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1. fejezet
SPD

Severe Plastic Deformation (intenzív képlékenyalakítás, IKA)

ECAP

Equal Channel Angular Pressing (könyöksajtolás)

HPT

High Pressure Torsion (nyomás és csavarás)

MF

Multiple Forging (többszörös átkovácsolás)

CEC

Cyclic Extrusion and Compression (ciklikus sajtolás és nyomás)

ARB

Accumulative Roll Bonding (többrétegő kötı hengerlés)

RCS

Repetitive Corrugation and Straightening (ismétlıdı hajlítás és
kiegyenesítés)

C2S2

Continous Confined Strip Shearing (folyamatos lemeznyírás)

TEM

Transmisson Electron
mikroszkópia)

HREM

High Resolution Electron Microscopy (nagyfelbontású elektronmikroszkópia)

MS

Mössbauer Spectroscopy (Mössbauer spektroszkópia)

XRD

X-Ray Diffraction (röntgendiffrakció)

SAED

Selected Area Electron Diffraction (határolt területő diffrakció)

DSC

Differential Scanning
kalorimetria)

EBSD

Electron Backscatter Diffraction (visszaszórtelektron diffrakció)

γ SFE

Stacking Fault Energy (rétegzıdésihiba-energia)

VPSC

Visco-Plastic Self-Consistent
alakváltozási elmélet)

Φ

könyöksajtoló szerszám alakítási csatornájának belsı hajlásszöge

Microscopy

Calorimetry

(transzmissziós

(differenciál

(önkonzisztens

elektron-

pásztázó

viszkoplasztikus
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Ψ

könyöksajtoló szerszám alakítási csatornájának külsı hajlásszöge

ε

egyenértékő alakváltozás

ε x,y,z

fajlagos nyúlás

γ xy,xz,yz

szögváltozás

ϕ

logaritmikus alakváltozás

ϕ

egyenértékő logaritmikus alakváltozás

2-3. fejezet
FEM

Finite Element Method (végeselem módszer)

FVM

Finite Volume Method (végestérfogat módszer)

Rm

szakítószilárdság

R p0,2

egyezményes folyáshatár

A5

5 ⋅ d 0 -ra vonatkoztatott szakadási nyúlás

Z

kontrakció, fajlagos keresztmetszetcsökkenés

Wc

fajlagos törési munka

HV

Vickers-keménység

m

Kudo-féle súrlódási tényezı

L

Fourier transzformáció változója

A(L)

Fourier-együttható

AS(L)

kristályok méretével összefüggı paraméter

AD(L)

kristálytorzulással összefüggı paraméter

g

diffrakciós vektor abszolút értéke

εL

átlagos alakváltozás

b

Burgers vektor

Re

diszlokációk külsı levágási sugara

C

átlagos diszlokációs kontraszt faktor

σ

krisztallit méreteloszlás függvény szélesség

m

krisztallit méreteloszlás függvény középértéke

ρ

diszlókációsőrőség

M

diszlokációs struktúra elrendezıdési paraméter

q

diszlokáció él-, vagy csavar jellegét jellemzı paraméter

< x > vol

térfogattal súlyozott átlagos szemcseméret
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4. fejezet

v x,y,z

sebességmezı komponensei

εɺ1,2,3

alakváltozási sebességtenzor fıértékei

n x,y,z

alakváltozási sebességtenzor fıirányai

q x,y

alakváltozási sebességtenzor fıirányainak a koordinátarendszer
tengelyeivel bezárt szöge

υ

Lode-paraméter

L

sebességgradiens

D

alakváltozási sebességtenzor

W

örvénytenzor

ωx,y,z

örvényvektorok

Φ1

merevtestszerő elforgás szöge

Φ2

alakváltozási sebességtenzor fıirányainak elfordulási szöge

Φ x,y,z

monotonitás paraméterek

xi

Euler-, vagy térkoordináták

Xi

Lagrange-koordináták

k

a nyírószerszám a koordinátarendszer x tengelyével bezárt szöge

φ

trajektória egyenlete könyöksajtolásnál

5. fejezet
σ

normálfeszültség

σ

egyenértékő feszültség

τ

nyírófeszültség

kf

alakítási szilárdság

n

keményedési kitevı

f

folyási függvény

r

Wu-elmélet anyagparamétere

m

Hill- és Hosford-elméletek anyagparaméterei

F, G, H, L, M, N

Hill-elmélet anizotrópia paraméterei

Xi

Hu-elmélet anizotrópia paraméterei

Pi

Lademo-féle folyási feltétel paraméterei

Y

folyáshatár jelölése a Hu-féle elméletben
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εɺ

egyenértékő alakváltozási sebesség

a

zömített próbatest ellipszis keresztmetszetének nagytengelye

b

zömített próbatest ellipszis keresztmetszetének kistengelye

g

zömítı próbatest
konstans

d0

próbatest kezdeti átmérıje

h0

próbatest kezdeti magassága

ɺp
w

fajlagos képlékeny alakváltozási teljesítmény

vk

zömítıszerszám sebessége

λɺ

anyagtörvény skalárszorzója

alakváltozásának

számításához

szükséges
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1. Bevezetés

1.

Bevezetés

Az ultrafinomszemcsés anyagok az utóbbi évtizedben az anyagtudománnyal
foglalkozó kutatók érdeklıdésének homlokterébe kerültek. A tömbi anyagok rendkívüli
kis szemcseméretét az úgynevezett intenzív képlékenyalakítással (SPD) lehet elérni. Az
eljárás lényege, hogy az anyag szerkezetének transzformációja a kiinduló durvaszemcsés
állapotból, az alakítási folyamat elırehaladásával, alapvetıen nyíró alakváltozás
felhasználásával valósul meg. Az alakítás mértékétıl függıen a létrejövı szemcseszerkezet
– átlagos szemcsemérettel jellemezve – lehet ultrafinomszemcsés (~100–1000 nm) vagy
nanoszemcsés (<100 nm). Az intenzív képlékenyalakítások egyik legismertebb módszere a
könyöksajtolás, amelyet az angolszász szakirodalom Equal Channel Angular Pressing-nek
(ECAP) nevez. A nagyon kis szemcsemérető anyag összes tulajdonsága lényegesen
megváltozik a hagyományos szemcseszerkezetőekhez képest, és ezzel a mérnöki
alkalmazások új területei nyílnak meg. Az ultrafinomszemcsés anyagok közös jellemzıi a
nagy szilárdság, a viszonylag jelentıs szívósság, a nagy kifáradási határ, a
szuperképlékeny alakíthatóság és a forgácsolás utáni finom felület [28], [63], [83], [93].
Néhány anyagnál, például a réznél és a titánnál egy paradox [43], [50] jelenséget figyeltek
meg. Nevezetesen, hogy az intenzív képlékenyalakítás hatására a szilárdság
növekedésével párhuzamosan az anyag képlékenysége is növekszik. Az
anyagtudományban ez a jelenség korábban ismeretlen volt, mert eddigi tudomásunk
szerint a képlékenyalakítással elért szilárdságnövekedés a képlékenység csökkenésével
párosult.
Napjainkban az intenzív képlékenyalakítások területén folyó kutatások nemzetközileg
is kiemelt jelentıségőek. Érdekességképpen megemlítem, hogy 1998-ban az Elsevier
kiadványokban összesen 18 darab publikáció látott napvilágot, 2004-ben 96, 2007-ben 161,
majd ez a szám 2008-ban – eddig – 249-re növekedett. Az ultrafinomszemcsés ötvözetek
ipari mérető gyártása egy-két kivételtıl eltekintve még nem terjedt el. Elıször 2005-ben, az
Amerikai Egyesült Államokban nyújtottak be szabadalmat az AW-6061-es
alumíniumötvözet melegalakítására vonatkozóan [72]. Könyöksajtolással gyártott,
viszonylag nagymérető (100x350 mm) négyzet alapú alumíniumhasábokat kovácsoltak a
megszokottól eltérıen jóval kisebb hımérsékleten. Ennek ellenére az anyag alakíthatósága
növekedett, amit a finomszemcsés anyagszerkezet tett lehetıvé. A technológiával egyrészt
csökkenteni tudták a sorjaveszteséget és az elıgyártmány felhevítéséhez szükséges
energiát, másrészrıl a kovácsoló szerszámok igénybevétele is jelentısen kedvezıbbé vált.
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A tömbi ultrafinomszemcsés anyagok felhasználási lehetıségei közül elsısorban az
orvostechnikai alkalmazásokat [85], a titánból készült kitőnı biokompatibilitású
csontcsavarokat, csontlemezeket és protéziseket emelem ki. Magyarországon pár évvel
ezelıtt már elindultak azok a klinikai kísérletek, amelyek a könyöksajtolással gyártott,
titán anyagú traumatológiai eszközök emberi testbe való beültethetıségére irányulnak. Új
perspektívák nyílhatnak meg a repüléstechnikai, informatikai, gépészeti és villamosipari
alkalmazásuk terén is.

1.1.

