyek leírják a profil alakját – illesztik össze. Az iterálási 

folyamatot egy számítógépes program a Teljes Profil Illesztés módszerét felhasználva végzi el.  

A könyöksajtolt Al Si1MgMn (Al 6082) anyagra vonatkozóan megállapítható, hogy az első 

átsajtolással jelentős mértékű, mintegy 3,65-szörös krisztallit (koherensen szóró domén) 

finomodást lehet elérni.[S17], [S21]. A diszlokáció sűrűség a kezdeti állapothoz képest 38-

szorosára növekedett (3.17 ábra). A diszlokációsűrűség és a szubszemcsék nagysága telítődik az 

első átsajtolás után. A nyolcadik átsajtolásra a mikroszerkezeti paraméterek nem, vagy csak kis 

mértékben változnak meg. Az alakítási utaknak nagyon kicsi a hatása, az eredmények csekély 

eltérést mutatnak egymáshoz képest. A Bc úttal nyolcszor átsajtolt anyag térfogattal súlyozott 

szubszemcse mérete 9%-kal kisebb, diszlokáció sűrűsége 25,8 %-kal nagyobb a C úttal gyártott 
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anyaghoz képest. Az Al 99.5 (Al 1050) technikai tisztaságú alumínium krisztallit méretének és 

diszlokáció sűrűségének változása 16-szoros Bc utas átnyomás hatására az előző anyaghoz képest 

hasonló trendben változik (3.18 ábra), de a diszlokációsűrűség mértéke számottevően kisebb [S28]. 
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3.17 ábra  A krisztallitméret <x> és a 

diszlokáció sűrűség  változása  

az átnyomások száma függvényében  

Al Si1MgMn (Al 6082)  anyagnál 

3.18 ábra  A krisztallitméret <x>  és a 

diszlokáció sűrűség változása az átnyomások 

száma függvényében az  

Al 99.5 (Al 1050) anyagnál 

 

Transzmissziós elektronmikroszkópi felvételeket készítettünk 200kV-os gyorsító feszültségű 

Jeol 200CX típusú berendezésen (3.19 ábra) annak érdekében, hogy vizsgálhatók legyenek az 

AlMgSi1 ötvözet kiválásai és a minták szemcseszerkezete. A b.) ábra a kiválás szerkezetet mutatja 

a c.) és d.) képek a mátrix azonos területéről származó, világos, ill. sötét látóterű TEM felvételek. 

Az TEM felvételeken megfigyelhető, hogy a kiindulási állapotban a minta körülbelül 3 m 

nagyságú átlagos szemcsemérettel rendelkezik. A nyolcadik könyöksajtolás után az átlagos 

szemcseméret megközelítőleg 300 nm-re csökkent. A Mg2Si és Mn12Si7Al5 összetételű kiválások 

mérete körülbelül 60 nm. A vonalprofil analízissel megmért szemcseméret jóval kisebb a 

transzmissziós elektronmikroszkópi felvételből meghatározott értéknél. 

Eltérő sebességű hengerléssel készült Al Zn5.5MgCu (Al 7075) alumínium ötvözet próba 

mikroszerkezetéről készült világos és sötétlátóterű transzmissziós elektronmikroszkópi felvételek 

(3.20 ábra) az UFSZ szerkezet kialakulásáról tanúskodnak [S30]. 

 

 

3.19 ábra  TEM felvételek az Al Si1MgMn (Al 6082) ötvözet kiindulási a.)  

és a Bc 8x-os könyöksajtolással alakított állapotában b.), c.), d.). 
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UD100 UD40 TD40 

3.20 ábra Különböző alakítási úton készült világos és sötét látóterű TEM képek a hengerlési 

irányra merőleges keresztmetszetről Al 7075 ötvözetű lemeznél (skála=1m) 

 

3.3.2 A Grade 2 titán vizsgálati eredményei 

A Teljes Profil Illesztés módszerével meghatározott eredmények a 3.1 táblázatban találhatók. A 

diszlokáció sűrűség a laboratóriumi körülmények között készült mintában (labor) nagyobb, mint az 

ipari mintában (ipar). A labor minta krisztallit mérete jóval kisebb, mint az ipari mintáé. Az ipari 

minták esetében a kereszt- és hosszmetszeteken mért krisztallit méretek és diszlokáció sűrűségek 

jelentősen eltérnek egymástól, a keresztmetszetben kaptunk nagyobb krisztallitméretet és kisebb 

diszlokáció sűrűséget. Ez arra utal, hogy a krisztallitok alakja és a diszlokációk elrendezése 

anizotrop [S12].  
 