A doktori értekezés témája

Értekezésem a könyöksajtolással gyártott, ultrafinomszemcsés AlMgSi1 ötvözet
kutatása területén mutat be új eredményeket. Vizsgáltam elsısorban a technológia
anyagszerkezetre és a statikus mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását, valamint
kontinuummechanikai számításokat alkalmaztam a mechanikai anizotrópia és a
különleges szemcseszerkezet kialakulásának leírására.
A bevezetés elsı részében ismertetem az intenzív képlékenyalakítások közös ismérveit,
majd a könyöksajtolás technológiáját, a mikroszerkezet képzıdésének mechanizmusát, a
termomechanikus alakítást, valamint a mechanikai anizotrópia kialakulását és jellemzıit.
Ezt követıen áttekintést adok a könyöksajtolással gyártható anyagokról. A fejezet végén a
kísérletekhez felhasznált AlMgSi1 alumíniumötvözet alapvetı tulajdonságait ismertetem.
A disszertáció második fejezetében az elvégzett könyöksajtolási kísérleteket írtam le. A
szakítópróbatestek kimunkálási helyét végeselem analízissel, többszöri átsajtolást
szimulálva határoztam meg. Szakítókísérletekkel és röntgendiffrakciós vonalprofil
analízissel kimutattam, hogy az alakítási utak jelentıs mértékő változást okoznak a
többszörösen könyöksajtolt anyag statikus mechanikai és mikroszerkezeti mérıszámaiban.
Harmadik fejezetben a profilhengerlés és a körkovácsolás hatását vizsgáltam meg az
elızetesen könyöksajtolással, C és Bc alakítási úttal gyártott munkadarabok statikus
mechanikai és mikroszerkezeti tulajdonságaira. A továbbalakítások során a
munkadarabok károsodását szemrevételezéssel vizsgáltam.
A negyedik fejezetben értelmeztem a monotonitás fogalmát. Az intenzív képlékenyalakítások eltérı mikroszerkezetet hoznak létre a hagyományos alakításokhoz (hengerlés,
folyatás, zömítés stb.) képest. Annak ellenére, hogy az intenzív képlékenyalakítással
elérhetı néhány száz nanométeres szemcsenagyságot hagyományos képlékenyalakító
eljárásokkal is meg lehet közelíteni, a kialakuló mikroszerkezet tekintetében az eltérés
jelentıs, ami a szemcsék különbözı jellegő deformációs mechanizmusának tudható be. Az
általam bevezetett monotonitás paraméter ezt az eltérést alapvetı kontinummechanikai
mennyiségekkel mutatja ki a hagyományos, illetve intenzív képlékenyalakító
technológiákra.
Az ötödik fejezetben a lemezanyagokra kidolgozott Weilong Hu-féle képlékenységi
feltételt terjesztem ki a tömbi anizotróp anyagok leírására. Az anyag anizotrópiáját
egytengelyő zömítı kísérletekbıl kapott mérési adatokkal határoztam meg. Legvégül
elıállítottam a tömbi ultrafinomszemcsés AlMgSi1 ötvözet folyásgörbéjét, ami
nélkülözhetetlen a könyöksajtolást követı képlékenyalakító technológiák megtervezéséhez.
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1.2.

Célkitőzések

A többszörösen könyöksajtolt AlMgSi1 anyagú munkadarabok mechanikai és
mikroszerkezeti vizsgálatával meghatározni a C és Bc alakítási utak eltérı hatását.
A lágyított állapotú, és elızetesen C és Bc alakítási úttal egyszeresen, kétszeresen,
négyszeresen és nyolcszorosan könyöksajtolt 16 mm átmérıjő, közel 180 mm hosszú
munkadarabokon a lehetı legnagyobb mértékő alakváltozás elérése kaliberhengerléssel és
körkovácsolással. A továbbalakítások hatására megváltozó szilárdsági, képlékenységi,
szívóssági és mikroszerkezeti paraméterek meghatározása.
Olyan mérıszám megalkotása, amely kontinuummechanikai meggondolások alapján
analitikus módon jellemzi a hagyományos és az intenzív képlékenyalakítások speciális
mikroszerkezet képzıdésének feltételeit.
A C és Bc alakítási úttal többszörösen könyöksajtolt AlMgSi1 anyagú alakított darabok
mechanikai anizotrópiájának meghatározása az anyagtörvény felhasználásával.
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A szakirodalom áttekintése

2.1.

Intenzív képlékenyalakítás

Intenzív képlékeny alakváltozáson olyan, makroszkópikus méretváltozás nélküli nagy
nyíróalakváltozást értünk, amelyet többségében nagyszögő szemcsehatárok jellemeznek,
valamint a létrejövı nanoszemcsés, vagy ultrafinomszemcsés szerkezet közel homogén,
gömbszerő szemcsékbıl áll.
Több olyan gyártási eljárás is létezik, amelyekkel nanoszemcsés szerkezetővé lehet
alakítani anyagokat (pl. gázkondenzáció, ırlés golyósmalomban). Ezeknek az eljárásoknak
legnagyobb hátránya az, hogy a gyártás közben az anyag porózussá válik, illetve
szennyezı anyagokat tartalmaznak. Ez az intenzív képlékenyalakításnál – amit a
továbbiakban IKA-nak rövidítek – nem fordul elı. Leggyakrabban tömbi anyagok
gyártására használják ezeket az eljárásokat, amelyek lehetnek könyöksajtolás (ECAP),
többszörös átkovácsolás (MF), vagy ciklikus sajtolás és nyomás (CEC).
Ultrafinomszemcsés lemeztermékek nyomással és egyidejő csavarással (HPT), többrétegő
kötı hengerléssel (ARB) [90], ismétlıdı hajlítással és kiegyenesítéssel (RCS), vagy
folyamatos lemeznyírással (C2S2) készülhetnek.
A hagyományos alakítási eljárásokkal gyártott anyag szemcseszerkezetét többségében
cellás típusú szubszemcsék alkotják, amelyek kisszögő szemcsehatárokkal kapcsolódnak
egymáshoz. Ugyanakkor az intenzív képlékenyalakítással létrehozott ultrafinomszemcsés
szemcseszerkezetet nagyszögő szemcsehatárú szemcsék jellemzik. Az anyagtudományban kisszögő vagy szubhatárnak nevezik azokat a felületszerő hibákat egy
krisztalliton belül, melyeknél az orientációkülönbség 1-5°-nál kisebb, nagyszögőnek, ha
15°-nál nagyobb [34].
A hagyományos alakítási eljárások közös jellemzıje, hogy nem lehet egy adott
mértéknél nagyobb alakváltozást elérni az anyag képlékeny tartalékainak kimerülése
miatt. Ezzel szemben az IKA során az alakítandó anyagban közel hidrosztatikus nyomó
feszültségállapot jön létre, amely rendkívül nagy alakváltozást valósít meg, károsodás
vagy törés bekövetkezte nélkül. A szemcsefinomodás nagyobb mértékő az elsı alakítási
lépcsık folyamán, a további alakítással kisebb mértékben változik (1. ábra).
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ϕ≈4
d ≈ 440 nm

ϕ≈7
d ≈ 250 nm

ϕ ≈ 44
d ≈ 220 nm

1. ábra. Cu szemcseszerkezet finomodása nyomás és csavarás közben az összehasonlító képlékeny
alakváltozás függvényében (kezdeti szemcsnagyság 120 µm) [28]

Az alakítás során a krisztallitok kezdeti cellás szerkezetükbıl átalakulnak szemcséssé, míg
az ellentétes elıjelő diszlokációk nagy része kioltódik az alakváltozás során [28]
(2. ábra). Az intenzív képlékenyalakítás hatására létrejövı kristályokat nagy belsı
feszültség és erıs torzultság jellemzi.

2. ábra. (a) a szemcsék határán a diszlokációsőrőség eléri a kritikus értéket
(b) az ellentétes elıjelő diszlokációk részlegesen kioltódnak
(c) az azonos elıjelő diszlokációk nagy része megmarad

Az anyagszerkezetre jellemzı tulajdonságok vizsgálatára többféle módszer áll
rendelkezésre, mint például a transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM),
röntgendiffrakció (XRD), nagyfelbontású elektronmikroszkópia (HREM), visszaszórtelektrondiffrakció (EBSD), vagy a Mössbauer spektroszkópia (MS). Segítségükkel a
szemcsehatárok fajtáit, a diszlokációk eloszlását, típusait, a textúra kialakulását stb. lehet
tanulmányozni. Hıközlés hatására létrejövı változásokat, esetleges kiválásokat
differenciál pásztázó kalorimetria (DSC) és dilatométeres vizsgálatokkal lehet nyomon
követni.

2.2.

Könyöksajtolás

A könyöksajtolást [28] elıször 1972-ben Belorussziában kezdtek el használni, egy olyan
szemcseszerkezetet finomító eljárásként, amellyel tömbi munkadarabok mechanikai
tulajdonságait lehetett tudatosan megváltoztatni. Az alakváltozási folyamat
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tanulmányozásában igazi nagy áttörést az 1990-es évek hoztak, amikor is a mérnökök
figyelme az ultrafinomszemcsés anyagok vizsgálata felé fordult.
A könyöksajtolás lényegét a 3. ábra szemlélteti:

3. ábra. A könyöksajtolás elvi ábrája

A matricában két, egymást derékszögben metszı csatorna van, amelyek keresztmetszete
megegyezik és állandó. A munkarab az egyik csatornából a másikba egy alakítóbélyeg –
tüske – mozgatásával jut át. A csatornák találkozásánál a munkadarab keresztmetszetének
vékony rétegében az anyagban egyszerő nyírás keletkezik (4. ábra).

4. ábra. Nyírás az 1-es és a 2-es elem között

Ennek az eljárásnak a hagyományos alakítóeljárásokkal szembeni elınye abban van,
hogy a munkadarab méretei nem változnak meg, a feszültségek, valamint az
alakváltozások eloszlása közel egyenletes a munkadarab teljes térfogatában. A
technológiai paraméterek (alakítás hımérséklete, sebessége, súrlódási viszonyok stb.)
jelentısen befolyásolják a kialakuló szemcseszerkezetet valamint az alakváltozás
nagyságát. Az alakváltozás nagyságára elsıdlegesen az alakítási csatornák – belsı Φ és
külsı Ψ – hajlásszögei vannak hatással (5. ábra).
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5. ábra. Szerszámgeometria bemutatása

Az egyenértékő alakváltozást általánosan a következı formában lehet felírni [17]:
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(2.1)

Ha az könyöksajtolási modellt leegyszerősítjük, eltekintünk a súrlódás hatásától és közel
homogén alakváltozás eloszlást tételezünk fel az alakított darab egész térfogatában, akkor
csak az egyik síkban, például az xy–síkban végbemenı nyíró igénybevétel jellemzi a
folyamatot. Ez azt jelenti, hogy az alakváltozási tenzor fajlagos nyúlás komponenseinek
értéke zérus ( ε x = ε y = ε z = 0 ), csak a γ xy szögváltozási komponens különbözik a nullától, a
többi γ zy = γ zx = 0 . Súrlódás nélküli egyszeres átsajtolás során létrejövı egyenértékő
alakváltozás nagysága a következı képlettel számítható [17]:

φ ψ
 φ ψ 
 2 ⋅ ctg  2 + 2  + ψ ⋅ cosec  2 + 2  




ε=
3





(2.2)

Ha olyan szerszámgeometriát veszünk alapul, amelyben Φ = 90 és Ψ = 0 , akkor az
egyenértékő alakváltozásra a következıt kapjuk:
ε=

2
≈ 1,15
3

(2.3)

Az egyes könyöksajtolások folyamán elérhetı egyenértékő alakváltozások nagysága
azonos. A könyöksajtolás számos elınye a munkadarabok többszöri alakításával
mutatkozik meg, amely lehetıvé teszi a különbözı szemcsestruktúrák kialakítását a
nyírási síkok változtatásával. A nyírási síkok helyzetének és irányának változtatását az
egyes átsajtolások között a munkadarabok hosszanti tengelyük körüli elforgatásával lehet
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elérni. A forgatások rendjét – más néven alakítási utakat – a szakirodalom [33] ’route’-nak
nevezi, típusait a 6. ábra ismerteti:

6. ábra. Az alakítási utak értelmezése

Az A út megvalósítása a legegyszerőbb, itt a munkadarabok forgatás nélkül, mindig
azonos helyzetben kerülnek vissza a szerszámcsatornába. BA típusú út esetében a
munkadarabot 90°-kal oda-vissza elforgatják. Bc és C típusnál mindig azonos irányú a
forgatás, az elızınél 90°-kal, míg az utóbbinál 180°-kal.

2.3.

Mikroszerkezet kialakulása Al egykristály könyöksajtolása során

A könyöksajtolás közben kialakuló mikroszerkezet egykristály átsajtolásával
vizsgálható és érthetı meg legegyszerőbben. M. Furukawa, Y. Kawasaki, Y. Miyahara, Z.
Horita, és T. G. Langdon szerzık alumínium egykristályon tanulmányozták a
könyöksajtolás hatására kialakuló mikroszerkezetet [33]. Vizsgálataikat Φ = 90° belsı,
illetve Ψ = 30° külsı csatornahajlászöggel rendelkezı könyöksajtoló szerszámmal
végezték, amelyhez Descartes-féle derékszögő koordinátarendszert illesztettek (7. ábra). A
nyírási mechanizmus nyomon követése céljából az egykristályt különbözı helyzetekben
sajtolták át az alakítócsatornán, változtatva ezzel az egykristály {111} síkjának és csúszási
irányának <110> helyzetét a könyöksajtoló szerszámhoz kötött elméleti nyírási síkhoz
képest. Az elméleti nyírási sík azt a szerszámhoz kötött síkot jelenti, amely mentén a
szemcsék elnyíródnának, ha azok csúszási síkjai éppen egybeesnének vele. A valóságban
az egykristály elnyíródása az elcsúszás számára legkedvezıbb kristálytani síkban megy
végbe.

7. ábra. A könyöksajtoló szerszám sematikus képe az XZ–síkban
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Könyöksajtolás elıtt az egykristályt az Y–tengely körül az óramutató járásával megegyezı
irányban forgatták el a szerszámcsatornában olyan módon, hogy az egykristály {111}
csúszási síkja és az <110> csúszási iránya 20°-os szöget zárt be az elméleti nyírási síkkal.
A 8. ábra TEM felvételének határolt területő diffrakciós képe alapján jól kivehetı, hogy
elsı átsajtolásra kisszögő szemcsehatárú elnyúlt szubszemcsék keletkeznek, hosszanti
tengelyük 65°-os szöget zár be az X–tengellyel. Jellemzı még, hogy erısen töredezett
szubszerkezet alakul ki, a nyírási kötegek diszlokációkkal telítıdnek, és a keletkezett
szubszemcsék hosszanti tengelye párhuzamos az elsıdleges csúszási síkkal.

8. ábra. Alumínium egykristály elsı átsajtolás utáni elektronmikroszkópi és határolt területő
diffrakciós képe [33]

Azért, hogy megértsük a szemcsefinomodás mechanizmusát és ennek a mechanikai
tulajdonságokra gyakorolt hatását, tanulmányozni kell az alakítási lépések alatt aktíválódó
nyírási síkok helyzetét az eltérı alakítási utak esetében. M. Furukawa, Z. Horita,
M. Nemoto, és T. G. Langdon [33] az elméleti nyírási síkok munkadarabhoz kötött
helyzetét perspektívikus nézetben ábrázolta négy átsajtolásra, mind a négy alakítási útra
(9. ábra). A síkokon jelölt nyilak a nyírás irányára utalnak.

9. ábra. Különbözı utakhoz tartozó nyírási síkok változása 4 átsajtoláson keresztül [33]
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Az A útnál az egymást követı átsajtolások során a nyírási síkok mindig 90°-os szöget
zárnak be egymással. BA típusúaknál a nyírási síkok mindig szögben keresztezik egymást,
hasonlóan Bc-hez, az elıbbinél minden negyedik, az utóbbinál minden második
átsajtolásra ismétlıdnek a nyírási síkok. C útnál egymással mindig megegyezı pozíciójú
síkokban megy végbe a szemcsék nyíródása.
A 9. ábrán jelölt nyírási síkokat három egymásra merıleges irányból is lehet vizsgálni,
ekkor még szemléletesebb képet kapunk az elméleti nyírási síkok egymáshoz viszonyított
helyzetérıl. Egy elemi kocka (egykristály) átsajtolás közbeni torzulását és nyírási síkjainak
aktíválódását öt átsajtoláson keresztül kísérték figyelemmel különbözı utakra Φ = 90°
belsı csatornahajlászög mellett [41] (10-13. ábra). Az elemi kocka deformációját a 7.
ábrának megfelelı koordinátarendszerben, az X–, Y– és Z–síkokon vizsgálták. Az 10-13.
ábrák elsı oszlopában az alakítási utak, a másodikban a vizsgált síkok vannak feltüntetve.
További oszlopokban az átnyomások száma szerepel, az alattuk lévı sorokban a szemcsék
három síkkal vett metszeteinek alakváltozása és nyírási síkjaik változása, amelyet
körökben ábrázoltak. Az elsı átsajtoláshoz tartozó nyírási sík piros, a másodikhoz a lila, a
harmadikhoz a zöld, a negyedikhez a világoskék, az ötödikhez pedig a fekete színeket
rendelték.
A útnál az X–síkban a nyírási sík 0°-os szöget zár be az Y–tengellyel, amely a további
átnyomások során nem változik. Az Y–sík menti képen a nyírási sík az elsı átnyomás alatt
45°-os szöget zár be az X–tengellyel, ami az ötödikre 6°-ra csökken. Az egykristály az X–
tengely irányában fokozatosan megnyúlik. A Z–síkon nem változik a képzeletbeli szemcse
alakja, a nyírási sík mindvégig párhuzamos marad a Z–tengellyel. Ennek az útnak az a
sajátossága, hogy a szemcse csak két síkon deformálódik, míg a Z–síkon változatlan
marad.
C-nél az X–síkon nem változik a nyírási sík hajlásszöge, az Y-on 45°, a Z-n pedig 90°.
Az egykristály minden második átsajtolásra visszanyeri eredeti alakját.
BA-nál az X–síkon vett nyírási síkok 0°-tól egészen 39°-os szöget zárnak be az X–
tengellyel az ötödik átnyomásig, s közben a szemcse fokozatosan megnyúlik minden
irányban. Az Y–síkon mőködı nyírási síkok szöge 45°–11°-ig, a Z-n pedig 90°-14°-ig terjed.
Bc-nél az X–síkon a nyírási síkok X–tengellyel bezárt szöge 0°–90° között alakul, a
másik két síkon pedig 27°–90°-ig. Az út jellemzıje, hogy a szemcse minden negyedik
átnyomásra visszanyeri a kezdeti alakját.
A B utak különlegessége az, hogy a vizsgált egykristály az összes síkkal vett
metszetében elnyíródik.
A 10-13. ábrákból azt a következtetést lehet levonni, hogy a nyírás szélesebb hajlásszög
tartományban megy végbe Bc-ben, mint A, BA és C út esetében, ennek következtében a
szemcsefinomodás ennél az útnál a leghatásosabb [41].
Az alakítási utak szemcsefinomító mechanizmusa más aspektusból megközelítve is
magyarázható [20], [26], [27], [29], [42].
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10. ábra. A nyírási síkok és az elemi kocka három egymásra merıleges síkkal vett
keresztmetszetének megváltozása öt átsajtoláson keresztül A típusú útnál

11. ábra. A nyírási síkok és az elemi kocka három egymásra merıleges síkkal vett
keresztmetszetének megváltozása öt átsajtoláson keresztül C típusú útnál

12. ábra. A nyírási síkok és az elemi kocka három egymásra merıleges síkkal vett
keresztmetszetének megváltozása öt átsajtoláson keresztül BA típusú útnál
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13. ábra. A nyírási síkok és az elemi kocka három egymásra merıleges síkkal vett
keresztmetszetének megváltozása öt átsajtoláson keresztül Bc típusú útnál

2.4.

Polikristály könyöksajtolása közben kialakuló mikroszerkezet

Yoshinori Iwahashi, Zenji Horita, Minoru Nemoto, és Terence G. Langdon nagytisztaságú polikristályos alumínium mikrostruktúráját [22] három egymásra merıleges
síkon, A, Bc és C alakítási utakkal megvalósított többszörös könyöksajtolás során vizsgálta.
A kiválasztott síkok megegyeznek a 7. ábrán látható koordinátarendszerhez kötött
síkokkal. A kísérletekhez használt könyöksajtoló szerszám a következı szerszámgeometriával rendelkezett: Φ = 90° és Ψ = 20°. A 14. ábrán egyszer, a 15. ábrán kétszer,
míg a 16. ábrán négyszer átsajtolt alumínium transzmissziós elektronmikroszkópi és
határolt területő diffrakciós képei láthatóak.