3.1 táblázat  A röntgenvonalprofil analízisből kapott krisztallit méret és diszlokáció sűrűség  

a különböző titán minták esetén 

Minta 
Krisztallitméret 

[nm] 

Diszlokációsűrűség 

[10
14

 m
-2

] 

Kezdeti állapot 800> <0.1 

Ipari keresztmetszeti  236±30 1.0±0.3 

Ipari hosszmetszeti  127±15 3.7±0.5 

Laboratóriumi keresztmetszeti  68±8 6.3±0.8 

Laboratóriumi hosszmetszeti 62±8 4.9±0.6 

 

Az alakítási technológia kezdeti és befejező fázisaiban a hengeres munkadarabokból hossz- és 

keresztmetszeti mintákat vettünk ki (3.21 ábra), annak érdekében, hogy a mikroszerkezeti változást 

követni tudjuk. Az előkészített mintákat a Tecnai G2 X-TWIN transzmissziós 

elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. A vizsgálatok célja elsősorban a szemcseszerkezet 

finomodásának kimutatása volt, ezért vagy objektív apertúra alkalmazásával kontrasztosítottuk a 

képet vagy sötétlátóterű képeket is készítettünk (3.22 ábra), hogy minél jobban kiemeljük az egyedi 

szemcsék határvonalát. A szemcsefinomodás kimutatására azonos területeken készített diffrakciós 

képeket is összevetettünk. Mint ismeretes, az egykristályra jellemző diffrakciós pontok a 

finomodás növekedésével egyre inkább egy körív mentén helyezkednek el. 
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A mérésekből egyértelműen megállapítható volt, hogy a kiinduló szemcseszerkezet az intenzív 

képlékeny alakítás hatására erőteljesen átalakult és létrejött az ultra-finomszemcsés szerkezet. 

 

    
a) keresztmetszet a) hosszmetszet b) keresztmetszet b) hosszmetszet 

3.21 ábra  TEM felvételek a laboratóriumi minták a) kezdeti  

és b) alakítás utáni állapotában (skála=1m) 

 

 

3.22 ábra  Sötét látóterű TEM felvételek a titán keresztmetszeti  

és hosszirányú ipari mintáin 

3.4 Következtetések 

A különböző IKA eljárásokkal (könyöksajtolás, többirányú alakítás, kaliberhengerlés és kombinált 

eljárások) előállított anyagok mindegyikénél jelentős szilárdságnövelést valósítottunk meg, amelyet 

általában az alakváltozó képesség csökkenése kísért, de az anyag a további felhasználás 

szempontjából fontos szívóssági mérőszáma, a fajlagos törési munka, a kezdeti állapothoz képest 

növekedett (Grade 2 titán), illetve csak nagyon kismértékben csökkent (Al Si1MgMn). 

A vizsgált anyagok estében monoton alakváltozás körülményei között meghatározott alakítási 

szilárdság függvény az IKA eljárással azonos alakváltozási, hőmérsékleti és alakváltozási sebesség 

tartományban az UFG-anyagra meghatározott alakítási szilárdság görbe felett halad.  

Az IKA eljárások a vizsgált esetek mindegyikében anizotrop tulajdonságú anyag előállítását 

eredményezték. 

A mikroszerkezeti és mechanikai vizsgálatok arról tanúskodnak, hogy mind a laboratóriumi 

mind az ipari körülmények között végzett kísérletek során UFSZ anyagot állítottunk elő. Ezen 

utóbbiak tulajdonságai csak kismértékben tértek el az előzőekétől. 
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4 Intenzív képlékenyalakító folyamatok modellezése 

4.1 Irodalmi áttekintés 

Az intenzív képlékenyalakító folyamatok modellezésével nagyon sok publikáció foglalkozik, szinte 

mindegyik IKA eljárás numerikus elemzése megtalálható a szakirodalomban. A modellezések egy 

része ”klasszikus” technológiai jellegű számítás, amely során a folyamat erőtani és alakváltozási 

jellemzőit lehet meghatározni. Ezekben az esetekben kontinuum-mechanikai számításokról van 

szó. A modellezések egy másik része az anyagszerkezet hatását figyelembe véve elemzi a vizsgált 

alakváltozási folyamatot. Ilyenkor a különböző mérettartományban használható mezo- mikro- és 

nano-mechanika (4.1 ábra) eszköztárát kell bevonni az elemzésekbe [32]. Ekkor a kontinuum-

mechanikai anyagmodellek mellett/helyett olyan anyagegyenleteket használnak, amelyek 

figyelembe veszik az anyag finom-szerkezetének (szemcsék, kiválások, rácshibák, atomszerkezet) 

hatását is. 

 

 

4.1 ábra  A modellezés különböző szintjei 

 

A továbbiakban azokat a modellezési folyamatoknak az eredményeit foglaljuk össze, amelyek 

elsősorban a makro tartományhoz tartoznak, és az IKA eljárások tervezését támogatják, a 

folyamatot befolyásoló technológiai paraméterek hatásának figyelembe vételével. 

A könyöksajtolás és nagynyomású csavarás modellezése, mint a két legjobban elterjedt 

eljárásé, nagyon sok publikációban megtalálható. A hagyományos kontinuum-mechanikai 

számítások alapján végzett elemzésekben rugalmas-képlékeny, illetve merev képlékeny izotrop–

keményedő, hidrosztatikus feszültségtől független anyagmodelleket használnak. Az eljárások során 

a nagymértékű alakváltozás eloszlása, az alakítási folyamatok során történő halmozódása, illetve a 

nagy szerszámnyomások meghatározása történik a szerszámgeometria, a feltételezett súrlódás és a 

folyamat lépéseinek függvényében. Csupán példaként a teljesség igénye nélkül a könyöksajtolás 

modellezésére a [34], [35], a nagynyomású csavarás modellezésére pedig a [36], [37] publikációk 

mutatnak be szemléletes példákat. Az alapvető eljárásokon túl a többi eljárás elemzésére is sok 

példa található. A csavaró extrudálás elemzésével foglalkoznak a [38],[39] publikációkban, míg az 

eltérő sebességű hengerlés folyamatanalízise a [40], [41] munkákban található.  