14. ábra. Nagytisztaságú alumínium polikristály elsı átsajtolást követı elektronmikroszkópi és
határolt területő diffrakciós képe az X–, Y– és Z–síkokban

A fenti 14. ábrán látható elektronmikroszkópi képet a 8. ábrán bemutatott felvétellel
vetették össze, és hasonlóságot fedeztek fel a kialakult szemcseszerkezet tekintetében. A
14. ábra határolt területő elektrondiffrakciós képe arra utal, hogy a létrejövı szubszemcse
határok hasonlítanak az egykristály könyöksajtolása során kialakultakéhoz.
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15. ábra. Nagytisztaságú alumínium polikristály második átsajtolást követı elektronmikroszkópi
és határolt területő diffrakciós képe az X–, Y– és Z–síkokban, (a) A út, (b) Bc út, (c) C út

16. ábra. Nagytisztaságú alumínium polikristály negyedik átsajtolás utáni elektronmikroszkópos
és határolt területő diffrakciós képe az X–, Y– és Z–síkokban, (a) A út, (b) Bc út, (c) C út

A kétszer és négyszer továbbsajtolt polikristály mikroszkópi felvételein látható
kristályok alakváltozása az egyes síkokon jó egyezést mutat a 10., 11. és 13. ábrán
bemutatott egykristály elméleti alakváltozásával.
A C és az A utakkal átsajtolt anyag szubszemcséi elnyúltak, és többnyire kiszögő
szemcsehatárok jöttek létre a nagyszögőek mellett. A nagyszögő szemcsehatárok a Bc út
esetében alakultak ki a leggyorsabban, a negyedik átsajtolásra az anyag egész térfogatára
kiterjedıen gömbszerő szemcsék keletkeztek, amelyek nagyrészt nagyszögő
szemcsehatárral kapcsolódnak egymáshoz. A nagyszögő szemcsehatárok kialakulását A és
C utaknál a szubcsemcsék forgása, BA és BC utaknál pedig a nyírási kötegek keresztezıdése
irányítja.
A Φ = 90° -tól eltérı belsı csatornaszögő szerszámnál a fenti megállapítások nem
érvényesek, mert a nyírási síkok egymáshoz képesti helyzete egészen eltérı. Például
Φ = 120° -os szögő szerszámmal végzett könyöksajtolásnál a Bc úttól eltérıen A út esetében
alakulnak ki gömbszerő, nagyszögő szemcsehatárokkal kapcsolódó szemcsék.
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Érdekességként megemlítem, hogy a könyöksajtolással ugyanolyan szerszámgeometriával alakított tiszta alumínium és réz szemcseszerkezete egészen eltérı [83].
Alumíniumnál a közel homogén mikroszerkezet mellett a szemcsefinomodás mértéke
kisebb, mint a réz esetében, ellenben a mikroszerkezete inhomogén. A jelenség oka a
rétegzıdésihiba-energia eltérés miatt van, ez réznél kisebb, az alumíniumnál nagyobb.
Általános megállapításként elmondható, hogy a mikroszerkezet kialakulását egyszerre
több tényezı is befolyásolhatja: egyrészt a technológiai paraméterek (szerszámgeometria,
alakítási sebesség stb.), az alakváltozás nagysága, az anyag szemcseszerkezete, a fázisok
száma, és a γ SFE rétegzıdésihiba-energia nagysága.

2.5.

Mechanikai anizotrópia

Mint minden nagymértékő képlékenyalakítás, az IKA is textúrált anyagot hoz létre. Az
alakítási textúra azt jelenti, hogy a szemcsék egy meghatározott irányba rendezıdnek. Ez
esetben anizotróp anyagról beszélünk, ami azt jelenti, hogy az anyagi tulajdonságok az
iránytól függenek. Mechanikai értelemben izotróp az anyag, ha a feszültségi és
alakváltozási fıirányok egybeesnek, ellenkezı esetben anizotróp. Könyöksajtolásnál is
nagymértékben anizotróp anyagot kapunk már az elsı átsajtolás után (14. ábra). Az A
alakítási úttal több könyöksajtolási lépéssel gyártott mintákról készített transzmissziós
elektronmikroszkópi felvételeken szemléletesen látszik, hogy a szemcsék fokozatosan
elnyúlnak, beállnak egy adott irányba, a kialakuló textúra a hengerelt anyagokéhoz
hasonlít (17. ábra).

17. ábra. TEM képek az A úttal gyártott a) alakítatlan, b) egyszer, c) kétszer, d) háromszor, e)
négyszer könyöksajtolt munkadarabok esetében [15]

14

2. A szakirodalom áttekintése
Az alakítási textúrák jellemzésére sztereografikus pólusábrákat használják, amelyekkel
megadható, hogy a textúra kialakulása milyen mértékő. Mivel a szemcsék beállása egy
megadott irányba nem tökéletes, az egyes krisztallitok pólusa az ideális pólus körül
helyezkedik el. Végeredményben a pólusábrákon a krisztallitok orientációjának a
gyakoriságát adják meg, ezáltal jellemezve az anizotrópia mértékét.

18. ábra. Egyfázisú, felületen közepes köbös anyag (111) pólusábrái [47]

Léteznek publikációk, amelyekben a könyöksajtolás közben kialakuló textúra
modellezését hajtották végre numerikus szimulációkkal, az egyszerőbb Taylor-féle [61],
vagy a bonyolultabb VPSC [47], [74] alakváltozási elmélet alapján. Az algoritmusok
polkristályos testben, az alakítás hatására lejátszódó képlékeny alakváltozást, valamint az
egyes krisztallitok orientációváltozását számítják ki. A VPSC modellel sikeresen tudták
szimulálni a könyöksajtolás alakítási útjainak eltérı hatását a textúra kialakulására.

2.6.

Könyöksajtolás és kiválásos keményítés együttes hatása

A könyöksajtolás elınye az öregíthetı ötvözeteknél mutatkozik meg [32], [60], [62],
[65], [68], [87], [94]. J. K. Kim és szerzıtársai [32] AW-6061-es ötvözeten termomechanikus
alakítást valósítottak meg könyöksajtolással. A munkadarabokat elızetes oldó
hıkezelésnek vetették alá 530 °C-on 4 órán keresztül, majd vízben hőtötték ıket. A
könyöksajtolást 125 °C-ra elımelegített szerszámban végezték, Bc alakítási úttal négyszer
átsajtolva. A könyöksajtolás közben dinamikus öregedés ment végbe, a dinamikus
megújulás irányította bonyolult mechanizmusok miatt megváltozott a diszlokációsőrőség
és szemcseszerkezet, ezáltal teremtve kedvezı feltételeket a kiválásos keményítésnek.
100 °C-on elvégzett statikus öregítés során igen sőrő és finom ~ 20 nm nagyságú kiválások
jöttek létre (19. a) ábra). Mesterséges öregítéssel a szilárdság maximumát 48 óra múlva, az
alakítatlan anyagnál 175 °C-on 8 órás hıntartással érték el. Az alakítatlan, de kiválásosan
keményített ötvözethez képest, a könyöksajtolással kombinált mesterséges öregítés során
40 %-kal nagyobb szilárdságnövekedés következett be (19. b.) ábra).
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19. ábra. a) Bc úttal négyszer átsajtolt és mesterségesen öregített AW-6061 ötvözet TEM felvétele,
b) feszültség-alakváltozás görbék a különbözı állapotú AW-6061-es anyagra [32]

Más szerzık hasonló jellegő vizsgálatokat végeztek AW-7075 [62] valamint AW-6060,
AW-6005, AW-6082 [68] ötvözeteken, amelyek során jelentıs szilárdságnövekedést értek
el. A fenti vizsgálatok arra világítanak rá, hogy a kiválásosan keményíthetı ötvözeteknek
a könyöksajtolással kombinált öregítése vonzó lehetıséget kínál a szilárdságnövelés
megvalósítására.

2.7.

Könyöksajtolással gyártható anyagok

Színfémek, ötvözetek és kompozit anyagok igen széles skálája alkalmas
könyöksajtolásra. A könyöksajolást többnyire a mechanikai tulajdonságok javítása
érdekében, ezenfelül más elınyös hatások kihasználása miatt is alkalmazzák. Például a
Pr20Fe73,5B5Cu1,5 keménymágneses ötvözetet egyszeres könyöksajtolása során a
durvaszemcsés szemcseszerkezet számottevıen finomodott az átsajtolás során, aminek a
hatására négyszeresére növekedett a koercitivitása [83].
Az ötvözetek egy részénél az alakíthatóságot lehet vele nagymértékben javítani.
Al-3%Mg-0,2%Sc ötvözet nyolcszoros átsajtolása után szuperképlékenységet mutatott [83].
Szakadási nyúlása 400 °C-on és 450 °C-on elvégzett szakítókísérlet során elérte a 2000%-ot.
Szuperképlékeny anyagokat többnyire lemez alakban dolgoznak fel, ezért kísérletet tettek
arra, hogy könyöksajtolással gyártott 7 mm átmérıjı rudakat 2,2 mm vastagságúra
hengereljék. Hengerlés során az anyag nem károsodott, és a könyöksajtolással kapott
szemcseszerkezet sem változott meg. Az eredmények azt bizonyították, hogy a
könyöksajtolás utáni hengerlést eredményesen lehet használni lemeztermékek
szuperképlékeny állapotának eléréséhez.
Nagytisztaságú réz könyöksajtolásánál (99,996%) a bevezetı részben már említett
ellentmondásos jelenséget figyeltek meg [83]. A kezdeti durvaszemcsés ( 30 µm átlagos
szemcsemérető) rezet 60%-os fogyással szobahımérsékleten hengereltek, és ettıl
függetlenül Bc alakítási úttal többszörös átsajtolást is végeztek. Szakítókísérletek során
megállapították, hogy a hengerléssel fokozatos képlékenységcsökkenés mellett jelentıs
szilárdságnövekedés következett be. A kétszeresen könyöksajtolt rézre a hengerelt
állapothoz képest nagyobb szilárdságot és nyúlást mértek. A paradox jelenség abban áll,
16
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hogy a tizenhatszorosan alakított réz a további szilárdságnövekedés mellett jelentıs
képlékenységnövekedést mutatott, amelyet a 20. ábra mutat be. 2002-ben a jelenség
újszerő tudományos felismerésnek számított, mert hasonlót korábban fémes anyagoknál
nem figyeltek meg. A jelenséget „intenzív képlékenyalakítással gyártott fémek egyidejő
szilárdság-képlékenységnövekedés paradoxonjának” nevezték el.