A modellezés egy másik szintjét jelenti, amikor a kontinuum-mechanikai modellezést 

összekapcsolják az anyag mikroszerkezetében végbemenő változásokkal, elsősorban a diszlokációs 

folyamatokkal. A módszer alapját a [42] munka foglalja össze, amely szerint az alakváltozás korai 

szakaszában diszlokációs cellaszerkezet alakul ki, amelynek átlagos mérete d. A cella két 

tartományból áll, a cella falból és a közbenső területből. Az elsőnél a diszlokáció sűrűség w, a 

másiknál c. A diszlokáció sűrűség evolúciós egyenlete a fenti mennyiségek idő szerinti deriváltjai 

alapján: 
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(4.1) 

ahol b – a Burgers vektor hossza, f – a diszlokációs fal térfogati hányada, ,w c  – a cella fal és a 

cella tartomány nyíró alakváltozási sebessége, 0 – a nyíró referencia sebesség, 
0, , ,k n    – 

anyagi paraméterek. A cellaméret a total teljes diszlokáció sűrűséggel irható fel. 

 , 1total w c

total

K
d f f  


   

 
(4.2) 

ahol K – anyagi állandó. Az alakváltozás során felhalmozott r  nyíró alakváltozás és a 

diszlokációs fal térfogati hányadának kapcsolata: 

 0 exp r

r

f f f f



 

 
    

   
(4.3) 

ahol 0 ,f f – az f térfogati hányad kezdeti és telítési értéke, r – anyagi paraméter. A diszlokációs 

cella falának és belsejének nyíró alakváltozása az alábbi alakváltozási sebesség függő egyenlettel 

jellemezhető: 
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(4.4) 

ahol m – sebességi kitevő, G – csúsztató rugalmassági modulus. A cella falból és a közbenső 

tartományból álló anyag nyíró folyási feszültsége: 

 1w cf f    
 (4.5) 

A makroszkópikus folyási feszültség a fenti egyenletek felhasználásával 
y M  , ahol M a 

Taylor faktor. Ezzel az egyenlettel a mikroszerkezeti hatások makroszkopikus szintre 

transzformálhatók. A mikroszerkezeti modell több alakítási folyamatban jelenik meg, és a 

keményedés mikroszerkezet függését veszi figyelembe. Ilyen publikációk többek között a 

könyöksajtolás [43], a nagynyomású csavarás [44], a gátolt horonysajtolás területéről [45], [46]. A 

modellezés egy következő szintje, amikor a fenti mikroszerkezeti keményedés–lágyulás hatását 

figyelembe vevő modellt kiegészítik a szemcseszerkezet és a csúszási rendszerek hatásával. Ebben 

az esetben a makro- és mikroszerkezet közötti kapcsolat az alakváltozási sebesség, vagy az 

alakváltozási sebesség gradiens azonosságán alapul. A alakítás során változó textura hatását is 

közvetlenül lehet modellezni. Legjobban elterjedt a ”self consistent model”, amelynek 

alkalmazásával szintén sok publikáció foglalkozik. A könyöksajtolással foglalkozó publikációk 

közül néhány [47], különösen figyelemre méltó. 

A modellezési eljárások áttekintésével a ma használatos módszereket mutattuk be és a 

vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy az IKA egyik központi kérdése, az alakváltozás 

történetének a hatása, a kontinuum-mechanikai modellekben eddig kevés szerepet kapott. Ezért 

saját munkánkban ennek a kérdésnek az elméleti megalapozásával foglalkoztunk (4.2 fejezet). 
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4.2 Az alakváltozás története 

Az irodalmi összefoglalóban részleteztük, hogy a képlékeny alakváltozás során a mikroszerkezeti 

változások hogyan befolyásolják az anyag tulajdonságait. Ez a tulajdonság változás erőteljesen 

függ az alakváltozás történetétől. Határozzuk meg az alakváltozó test valamely anyagi pontjában a 

h Hencky-féle logaritmikus alakváltozási tenzort az alábbiak szerint 

3 3

1 1

, ln lni i i i i i

i i

 
 

     V n n h V n n

 
(4.6) 

ahol V – az alakváltozási gradiens tenzor poláris dekompozíciója során meghatározott baloldali 

nyújtás tenzor, ,i in  – az adott tenzor egység sajátvektora és sajátértéke, ln V – a baloldali 

logaritmikus alakváltozási tenzor. Állítsuk elő a logaritmikus alakváltozási tenzor h deviátor 

tenzorát. A deviátor tenzor komponenseinek felhasználásával az Iljusin-féle elmélet alapján [49] 

állítsuk elő a következő mennyiségeket, amelyek egy ötdimenziós vektor koordinátáinak foghatók 

fel: 
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(4.7) 

Az így meghatározott e vektor, a vizsgált test egy adott pontjában a mozgás során az 

ötdimenziós térben egy térgörbét ír le (4.2 ábra), ami a terhelési folyamatot ábrázolja. Az ábrázolás 

jellegzetessége, hogy a trajektória s hossza az alakváltozás mértékével egyezik meg, vagyis 

0

t

s dt    . A 4.2 ábra jelöléseivel abban az esetben, ha szigorúan monoton folyamatról van szó 

(1), a trajektória hossza a 
2

3
ij ijh h   egyenértékű logaritmikus alakváltozással egyezik meg.  

 

 

4.2 ábra  Alakváltozási trajektoriák az ötdimenziós vektortérben 

 

Az alakváltozási trajektória geometriai jellegzetessége alapján monoton és nem-monoton 

terhelési folyamatokat különböztetünk meg. Szmirnov-Aljajev szerint [48] monoton (szigorúan 

monoton) az alakváltozás (1), ha az alakváltozási sebesség tenzor főirányai ugyanazon anyagi 

szálakkal (anyagi vonalelemmel) esnek egybe a teljes folyamat alatt, valamint az L Lode paraméter 

mindvégig állandó. A szóban forgó paraméter: 
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(4.8) 

ahol i – fő alakváltozási sebesség, i=1..3. Kvázi monoton az alakváltozási folyamat ha az 

alakváltozási sebességtenzor által képzett vektor, az alakítási folyamat valamely két egymás után 

következő időpillanatában nem vált irányt vagyis,  
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(4.9) 

ahol    ,
t t dt

ξ ξ  – az alakváltozási trajektórián mozgó anyagi pont t és t+dt időpillanathoz tartozó 

alakváltozási sebesség tenzora. Abban az esetben, ha az alakváltozási trajektorián mozgó anyagi 

pontnak van olyan egymást követő két állapota, amelyre  arccos 2P   feltétel legalább 

egyszer teljesül, akkor egyszerű nem-monoton folyamatról (3) van szó. Amennyiben a fenti feltétel 

többször teljesül, akkor ciklikus nem-monoton folyamat valósul meg (4).  

A folyamat nem-monotonitási mértékének meghatározására kétféle megközelítést 

alkalmaztunk. Egyik esetben a terhelési görbe hosszát használjuk fel a TP trajektória paraméter 

meghatározására. Legyen a vizsgált folyamat kvázi-monoton (2), vagyis a vizsgált anyagi pont 

alakváltozási vektora az OA trajektórián mozog (4.2 ábra). Az A pontba az (1) görbén is el lehet 

jutni, ami szigorúan monoton folyamatnak felel meg. Az adott időpillanatban a nem-monotonitás 

mértéke: 

1TP



 

 
(4.10) 

Nem-monoton esetben a teljes folyamatot n darab kvázi monoton szakaszra kell bontani, és az 

egyes tartományokra kell a (TP)i-t meghatározni oly módon, hogy az adott szakasz kezdeti 

állapotától kell a görbült és az egyenes trajektória darabot meghatározni. Ebben az estben a nem-

monotonitás mértéke 
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i
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TP TP



 

(4.11) 

A monotonitás, nem-monotonitás egy másik leírását adjuk az [S10], [S11] munkánkban. Ebben 

az esetben a monotonitás elemzéséhez meg kell vizsgálni, hogyan változik egy kiválasztott anyagi 

pont és az alakváltozási sebesség főirányainak helyzete az alakítási folyamat alatt. Ehhez meg kell 

határozni a merevtest-szerű forgás irányát és mértékét. Ez mutatja meg, hogy a kijelölt anyagi 

szálak helyzete hogyan változik a mozgás során. Ez után meg kell vizsgálni, hogy ugyanabban az 

anyagi pontban hogyan változnak az alakváltozási sebesség főirányai. Végül össze kell vetni az 

anyagi szálak helyzetét az alakváltozási sebesség főirányainak helyzetével. Ha ezek helyzete a 

folyamat alatt egymástól eltérő mértékben változik, akkor a folyamat, illetve a folyamatnak az 

adott szakasza nem monoton. Ha ez a változás azonos mértékű, és emellett a monotonitás Lode 

paraméterre vonatkozó feltétele is teljesül, akkor a folyamat, illetve a folyamatnak az adott 

szakasza monoton. 

Az ωvektorral jellemezhetjük a főirányok forgását, w -vel pedig a merevtest-szerű forgást. Az 

említett vektorok általános görbe vonalú koordinátarendszerben való meghatározását végezte el 

Bobor Kristóf [S48]. A monotonitás első feltétele akkor teljesül, ha ω  és w  vektorok 

megegyeznek egymással, különbségük nulla. Ekkor az adott időpillanatban az alakváltozási 

sebesség főirányai együtt forognak az anyagi részecskével. Ha ez a különbség nem nulla, akkor a 

folyamat az adott időpontban nem monoton. Ezt a különbséget jelöljük β vektorral. Minél nagyobb 

β abszolút értéke, annál nagyobb mértékben tér el a monoton alakváltozástól a folyamat az adott 

pillanatban. Amennyiben a β vektort valamely anyagi pont pályája mentén az időben integráljuk az 

alábbi mennyiségeket kapjuk: 
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1 2

0 0

,

t t

dt dt     β β

 

(4.12) 

A 1  egy kumulatív mennyiség, az alakítás közben végbemenő nem-monoton folyamatok 

hatását összegzi. Ezzel szemben 2  értéke azt fejezi ki, hogy az anyagi szálak és az alakváltozási 

főirányok milyen helyzetben vannak egymáshoz képest. Ha a 2  értéke nulla, akkor a főirányok és 

az anyagi szálak egymáshoz viszonyított helyzete megegyezik a kezdeti (t=0) pillanatban lévővel. 