20. ábra. Nagytisztaságú réz feszültség-alakváltozás görbéi különbözı állapotokban [83]

Hagyományosan és könyöksajtolással alakított anyagokra a szakítóvizsgálat
eredményeit a 21. ábra foglalja össze. A szürke mezıben a hagyományos
képlékenyalakítással gyártott anyagok találhatók. Réz és alumínium hideghengerlése
során bekövetkezett változást a vonalakkal összekötött pontok jelzik. Látható, hogy az
egyre növekvı hengerlési fogyással a folyáshatár növekedése mellett a képlékenység
fokozatosan csökken. A hagyományos anyagoktól eltérıen az intenzív képlékenyalakítással alakított réz és titán egyszerre nagy folyáshatárral és szakadási nyúlással
rendelkezik.

21. ábra. Egyes anyagok folyáshatára a szakadási nyúlásuk függvényében [83]
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Az egyfázisú anyagokkal ellentétben, a többfázisúak nehezebben alakíthatóak. A
következıkben különféle ötvözetek könyöksajtolási körülményeit, paramétereit, valamint
az alakítás hatására elért tulajdonságváltozásokat felsorolásszerően ismertetem.
Tiszta titán, titánötvözet
Kétfázisú Ti-6Al-4V ötvözetet 700 °C-on Φ = 135° csatornahajlászögő szerszámmal 12szer könyöksajtoltak [58]. Jelentıs szemcsefinomodás mellett 29%-os szilárdságnövekedést
és 33%-os szakadási nyúláscsökkenést mértek a kiindulási állapothoz képest. A
könyöksajtolással alakított darabokat húzással tovább alakították, amivel további 11%-os
szilárdságnövekedést értek el. A szakadási nyúlás 30%-kal tovább csökkent, de még ebben
az erısen alakított állapotban is 7%-os maradt.
Gubicza Jenı és Krállics György melegen hengerelt ASTM Grade 2-es minıségő titánt
alakított könyöksajtolással [95]. A kiinduló munkadarabokat (∅24x70 mm) 450 °C-on Bc
úttal nyolcszorosan alakították. Szobahımérsékleten körkovácsolással ∅16 mm rudakat
gyártottak, amelyeket ∅12,25 mm-re húztak le szintén szobahımérsékleten.
Könyöksajtolás hatására egyidejő szilárdság- és képlékenységnövekedés következett be.
Az elızetesen könyöksajtolt munkadarabok hagyományos alakításával további
szilárdságnövekedést értek el a képlékenység kismértékő csökkenése mellett.
Vladimir V. Latysh és társai vizsgálatainak középpontjába [85] ugyancsak a
könyöksajtolt Grade 2-es minıségő titán került. Tanulmányukban könyöksajtolás utáni
kiegészítı alakításként 80%-os fogyással félmeleg hengerlést alkalmaztak, ami további
jelentıs szilárdságnövekedést eredményezett. Az alakítatlan állapotú titán szakítószilárdsága 440 MPa-ról 1150 MPa-ig nıtt, a szakadási nyúlása 38%-ról a 11%-ra csökkent.
Könyöksajtolás és utólagos alakítás hatására a szilárdságnövelés mellett a kifáradási
tulajdonságok is javulnak. Tiszta titán félmeleg könyöksajtolása után másodlagos
alakításként 75%-os fogyással hideghengerlést végeztek, amelyet lágyító hıkezelés
követett [83]. A 22. ábrán látható, hogy a könyöksajtolt és hengerelt titán Wöhler-görbéje
jóval magasabban halad a csak könyöksajtolt és az alakítatlan anyaghoz képest.
Végeredményben a könyöksajtolással és hideghengerléssel gyártott tiszta titán kifáradási
határa a titánötvözetekével összemérhetı nagyságú.

22. ábra. Különbözı állapotú titán Wöhler-görbéi [83]
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Acél
Alacsony karbontartalmú acélok 350 °C-on elvégzett Bc utas négyszeres
könyöksajtolásával háromszoros szilárdságnövekedést értek el [64]. A durvaszemcsés
állapothoz képest a képlékenység jelentısen visszaesett. Ugyanilyen széntartalmú acélhoz
0,34 tömegszázalék vanádiumot ötvözve a könyöksajtolással elért szilárdságnövekedés
ugyan kisebb volt, de jelentısen javult a képlékenység. C úttal 500 °C-on négyszeres
könyöksajtolást megvalósítva, és utána 730 °C-on 10 percig tartó interkritikus lágyítással
olyan kettıs fázisú (martenzit-ferrit) acélt hoztak létre, amelynek a szilárdságát tovább
növelték a képlékenység számottevı csökkenése nélkül (23. ábra).

23. ábra. Alacsony karbontartalmú acél feszültség-alakváltozás görbéi eltérı hıkezeltségi
állapotokban [64]

Magnéziumötvözet
AZ61 jelő, nehezen alakítható hexagonális kristályrácsú magnéziumötvözetet 275 °Con sikeresen alakítottak nyolcszori könyöksajtolással [51]. Sajtolt rúdanyagokat csak Bc
alakítási úttal, lágyított állapotú munkadarabokat A-val és Bc-vel is könyöksajtoltak. Bc
úttal történı könyöksajtolás után mindkét állapotú anyag folyáshatára fokozatosan
csökkent, a képlékenységük pedig növekedett. Az átsajtolások függvényében egyre
nagyobb keménységet mértek, ami teljesen ellentmond a szilárdság és a szemcseméret
csökkenésének. Az ellentmondást a könyöksajtolás közben a szemcsefinomodással
párhuzamosan végbemenı textúra gyengüléssel magyarázták. A szemcsenagyság és a
képlékenység A és Bc úttal alakított lágyított anyagoknál közel azonosnak adódott, viszont
teljesen eltérı textúra alakult ki, így az A útnál nagyobb szilárdságnövekedést értek el,
mint a Bc út esetében.
Tiszta alumínium, alumíniumötvözet
Áttekintve a szakirodalmat, a legtöbb vizsgálatot tiszta alumíniumra és alumínium
alapú ötvözetekre végezték. Tiszta alumíniumot A, C és Bc utakkal hatszorosan
könyöksajtoltak 135° hajlásszögő szerszámban [25]. Mérésekkel igazolták, hogy a C úttal
lehet a legnagyobb képlékenységet, míg Bc úttal pedig a legnagyobb szilárdságot elérni.
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Az A úttal alakított anyag szemcséi az alakváltozás hatására elnyúltak, míg a másik két
útnál közel gömb alakúak lettek. A szemcsehatárok kisszögőek maradtak mindhárom út
esetében. A három alakítási útnál a szemcsefinomodás mellett nem tudtak erıs alakítási
textúrát elérni az átsajtolások számának növelésével, amit a szerzık a 135°-os
csatornahajlásszögnek tulajdonítanak.
Al-Cu [78] és Al-Mg [21], [78], [91] ötvözeteknél a könyöksajtolások függvényében
fokozatosan nıtt a szilárdság, a nyúlás az elsı átsajtolásnál hirtelen leesett, majd további
alakításra kisebb mértékben csökkent. A fajlagos törési munka szintén csökkent az elsı
átsajtolásnál, majd az átsajtolások számával fokozatosan növekedett.
Al, Al1Mg, Al3Mg és AlMgSi1 ötvözetek mikroszerkezeti összehasonlító vizsgálatával
Gubicza Jenı és szerzıtársai foglalkoztak [81]. Röntgendiffrakciós vonalprofil analízissel
megállapították, hogy az ötvözetek szemcsemérete a könyöksajtolások számával
fokozatosan csökken, a diszlokációsőrőség nı, de egy adott alakváltozás elérése után az
értékük nem változik tovább.
Joon-Yeon Chang és Aidang Shan AW-6005 ötvözetet szobahımérsékleten C úttal
könyöksajtolt [48]. A második átsajtolást követıen a munkadarabok eltörtek, ezért a
további átsajtolások között 200 °C-on egy órán keresztül lágyították ıket. Megállapították,
hogy az elsı átsajtolásra a szilárdság erıteljesen megnı, a képlékenység drasztikusan
lecsökken. A további átsajtolásokkal a kismértékő szilárdságcsökkenés mellett a
képlékenység alig változott.
Hans J. Roven és társai [68] három nem öregíthetı alumíniumötvözetet AlMn (AW3103), AlMg (AW-5182), AlMgSc, és kiválásos keményedésre hajlamos AlMgSi ötvözeteket
(AW-6082, AW-6060, AW-6005) vizsgáltak abból a szempontból, hogy a könyöksajtolás a
hagyományos alakításokhoz képest mennyire hatékony a szilárdságnövelésben. AlMn és
AlMg ötvözeteket meleghengerelt homogenizált állapotban, az AlMgSc ötvözetet
homogenizált extrudált állapotokban könyöksajtoltak. Az AlMgSi ötvözetek szintén
homogenizált állapotban voltak, de a könyöksajtolás megkezdése elıtt oldó izzításnak
vetették alá ıket. A könyöksajtolást A alakítási úttal 90° csatornahajlásszögú szerszámban
szobahımérsékleten többszörös átsajtolást megvalósítva végezték el. A könyöksajtolás
után az AlMgSi ötvözeteket 110 °C-on öregítették. A szerzık szakítókísérletekkel
bizonyították, hogy a könyöksajtolással kombinált öregítés igazi elınye a kiválásosan
keményíthetı ötvözeteknél mutatkozik meg. Mesterségesen öregített alakítatlan
állapotukhoz képest nemcsak nagymértékő folyáshatár (18-36%) és szakítószilárdság (1628%-os) növekedést, hanem 33-100%-os képlékenység növekedést is mértek. Az AW-6082
ötvözet könyöksajtolás hatására bekövetkezı mechanikai tulajdonság változását az
1. táblázat foglalja össze.
Állapot
Mesterségesen öregített
6-szor könyöksajtolt+öregített (90°C, 192 óra)

Rp0,2 (MPa)
370
437

Rm (MPa)
385
447

A5 (%)
10
17

1. táblázat. Az AlMgSi1 ötvözet mechanikai tulajdonságai különbözı hıkezelési állapotokban [68]

A nem öregíthetı anyagoknál a könyöksajtolás alig hozott (6-9%-os) folyáshatár, illetve
(8-12%-os) szakítószilárdság növekedést az alakított (hengerelt vagy extrudált)
állapotukhoz képest. A tanulmány rámutat arra, hogy a könyöksajtolás ipari mérető,
költséghatékony alkalmazásának kiválásosan keményíthetı ötvözeteknél van
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létjogosultsága, de ehhez a gyártástechnológiát alkalmassá kell tenni tömegtermelésre, és
nagyobb mérető elıgyártmányok gyártását kell lehetıvé tenni.

2.8.

AlMgSi1 ötvözet bemutatása

Az iparban széles körben elterjedt AlMgSi1 ötvözet EN 573-1 szabvány szerinti
számjele EN-AW-6082, Amerikában használatos négyjegyő számjele az AA 6082 [98]. Az
AW az angol (Aluminium Wrought) alakítható alumínium, az AA pedig az (Aluminium
Association of America) rövidítésre utal. A szabványos jelölések mellett a
szakirodalomban eltérı jelölésekkel is találkozhatunk. Dolgozatomban a közismertebb,
régi MSZ 8584-66 magyar szabvány szerinti AlMgSi1 jelölést használtam. A magnézium és
szilícium ötvözéső alumíniumötvözetek közül ennek a legnagyobb a szilárdsága, ami
közepesnek mondható a többi alumíniumötvözettel összehasonlítva. Az ötvözetet közepes
kifáradási határán túl jellemzi még kitőnı korrózióállóssága, könnyő forgácsolhatósága,
hegeszthetısége, hidegalakíthatósága és mélyhúzhatósága. Az ötvözet mesterséges
öregítésével lehet a legnagyobb szilárdsági mérıszámokat elérni. Az alumínium
mátrixban fıként Mg 2Si és Mn12Si 7 Al5 kiválások találhatók. Vegyi összetételét az 2.
táblázat tartalmazza:
Al
95,298,3%

Mg
0,61,2%

Si
0,71,3%

Mn
0,4-1%

Cr
max.
0,25%

Ti
max.
0,1%

Cu
max.
0,1%

Fe
max.
0,5%

Zn
max.
0,2%

2. táblázat. Az AlMgSi1 ötvözet vegyi összetétele tömegszázalékban [96], [97]

A gyártók az ötvözetet eltérı hıkezeltségő állapotban szállítják, amelyet a számjel szerinti
jelölés végén levı betőkkel különböztetnek meg egymástól. Az O bető a lágyított, T4 a
természetesen öregített, és T6 a mesterségesen öregített állapotra utal. A különbözı
állapotokhoz tartozó mechanikai tulajdonságokat a 3. táblázat foglalja össze:
Hıkezelési állapot
Rp0,2 (MPa)
Rm (MPa)
A5 (%)
Vickers keménység (HV)

O
60
130
27
35

T4
170
260
19
75

T6
310
340
11
100

3. táblázat. Az AlMgSi1 ötvözet mechanikai tulajdonságai [96], [97]

Az ötvözetet kedvezı tulajdonságai miatt széles körben használják mérnöki szerkezetek,
hidegalakítással keményített alumínium termékek anyagaként. Az ötvözetet hidegalakítás
elıtt lágyító hıkezelésnek célszerő alávetni. A rekrisztallizációs hımérséklet 350–370 °C
között található. Az optimális lágyítást 420 °C-on 1 órás hıntartással, majd levegın való
hőtéssel lehet elérni [6].
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3.

Az alakítási utak hatása a statikus mechanikai
és mikroszerkezeti tulajdonságokra

3.1.

Munkadarabok gyártása könyöksajtolással

Az AlMgSi1 anyagú munkadarabokat Bc és C alakítási utakkal könyöksajtoltam a 24.
ábrán látható szerszámgeometriával. Elızetes vizsgálataim alapján azt állapítottam meg
[I], [II], [III], [56] hogy az AlMgSi1 anyagnál a Bc alakítási úttal lehet a legnagyobb
szilárdságnövekedést elérni, a C út pedig a legkedvezıbb képlékenységet biztosítja.
Megállapításaim összhangban vannak Joon-Yeon Chang és Aidang Shan [48] AW-6005
alumíniumötvözeten szerzett tapasztalataival.
Az AlMgSi1 anyagú, lágyított állapotú 16 mm átmérıjő rúdanyagokat
szobahımérsékleten C és Bc alakítási utakkal könyöksajtoltam. Az ötvözet lágyító
hıkezelésének adatai: 420 °C-on 1 óra idıtartamú hıntartás, lehőtés szabad levegın.
Mindkét úttal, egyszeri átnyomástól kezdve egészen a nyolcszori átnyomásig bezárólag
minden lépéshez gyártottam munkadarabokat. A meglehetısen nagy hosszúság/átmérı
hányadosú munkadarabok gyártása nehézkes a kihajlási veszély, valamint a súrlódó
felületek hatására megnövekvı alakítóerı miatt. A kísérleteim során ~11 d hosszú
munkadarabokat (180 mm) sikerült legyártanom. Ez a méretarány kedvezıen érinti a
munkadarab felhasználható hosszát, mert a viszonylag homogénnek tekinthetı
anyagrészek hosszabbak a munkadarab kevésbé alakváltozott részeihez képest. A
munkadarabokat a 24. ábrán látható kétszeresen elıfeszített könyöksajtoló szerszámmal
gyártottam. A matrica és a tüske az Uddeholm cég Vanadis 23 típusú nagytisztaságú
porkohászati gyorsacéljából készült. A belsı elıfeszítı győrőt és a külsı védıgyőrőt az
MSZ EN 10025-2 alapján E335 jelő – a régi szabványok jelölései szerint MSZ 500:1989
Fe590, illetve MSZ 500:1981 A60 – ötvözetlen szerkezeti acélból gyártották le.
A munkadarab elhajlását a szerszámcsatornából való kilépése közben a matrica kilépı
csatornájához szorosan illeszkedı kivezetı csı akadályozza meg. Az elhajlást elsısorban a
súrlódással, valamint a munkadarab felsı, illetve alsó részének eltérı mértékő
alakváltozásával, és ennek folytán a belsı feszültségek hatásával lehet magyarázni. A
Φ = 90° csatornahajlásszögő szerszám adja az optimális állapotot az alakítóerı, azaz a
gyárthatóság, és az egy átsajtolással elérhetı alakváltozás nagysága között. Nagyobb
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csatornaszög esetében az alakításhoz szükséges erı csökken, de az elérhetı alakváltozás
mértéke is kisebb lesz.

matrica

belsı elıfeszítı
győrő

külsı védıgyőrő

kivezetı csı

24. ábra. Könyöksajtoló szerszám metszete

Az átsajtolások során a munkadarab az alakítótüskével érintkezı végén fokozatosan
ellaposodott, ami hátrányosan érintette a további vizsgálatokhoz ténylegesen
felhasználható munkadarab hosszát. A munkadarab és a tüske közé behelyezett
ólomdarabbal kerültem el ezt a káros jelenséget. Az eredményt a 25. ábra szemlélteti
átsajtolatlan, egyszer és nyolcszor átsajtolt munkadarabokra.

25. ábra. a) átsajtolatlan, b) egyszer, c) nyolcszor átsajtolt munkadarab

A könyöksajtoló szerszám egy 200 kN nyomóerejő csavarorsós sajtológépen mőködött.
mm
A sajtolásokat v = 2
sebességgel szobahımérsékleten végeztem.
s
A 26. ábrán az alakítógép és a rászerelt szerszám látható. Az erıt erımérı cellával
mértem. Az elsı átsajtolásnál az alakítóerı 70 kN körül ingadozott, majd a nyolcadik
átsajtolásra a 120-130 kN-t is meghaladta.
Kenıanyagként a Molydal cég NB1200 bór-nitrid bázisú kenıanyagát használtam,
amely megfelelı kenést biztosított a munkadarab és a szerszámcsatorna súrlódó felületei
között.
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erımérı cella

tüske

könyöksajtoló
szerszám

csavarorsós
sajtó
26. ábra. Az alakító gép és a könyöksajtoló szerszám

3.2.