Minél nagyobb a 2  értéke, annál nagyobb mértékű elfordulás ment végbe a kezdeti helyzethez 

képest. Néhány alakítási folyamatra meghatároztuk a nem-monotonitás mértékét amit a 4.3 ábra  

mutat. Jól érzékelhető az egyes folyamatokra jellemző különböző alakítási történet hatása. 

 

 

4.3 ábra  Különböző alakítási folyamatok nem-monotonitási mértéke 

 

A nem-monotonitás abból a szempontból is érdekes, hogy kapcsolatba hozható a 

szemcsefinomodással. Minél nagyobb a 1 értéke annál finomabb szemcseszerkezet jön létre az 

IKA során [S48]. 

4.3 IKA folyamatok mechanikai vizsgálata  

4.3.1 Könyöksajtolás modellezése 

A könyöksajtolás kontinuum-mechanikai elemzését végeztük több munkánkban, illetve nemzetközi 

együttműködésben, különböző szoftverrendszerek összehasonlításával. Ezekben a cikkekben az 

IKA folyamat néhány fontos kérdésére igyekeztünk választ kapni. Ezek közül van olyan, ami az 

alakítási folyamat történetéhez kapcsolódik, egy másik az alakváltozási mező homogenitásával, 

inhomogenitásával foglalkozik, van olyan, ami az alakítási utak hatását elemzi. 

Izotermikus körülmények között, szobahőmérsékleten, két (sík alakváltozás) és három-

dimenziós MSC SUPERFORM végeselemes programot használtunk rugalmas–izotrop keményedő 

réz anyagmodell, valamint E=100000 MPa és =0,3 Poisson tényező alkalmazásával [S43]. A 

hőmérséklet és az alakváltozási sebesség hatását nem vettük figyelembe a kicsi nyomóbélyeg 

sebesség miatt. A próbatest kezdeti geometriája 20x20x100 mm, illetve 20x100 mm volt. A 

súrlódást a Kudo-féle tényezővel vettük figyelembe.  
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4.4 ábra  Könyöksajtoló szerszám jellemző 

geometriai adatai 

4.5 ábra  Torzult végeselemes háló  

az átsajtolás után 

 

Az IKA folyamatok egyik fontos kérdése az alakváltozás történetének monotonitása vagy 

nem–monotonitása, amit az előző fejezetben részleteztünk. Ezt a lokális mennyiséget 

kiterjesztettük egy, a próbatest teljes térfogatára vonatkozó átlagos mennyiséggel: 

  V

átl

TPdV

TP
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(4.13) 

Ezzel párhuzamosan vizsgáltuk a folyamat során létrejövő inhomogenitást, ami az alakváltozás 

helytől való függésében nyilvánul meg. Az alábbi paraméter méri ezt a jelenséget: 
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(4.14) 

A végeselemes analízis eredményét mutatja az 4.1 táblázat, ahol a szerszámgeometria és a 

súrlódási tényező hatását foglaltuk össze. Az inhomogenitásra legnagyobb hatással a próbatest és a 

szerszám között fellépő súrlódás van, a nem-monotonitás növekedésében rögzitett súrlódás esetén a 

szerszám  szöge játszik meghatározó szerepet. 

 

4.1 táblázat  Az alakváltozási inhomogenitás és a trajektória paraméter változása különböző 

geometriájú és súrlódási tényezőjű szerszámok esetén 
 

VEM 
R 

mm 
Φ,º m Pinh (TP)átl átl  VEM 

R 

mm 
Φ,º m Pinh (TP)átl átl  

2D 10 90 0.0 0.371 1.47 0.78 2D 1 90 0.0 0.355 1.372 0.82 

2D 10 90 0.4 0.395 1.47 0.82 2D 1 90 0.4 0.348 1.39 0.97 

2D 10 90 1.0 0.401 1.45 0.84 2D 1 90 1.0 0.385 1.25 1.11 

2D 10 120 0.0 0.296 1.72 0.50 2D 1 120 0.0 0.289 1.72 0.50 

2D 10 120 0.4 0.305 1.61 0.53 2D 1 120 0.4 0.300 1.59 0.53 

2D 10 120 1.0 0.318 1.56 0.56 2D 1 120 1.0 0.310 1.56 0.61 

2D 5 90 0.0 0.358 1.40 0.81 3D  10 90 0.0 0.335 1.96 0.86 

2D 5 90 0.4 0.377 1.45 0.92 3D  10 90 0.4 0.308 1.85 0.90 

2D 5 90 1.0 0.353 1.40 0.95 3D  10 90 1.0 0.243 1.72 0.91 

2D 5 120 0.0 0.287 1.72 0.50 3D  10 90 0.0 0.307 2.04 1.00 

2D 5 120 0.4 0.296 1.58 0.53 3D  10 90 0.4 0.310 1.96 1.02 

2D 5 120 1.0 0.305 1.56 0.59 3D  10 90 1.0 0.295 1.85 1.09 
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Nemzetközi együttműködés keretében [S18] azonos geometriájú (8x8x60 mm) és anyagú (Cu 

99,5) próbatestek könyöksajtolását modelleztük. Az Ufa State Aviation Technical University 

(Oroszország) a Deform3D program 5.0 verzióját, a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszéke a 

QForm 3D program 4. verzióját, a Chungnam National University, Daejeon (Korea) az ABAQUS 

program 6.4 verzióját, a Russian Federal Nuclear Center-Ail-Russian SRI of Experimental Physics, 

Sarov (Oroszország) a DRACON nevű saját fejlesztésű véges differencia módszeren alapuló 

programját használta az izotermikus, szobahőmérsékletet és rugalmas–képlékeny izotrop keményedő 

anyagot feltételező számítások során.  