A könyöksajtolás végeselemes szimulációja

3.2.1. Alakváltozás eloszlás analízise
Napjainkban a végeselem analízis az egyik legkorszerőbb számítási módszer a
könyöksajtolás során végbemenı alakváltozási folyamatok vizsgálatára. A szerszámgeometria, illetve a gyártási paraméterek különbözı mértékben hatnak az anyag folyására,
egyben a feszültségi, alakváltozási és alakváltozási sebességmezı eloszlására is. Ezen
paraméterek ismerete nélkülözhetetlen a gazdaságos, optimális technológia
megtervezéséhez, és ez a módszer nagy segítséget nyújthat még az alakítószerszám
szilárdsági méretezéséhez, geometriai kialakításához, valamint a megfelelı szilárdságú
szerszámanyag kiválasztásához.
A könyöksajtolás végeselem analízisével kapcsolatban számos publikáció látott
napvilágot, amelyekben a szerzık nagyrészt kétdimenziós modelleken [14], [31], [37], [46],
[69], [76], [77] végezték számításaikat. Szimulálták a szerszámgeometriát, a lekerekítési
sugarak, csatornaszög, a súrlódási tényezı és a hımérséklet hatását az anyag folyására,
valamint a nyírási zóna kiterjedésére. Vizsgálatok tárgyát képezték még az anyag
keményedése, az alakváltozási sebesség változásának hatása a képlékeny folyásra és az
alakváltozási mezı inhomogenitására. A sajtolási folyamat elemzésére vonatkozó
háromdimenziós végeselem szimulációkat eddig csak kis számban publikáltak [73], [80],
[82], [84], [92], és azok is egy-két kivételtıl [73], [84] eltekintve egylépéses technológiai
folyamatot vizsgáltak. Többlépéses futtatások nagyrészt a jóval egyszerőbben számítható
kétdimenziós esetekre léteznek, amelyek sík alakváltozási állapotot feltételezve
egyszerősítik le a feladatot. Kétdimenziós számítással csak az A és C alakítási utakat lehet
szimulálni, továbbá a súrlódó felületek vonalmenti érintkezésének következtében a
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szimulációk nem pontosak. Krállics György és Dmitry Malgin rámutatott arra [66], hogy
az alakváltozási mezı eloszlása a munkadarabban ugyanolyan szerszámparaméterek és
súrlódás mellett sem azonosak, ha a könyöksajtolást kétdimenziós, vagy háromdimenziós
modelleken végzik. A végeselemes futtatásoknál a létrejövı nagy alakváltozások miatt
újrahálózást kell alkalmazni, ami az esetek többségében numerikus problémákhoz vezet.
Ennek elkerülése céljából a W. J. Kim és J. C. Namkung [76] szerzıpáros végestérfogat
módszeren alapuló szimulációs programot használt a számításaihoz. A kereskedelemben
kapható szimulációs rendszerekkel kevés paramétert lehet figyelembe venni. Ezen kívül
nehézségekbe ütközik az olyan jellemzık hatásának vizsgálata, mint pl. a mikroszerkezeti
szinten végbemenı folyamatok, az anyag inhomogenitása, a különbözı kiválások és a
textúra kialakulása.
Dolgozatomban a QuantorSoft cég Qform 3D végeselem rendszerével C és Bc
könyöksajtolási utakkal izotermikus számításokat végeztem tömbi munkadarabokon.
Vizsgáltam az alakváltozási mezı homogenitását az egyes átsajtolásoknál, ami lényeges a
mechanikai anyagvizsgálatokhoz szükséges próbatestek kimunkálási helyének
megtervezésénél. A QFrom 3D program egy implicit végeselem rendszer, amelyet
alakítástechnikai folyamatok szimulációjára fejlesztettek ki. A program egyaránt lehetıvé
teszi 2D-s, és 3D-s problémák kezelését, és a széleskörő adatgyőjtést. A könyöksajtolás
szimulációjánál számos, igen bonyolult nemlinearitási problémát kell megoldani. Ilyen
probléma adódik a munkadarab és a szerszámfelek súrlódásából, vagy a képlékeny
állapotban levı anyag nemlineáris keményedése miatt. A QForm 3D rendszer a
munkadarab felületén háromszögekbıl kontakt, a testek belsejében pedig ezekre épülı
kvadratikus tetra végeselemeket generál. A háló helyi sőrősége a munkadarabtól és a
szerszámgeometriától függ. A program lokális hálófinomítást végez a kritikus
feszültséggyőjtı helyeken. Kiinduló állapotban a modell 5800 db 10 csomópontos
kvadratikus tetra elembıl épült fel. Az elemek nagy alakváltozása miatt automatikus
újrahálózást alkalmaztam. Az analízist szobahımérsékleten, a hıtani analízist mellızve,
merev viszko-plasztikus, homogén izotróp anyagmodellen végeztem el. (A Qfrom 3D
végeselem programba nincs beépítve anizotróp anyagtörvény.) A szakirodalomban csak
egy olyan tanulmányt [14] találtam, amely megkísérelte az alakítások közben kialakuló
anizotrópia figyelembe vételét a számítógépes szimuláció során. Az elenyésző számú
próbálkozásnak valószínőleg az lehet az oka, hogy a népszerő Marc, vagy Abaqus
nemlineáris megoldókban programozott egyszerőbb anizotróp anyagtörvényekkel – mint
például a Hill-, vagy Barlat-féle –, csak nagyon pontatlanul tudnák a valóságos
anyagviselkedést modellezni. Bonyolultabb elméletek használata a kereskedelmi
forgalomban levı szoftverekben azért körülményes, mert egyrészt programozásuk
túlságosan bonyolult, másrészt a programok nagy része zárt, csak bizonyos speciális
analízisekhez, adatgyőjtésekhez adnak lehetıséget arra, hogy a felhasználók
szubrutinokat írjanak. Mindezek ellenére, a végeselem analízisbıl számított alakváltozási
mezı, és a munkadarabokon elvégzett mikrokeménységmérések jó egyezése [45],[69], [86]
miatt a végeselem szimulációknak komoly létjogusultságuk van a könyöksajtolási
folyamat valósághoz közeli modellezésére. Olyan jellegő kutatások is folynak, amelyekkel
a könyöksajtolás közben kialakuló textúrát a Taylor-modell felhasználásával modellezik
[47]. Az eredmények végeselem rendszerbe való implementálását nem oldották meg, így
azok nem használhatók fel a további szimulációkhoz.
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Egy alakítási lépés lefuttatása kb. 24 órát vett igénybe egy Intel Pentium 4-es 2,8 GHz
órajelő duplamagos proceszorral és 2 GB RAM memóriával rendelkezı gépen. Az anyag
folyásgörbéit az 6. fejezetben meghatározott egyenértékő feszültség–egyenértékő
alakváltozás görbékkel adtam meg. A Kudo-féle súrlódási tényezıt a könyöksajtolások
közben mért erıvel összhangban állapítottam meg, így az m = 0, 07 -re adódott. Az alakítóerı változása a 27. ábrán látható. Az alakítást végig közel lineárisan emelkedı
erıszükséglet jellemzi.

27. ábra. Könyöksajtolás erıszükséglete a tüske elmozdulás függvényében

Az alakváltozás csupán a csatorna szők tartományára, a nyírási zónára koncentrálódik.
Ennek helyét a munkadarab hosszmetszetén az egyenértékő alakváltozási sebességmezı
mutatja a csatornalekerekítések közötti részen (28. ábra).

28. ábra. Alakváltozási sebesség eloszlása a nyírási zónában

Az átsajtolások során fellépı alakváltozás nagyságát jól szemlélteti a folyásvonalak erıs
torzulása (29. ábra).

29. ábra. Egyszeri könyöksajtolás közben létrejövı folyásvonalak
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A 30. és 31. ábrákon egyszer, kétszer, háromszor és négyszer, C és Bc alakítási úttal átsajtolt
munkadarabok egyenértékő alakváltozás eloszlása látható hosszanti, és három
keresztirányú metszetükön. A keresztirányú metszetek pozícióját a 30. és 31. ábrákon a
legfelsı sorban függıleges vonalakkal jelöltem. Megállapítható, hogy az egyszer átsajtolt
munkadarabban az alakváltozási mezı a darab teljes keresztmetszetében közel homogén,
az egyenértékő logaritmikus alakváltozás nagysága eléri a 1,16-ot, ami nagyon közel van a
2
(2.3) egyenlet szerinti
-as elméleti értékhez. Az alakváltozási mezı jól egyezik a [92]
3
szakirodalmban ugyancsak AlMgSi1 anyagra elvégzett 3D-s szimlációval, valamint a
munkadarab kereszt-, és hosszmetszetén mért keménységeloszlással. A technológiából
adódik, hogy a munkadarabok végei alig deformálódnak az alakítások során, és ez a tény
az elsı átsajtolások során jelentısen befolyásolja a munkadarabok alakváltozás eloszlását.
Az egyenértékő alakváltozás eloszlása a második átsajtolás után is közel egyenletes a
hossz- és keresztirányú metszeteken, a munkadarabok végeit leszámítva. Az alakítási utak
közötti eltérések – az alakváltozás eloszlás tekintetében – a második átsajtolást követıen
jelennek meg. A C utas darabok jóval inhomogénebb alakváltozáson mennek keresztül,
mint a Bc utasok, ugyanis az utóbbinál az egyszerre több nyírási síkon végbemenı
csúszások miatt az anyag egyenletesebben alakváltozik [22]. A Bc alakítási úttal gyártott
munkadarabok alakváltozás eloszlása közel egyenletes, nemcsak a hosszirányú, hanem a
keresztirányú metszeteken is. Negyedik átsajtolásra a Bc útnál az egyenértékő alakváltozás
eléri az elméleti érték négyszeresét ( ϕ = 4,5 ), C útnál ez valamivel kisebb ( ϕ = 4 ).
A fenti eredmények igazolják, hogy a végeselemes szimuláció alkalmas a két alakítási
út közötti eltérés kimutatására, az alakváltozás eloszláson keresztül. Az alakváltozás
eloszlások figyelembevételével megállapítható, hogy a próbatesteket a munkadarabok
végeitıl távolabb a középsı tartományból érdemes kimunkálni. A C alakítási úttal sajtolt
darabokban a második átsajtolást követıen nem található hosszan egybefüggı homogén
anyagrész, ezért a kimunkálás helye a munkadarab végeitıl eltekintve tetszılegesen
megválasztható.
Az eddigi felismerések figyelembe vételével megvizsgálva a gyártás során
tapasztaltakat, további következtetések vonhatók le. A munkadarabok az átsajtolások
közben kis mértékben rövidültek az alakítás közbeni anyagleválások, felrepedezések
miatt. Hatodik átsajtolásra egyes munkadarabok az alakító tüskével nem érintkezı,
átellenes végeibıl körülbelül 10 mm hosszúságú anyagdarabok törtek le, a már
felkeményedett és az alakítatlan rész találkozásánál. A törés valószínőleg azért
következett be, mert az alakítás kezdetén, amikor a munkadarab az alsó
szerszámcsatornával érintkezésbe került, a közel hidrosztatikus nyomó feszültségállapot
még nem alakult ki. Az elsı átsajolásnál azért nem következett be a munkadarabok
károsodása, mert a képlékeny tartalékuk még elegendıen nagy volt.
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30. ábra. C úttal 1-4-szer alakított munkadarabok egyenértékő alakváltozás eloszlása
hossz- és keresztirányú metszeteken
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31. ábra. Bc úttal 1-4-szer alakított munkadarabok egyenértékő alakváltozás eloszlása
hossz- és keresztirányú metszeteken
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3.2.2. Könyöksajtolás hıtani analízise
A munkadarabok alig érezhetı mértékben melegedtek fel a szerszámcsatornából való
kilépésük során, ezért valószínősíthetı, hogy a képlékeny alakváltozás során fejlıdı hı
nem okozott kiválásokat. Ennek igazolását a nyírási zónában fellépı hımérséklet mérése
tette volna lehetıvé, de a szerszámkialakítás miatt ez nem volt lehetséges, ezért
végeselemes szimulációt futtattam a hıfejlıdés meghatározásra. Az MSC Marc 2005r2
végeselemes szoftverrel sík alakváltozást feltételezve szimuláltam az alakítási munka és a
súrlódás okozta hıfejlıdést a munkadarabok könyöksajtolása során. Bemenı
paraméterként definiáltam az alakítás sebességét, a súrlódási tényezıt a munkadarab és a
W
szerszám között ( m = 0, 07 ), a munkadarab anyagának hıvezetési tényzıjét ( λ = 170
),
mK
J
fajlagos hıkapacitását ( 1046
), valamint a szerszám és a környezı levegı
kgK
W
hımérsékletét. A szerszám és a munkadarab közötti hıátadási tényezıt ( α = 20000 2 )
mK
egy hengerléssel foglalkozó tanulmány alapján vettem fel [39]. Feltételeztem, és
szimulációs paraméternek beállítottam, hogy az alakításhoz szükséges, illetve a
súrlódásból származó munka 90%-a hıvé alakul.
A hıfejlıdés lényegében a szerszám könyökrészében ment végbe, ott ahol az anyag
egy vékony sávban alakváltozik. A szimuláció szerint a munkadarab hımérséklete ebben
a tartományban eléri a 28 °C-ot. Ahogyan a munkadarab a kivezetı szerszámcsatornába
ér, annak falával érintkezve a benne keletkezett hı fokozatosan a szerszámba távozik. A
szerszámcsatornából kijövı munkadarab lényegében szobahımérsékletőre hől.
Végeredményül megállapítom, hogy a szimuláció a gyártási tapasztaltokkal megegyezı
eredményt adott.