A szerszám geometriai adatai 90 , 1r R mm    , a súrlódási tényező m=0 volt. A 

könyöksajtolás első lépéseként modellezett folyamat erőlefutás görbéje mindegyik esetben hasonló 

jelleget mutatott és az eltérés kisebb volt, mint 10%. Hasonló megállapítás tehető az alakváltozási 

görbék jellegére és eltéréseikre. Az anyagáramlás hatására kialakuló alakváltozás mező inhomogén 

jelleget mutatott és merev zóna alakult ki a nyomás végső állapotában. A kis szórást mutató 

eredmények a mechanikai modellezés megbízhatóságát támasztják alá. 

Az ultra-finomszemcsés (UFSZ) anyag előállítására legtöbbször többlépéses könyöksajtolást 

alkalmaznak. Ilyen folyamat rugalmas–képlékeny, izotrop keményedő (Cu 99,5) és izotermikus 

2D-s elemzését végeztük el [S23]. A súrlódás leírására a relatív sebességfüggő Coulomb törvényt 

használtuk fel. Az alakító szerszám adatait és a súrlódási tényezőket az 5.2 táblázat tartalmazza. 

Munkánk során elsősorban a felhalmozott alakváltozás mértékét és eloszlását, valamint 

inhomogenitását vizsgáltuk.  

Négy átsajtolást követő egyenértékű alakváltozás eloszlás hisztogramját mutatja az 4.6 ábra. 

Megállapítottuk, hogy a végeselemes számítással meghatározott átlagos alakváltozás, és a képlettel 

meghatározott alakváltozás (2.2 ábra) között jelentős különbség van, ugyanakkor a maximális 

alakváltozás és a képlettel meghatározott alakváltozás közel van egymáshoz. 

 

 

 

5.2 táblázat  A könyöksajtoló szerszám  

geometriai adatai az 4.4 ábra alapján 
 

R, mm ,   

1 2.5 0 0.1 0.2 

5 16.3 0 0.1 0.2 

10 36.9 0 0.1 0.2 

 

r=1 mm és w=20 mm  

minden szerszámnál 

 

 

 
4.6 ábra  Az alakváltozás eloszlás hisztogramja 

 

 

A fenti témához kapcsolódóan az 4.7 ábra ugyanolyan anyag QForm 3D-s modellezéssel 

meghatározott alakváltozási mezőit mutatja. Jól érzékelhető az alakítási út hatása. A modell szerint 

közel homogén alakváltozási mezőt lehet elérni C alakítási úton 8x-os sajtolással.  
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4.7 ábra  Az egyenértékű alakváltozás eloszlása az alakítás során, eltérő alakítási utakon 

 

4.3.2 Kaliberhengerlés modellezése 

Az 3.2.1 fejezetben részletesen ismertettük a titán (Grade 2) kaliberhengerléssel történő 

szemcsefinomító alakítását. Ezzel párhuzamosan elvégeztük a laboratóriumi alakítási folyamat 

termo-mechanikus végeselemes analízisét [S3]. Az egyes kaliberekben történő alakítást külön 

modelleken vizsgáltuk (4.8 ábra), és az egyes folyamatvégi geometriai, feszültségi és alakváltozási 

jellemzőket a következő kaliber számára kezdeti értékekként átadtuk. A hengereket merev 

anyagnak, a titán rudat rugalmas, izotrop keményedő kontinuumnak fogtuk fel, amelynél az 

aktuális folyási feszültség (alakítási szilárdság) az alakváltozás, valamint az egyenértékű 

alakváltozási sebesség és a hőmérséklet függvénye. 

A hengerlési folyamat ciklikus jellegét illusztrálja az 4.9 ábra, amelyen a logaritmikus 

alakváltozási tenzor normális komponenseinek eloszlása látható. A világos tartomány a húzó, a 

sötét a nyomó alakváltozást érzékelteti. Az ábrán látható, hogy az egyik állapotban húzó jellegű 

tartományok a következő állapotban nyomó jellegűvé válnak és fordítva.  

 

 
 

4.8 ábra  A modellezési folyamat sémája 4.9 ábra  Az alakváltozási tenzor komponensek 

eloszlása az első és második hengerüreg után 
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Az 4.10 ábra mutatja, hogy az alakváltozási folyamat végén az alakváltozás elégendően nagy 

ahhoz, hogy a darab teljes keresztmetszetében ultra-finomszemcsés (UFSZ) szerkezet alakuljon ki. 

 

 

 

4.10 ábra  Az egyenértékű alakváltozás eloszlása a különböző hengerüregekben 

 

 

A mechanikai egyenletek mellett a hővezetés differenciálegyenletét is megoldottuk, ennek 

eredményeként az alakváltozások és a hőmérséklet eloszlását is meghatároztuk. Az 4.11 ábra 

mutatja a kezdeti állapotban kijelölt pontok hőmérsékletváltozását a hengerlés során. A rúd 

belsejében lévő pontok hőmérséklete növekszik az alakváltozás munkájának a hatására, míg a 

felületi pontok hőmérséklete csökken a hengerszerszámmal történő érintkezés következtében. 

Mivel az alakítás során az anyag felváltva érintkezik a szerszámmal, ezért a hőmérsékletváltozás is 

ciklikus jellegű. Az első négy szúrást követően a munkadarabot újból a kezdeti hőmérsékletre 

hevítettük (450°C), majd folytattuk az alakítást. A kijelölt anyagi pontok egyénértékű 

alakváltozását a 4.12 ábra szemlélteti.  

 

 

  

4.11 ábra  A Grade 2 titán rúd kijelölt pontjainak hőmérséklet változása a hengerlés során 
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4.12 ábra  A  Grade 2 titán rúd kijelölt pontjainak egyenértékű képlékeny alakváltozása  

a hengerlés során 

 

4.3.3 Többirányú kovácsolás anyagi viselkedésének modellezése 

A többirányú kovácsolás az egyik olyan IKA eljárás, amellyel nagyméretű darabok gyárthatók. A 

konkrét technológiai folyamat tervezéséhez szükséges anyagjellemzők meghatározását Gleeble 

3800 termo-mechanikai szimulátorhoz kapcsolódó 35036 típusú MaxStrain berendezéssel végzett 

vizsgálatok segítségével dolgoztuk ki [S2], [S27]. A kísérletekhez használt próbatest a befogókkal 

együtt forgatható a próbatest hossztengelye körül, 90
o
-os egyedi elfordulásokkal (4.13 ábra).  

A programozott vizsgálatok során lágyított állapotú Al Si1MgMn (Al 6082) anyag többirányú 

kovácsolását szobahőmérsékleten végrehajtva, folyamatosan mértük az alakításhoz szükséges erőt 

és a próbatest geometriáját. Az így kapott mérési adatok feldolgozását a virtuális teljesítmény 

elvének alkalmazásával létrehozott merev–képlékeny anyagi viselkedést leíró mechanikai modell 

segítségével végeztük el, és meghatároztuk a folyamat során változó alakítási szilárdságot a 

halmozott képlékeny alakváltozás függvényében.  

A ciklikus folyási feszültség változását a 4.14 ábra szerinti séma alapján elemeztük, 

felhasználva a kisciklusú fáradásnál alkalmazott anyagegyenleteket [52]. 

 

 

 

4.13 ábra  MaxStrain berendezés forgató egysége és a vizsgálathoz használt próbatest 
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4.14 ábra  A ciklikus alakítási folyamat folyási feszültségének változása 

 

Az első terhelési ciklusra vonatkozó 
 1

y folyási feszültség (alakítási szilárdság) függvény része 

a teljes monoton folyási függvénynek: 

   1

y 
 (4.15) 

A terhelés irányának változása miatt a Bauschinger effektus következtében a második ciklus 

kezdeti folyási feszültsége: 

    2 1

0 maxy   
 

(4.16) 

ahol 1max – az első terhelési ciklus végi alakváltozás,   a Bauschinger effektus hatását kifejező 

tényező. A folyási függvény további menete a ciklikus képlékeny alakváltozás Masing-féle 

általánositott egyenlete alapján [52] az  n-edik ciklusban: 
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(4.17) 

ahol ,  az alakváltozás történetétől függő paraméterek, 
 1

max

n



 az (n-1)-ik ciklus végi halmozott 

alakváltozás.  

Mindegyik ciklus kezdeti folyási feszültsége és az előző ciklus végi folyási feszültsége közötti 

kapcsolat: 
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 (4.18) 

Feltételezzük, hogy az      , ,n n     mennyiségek folytonos függvényekkel leírhatók:  
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(4.19) 

Eljárást dolgoztunk ki a fenti egyenletek paramétereinek meghatározására. Megállapítottuk, 

hogy a ciklikus terhelés hatására kialakuló általánosított folyási feszültség a monoton alakváltozás 

során meghatározott folyási feszültség alatt halad (4.15 ábra).  
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A ciklikus alakítási folyamat változó folyási feszültségét helyettesíteni lehet egy egyenértékű 

görbével, amelynek a meghatározási elve az, hogy a ciklikus folyamat alakítási munkáját és az 

egyenértékű folyási feszültség munkáját egymással egyenlőnek vesszük: 
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(4.20) 

 

 

4.15 ábra  Az Al Si1MgMn (Al 6082) ötvözet alakítási szilárdságának változása  

többirányú kovácsoláskor 

 

4.4 Következtetések 

A különböző intenzív képlékenyalakító (IKA) eljárások mechanikai sajátossága, hogy nem–

monoton alakváltozási úton valósíthatók meg. A nem-monotonitás mértékének értelmezésére 

kétféle eljárást dolgoztunk ki. Az egyik esetben az Iljusin által a kis alakváltozásokra kifejlesztett 

elméletet alkalmaztuk véges nagy alakváltozásra, az alakváltozás trajektóriái alapján határoztató 

meg a nem-monotonitásra vonatkozó mérőszám. 

A nem-monotonitást számszerűsítő másik mérőszám közvetlenül kapcsolódik Szmirnov-

Aljajev eredeti feltételeihez, azok általánosítását jelenti. A kezdeti állapotban kijelölt anyagi szálak 

helyzetét folyamatosan összevetve az alakváltozási sebesség tenzor főirányaival értelmezhető olyan 

skalár mennyiség, amelynek segítségével az egyes alakítási folyamatok sorrendbe állíthatók. A 

fentiekben értelmezett mérőszámok jelentősége abban van, hogy kapcsolatba hozhatók a 

szemcsefinomodás mértékével. 

Az IKA folyamatok technológiai alkalmazását elősegítő modellezéseket végeztünk 

végeselemes számításokkal. Ezek során elsődlegesen az erőtani és alakváltozási paramétereket 

határoztunk meg. A számítások kiterjedtek az egy- és többlépéses folyamatokra. A nemzetközi 

együttműködésben is végzett könyöksajtoló számítások a modellezésünk megbízhatóságát 

támasztották alá. A kontinuum-mechanikai elemzések jól tükrözték az alakítás útfüggését, az 

alakváltozások ciklikus változásának jellegét, a folyamat végére létrejövő anyag homogenitását-

inhomogenitását.  

Az IKA folyamatok nagy részénél a ciklikusság a jellemző az alakváltozás történetére. Fizikai 

modellezéssel és Gleeble termo-mechanikai szimulátoron végzett kísérletek kiértékelése és 

mechanikai modellezése alapján összekapcsoltuk a monoton alakítási szilárdságot a ciklikus 

alakítási szilárdsággal és megállapítottuk, hogy az utóbbi az előző mennyiség alatt halad azonos 

mértékű alakváltozás, alakváltozási sebesség és hőmérséklet esetén. 
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5 Tézisek 

1. Megállapítottam, hogy a különböző intenzív képlékenyalakító eljárások mechanikai sajátossága 

az, hogy nem-monoton alakváltozási úton valósíthatók meg. A nem-monotonitás mértékének 

értelmezésére kétféle eljárást dolgoztam ki. Az egyik esetben a nem-monotonitást kifejező 

mérőszám az egyenértékű logaritmikus alakváltozás és az alakváltozási trajektória hosszának 

összevetése alapján határoztató meg. A másik esetben a kezdeti állapotban kijelölt anyagi szálak 

helyzetét folyamatosan összevetve az alakváltozási sebességtenzor főirányaival, értelmezhető 

egy olyan skalár mennyiség, amelynek segítségével az alakítási folyamatok sorrendbe állíthatók. 

A fentiekben értelmezett mérőszámok kapcsolatba hozhatók a szemcsefinomodás mértékével 

[S11], [S43]. 

 

2.  Igazoltam, hogy a monoton alakváltozás körülményei között meghatározott alakítási szilárdság 

görbe az IKA folyamatokra jellemző alakítási szilárdság görbe felett halad, beleértve a ciklikus 

IKA eljárásokat is. Utóbbi esetben a kis alakváltozásokra vonatkozó ciklikus egyenértékű 

feszültség–egyenértékű alakváltozás kapcsolatot kiterjesztettem nagy képlékeny alakváltozásra 

[S2], [S28].  

 

3. Kisérleti eredményeim igazolták, hogy intenzív képlékenyalakítással olyan ultra-finomszemcsés 

fémes szerkezeti anyagok állíthatók elő, amelyek szilárdsága jóval nagyobb, mint a 

hagyományos szemcsézetű anyagoké és a szívósságuk is jobb. Ily módon az igényekhez 

igazodó, nagyon kedvező mechanikai tulajdonság kombinációk hozhatók lére. Az IKA-val 

előállított anyagok az eljárás fajtájától függetlenül anizotroppá válnak a gyártási folyamat során. 

Ez a változás mind a mechanikai tulajdonságokban, mind a mikroszerkezetben jelentkezik 

[S13],S[15], [S19]. 

 

4. Könyöksajtolás folyamatának kisérleti fejlesztése és VE modellezése alapján a nemzetközi 

gyakorlatban használatos l/d=4-6 (próbatest hossz/átmérő) viszonyt a duplájára növeltem  

l/d=1-2 méretű lágy hengeres betét alkalmazásával. Megállapítottam, hogy a sikeres alakítási 

folyamathoz az szükséges, hogy a munkadarab és a betét átlagos alakítási szilárdságának 

hányadosa 5-7 közé essen [S15]. 

 

5. Megállapítottam, hogy különböző hengerlési és többirányú alakítási műveletek képezik azokat 

az eljárásokat, amelyekkel nagy mennyiségben állítható elő ultra-finomszemcsés anyag intenzív 

képlékenyalakítással. Ipari körülmények között kaliberhengerléssel sikerült nagy mennyiségben 

olyan ultra-finomszemcsés titánt előállítani, amelynek mikroszerkezete és mechanikai 

tulajdonságai hasonlóak a laboratóriumi IKA eljárásokkal kapott anyagéhoz. A hagyományos és 

IKA eljárások kombinálásával, valamint a hőmérsékleti viszonyok szabályozásával rugalmasan 

befolyásolható a termékek mérete és mennyisége [S3], [S11], [S20], [S22]. 
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