32. ábra. Hımérséklet eloszlás a könyöksajtolt munkadarabban
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3.3.

Szakítóvizsgálat

A szakirodalomban a mikroszerkezeti vizsgálatok mellett több szerzı is közöl mechanikai
anyagvizsgálatból származó adatokat könyöksajtolt anyagokról (pl. szakításból, vagy
keménységmérésbıl) [25], [36], [44], [54], [55] [89]. A vizsgálatokat különbözı alumínium
ötvözeteken végezték, fıként négyszer átsajtolt állapotig határozták meg a
szakítószilárdságot, folyáshatárt, szakadási nyúlást és a Vickers-keménységet. Nyolcszor
átsajtolt állapotot csak Zenji Horita, Takayoshi Fujinami és Terence G. Langdon szerzık
vizsgáltak AW-1100 és AW-3004 ötvözeteken [36].
Szakítógépen elvégzett méréseim során a nyolcadik átsajtolásig az összes közbensı
lépéssel gyártott próbatesteken mértem a gépészeti anyagvizsgálatban gyakran használt
mérıszámokat: a szakítószilárdságot, az egyezményes folyáshatárt, a kontrakciót, a
szakadási nyúlást és a fajlagos törési munkát [3]. A szakítóvizsgálatot arányos
próbatesteken MTS 810-es típusú szakítógépen 1,8 mm/min szakítósebességgel végeztem,
amelyhez 1,2 mm méréstartományú finomnyúlásmérıt és 50 kN-os erımérı cellát
alkalmaztam. Finomnyúlásmérıt az egyezményes folyáshatár pontosabb kimérése
érdekében használtam. A végeselem számításokból kapott alakváltozás eloszlások alapján
a munkadarab egyenlıtlenül alakváltozott végeit 30 mm-es hosszúságban levágtam. A
szakítópróbatesteket a munkadarabok közel egyenletesen alakváltozott középsı részébıl,
egymás mellıl munkáltam ki (33. ábra). Minden egyes munkadarabból négy próbatestet
vettem ki, és a szakításokat alakítási utanként nyolc-nyolc darab próbatesten végeztem el,
a mérési eredményeket átlagoltam. A hengeres szakítópróbatest geometria méreteit a 34.
ábra mutatja.

33. ábra. Szakítópróbatestek kimunkálási helyei a munkadarabból

34. ábra. Szakítópróbatest geometriai méretei
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A szakítások elvégzése után a szakadási keresztmetszet ellipszis alakú lett, ami a
szemcseszerkezet textúráltságára utal. Ennek megfelelıen a szakadási átmérı pontos
mérésére egy Hauser gyártmányú projektort használtam (35/a ábra). A szakítópróbatest
darabjait gyurmával rögzítettem egy olyan üveglapra, melynek végeire befogópofákat
terveztem. A befogópofákba csapokat rögzítettem, úgy hogy azok egybeessenek az
üveglap hosszanti tengelyével. A forgatás megvalósításához egy forgatószerkezetet
építettem (35/b ábra). Ez két tartó konzolból állt, amelyekben hornyok vannak úgy, hogy
a befogópofák csapjai bele tudjanak illeszkedni. A tárgyasztalra felhelyezett próbatest
felülrıl, egy izzóból kapta a megvilágítást. A fényt egy lencserendszer győjtötte össze, és a
tárgy 20-szorosára felnagyított árnyékát egy tükör segítségével vetítette vissza a projektor
üveglapjára. Mérés közben a próbatestet hosszanti tengelye körül forgattam, a próbatestek
összeillesztésétıl eltekintve egyszerően tudtam mérni a szakadási keresztmetszethez
tartozó ellipszis kis- és nagytengelyét.

a.)

b.)

35. ábra. a) Projektor a törési keresztmet méréséhez;
b) a tárgyasztalon rögzített forgató mechanizmus

Például a C úthoz tartozó néhány feszültség-alakváltozás görbét egy diagramban
ábrázolva jól megfigyelhetı a szilárdság növekedése és a fajlagos nyúlás változása az
átsajtolások számának növekedésével (36. ábra).

36. ábra. C úttal legyártott anyag mérnöki feszültség-alakváltozás görbéi
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A két alakítási útra meghatározott szilárdsági és képlékenységi mérıszámokat az
átsajtolások számának függvényében ábrázoltam (37. és 38. ábra). A mérési pontokat
annak érdekében kötöttem össze, hogy a mérıszámok változásának tendenciáját
egyszerőbben lehessen nyomonkövetni. A diagramokban szereplı értékeket a
diagramokat követı 4. és 5. táblázatokban foglaltam össze. A táblázatok második
oszlopában az ideális súrlódási állapotban végbemenı átsajtolásoknál elérhetı elméleti
egyenértékő alakváltozás értékét tüntettem fel (2.3 egyenlet). Az alakítatlan mesterségesen
öregített állapothoz (T6) tartozó mechanikai mérıszámok a táblázatok utolsó sorában
találhatóak, így közvetlenül összehasonlíthatók a nyolcadik könyöksajtolással elért
szilárdsági és képlékenységi mérıszámokkal.

37. ábra. Mechanikai tulajdonságok változása az átsajtolások számának függvényében Bc út esetén

Anyagállapot

ϕ

Rp0,2
(MPa)

Rm (MPa)

Wc
(J/cm3)

A5 (%)

Z (%)

lágyított

0

92

151

185

19

60

1x

1,1

183

199

165

8,6

53,8

2x

2,3

228

253

158

9,4

48,2

3x

3,4

246

272

155

8

47,7

4x

4,6

264

301

150

8,4

47,9

5x

6,3

276

304

146

9,3

47,8

6x

6,9

300

338

144

7,6

44,5

7x

8

302

349

142

8,8

41,7

8x

9,2

322

379

130

8,3

40,2

T6

0

366

385

200

11,4

45,1

4. táblázat. Mechanikai tulajdonságok változása az átsajtolások függvényében Bc út esetén
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38. ábra. Mechanikai tulajdonságok változása az átsajtolások számának függvényében C út esetén

Anyagállapot

ϕ

Rp0,2
(MPa)

Rm (MPa)

Wc
(J/cm3)

A5 (%)

Z (%)

lágyított

0

92

151

185

19

60

1x

1,1

183

199

165

8,6

53,8

2x

2,3

200

215

161

7,2

47

3x

3,4

200

220

161

7,5

46

4x

4,6

203

224

157

6,8

47

5x

6,3

223

237

154

6,9

44

6x

6,9

218

241

152

7,9

45

7x

8

222

242

148

8,2

42

8x

9,2

226

252

147

6,4

40

T6

0

366

385

200

11,4

45,1

5. táblázat. Mechanikai tulajdonságok változása az átsajtolások függvényében C út esetén

Az elsı átsajtolásra a szilárdsági mérıszámok jelentıs mértékben növekedtek a
lágyított állapothoz képest (Rp0,2 99%-kal, az Rm pedig 32%-kal), a második átsajtolásra a
növekedés az elsıhöz képest kisebb, Bc útra (Rp0,2 25%, Rm 27%) és C útra (Rp0,2 9%, Rm
8%). További átsajtolásoknál az emelkedés mértéke jóval kisebb mértékő, közel
egyenletesen nı a nyolcszoros átsajtolásig. Megállapítható, hogy a Bc úttal nyolcszor
átsajtolt anyaggal a lágyított állapothoz képest, mintegy 250%-os folyáshatár és 151%-os
szakítószilárdság növekedést lehet elérni. A C alakítási útra ezek az értékek rendre 145%
és 67%-osak. Nyolcszor átsajtolt darabok folyáshatárában 1,4-szeres, szakítószilárdságában
1,5-szeres a két út közöti eltérés.
A képlékenységi és szívóssági mérıszámokban is erıteljes változás következett be az
elsı átsajtolásra. A kontrakció 10%-ot, a szakadási nyúlás 55%-ot, a fajlagos törési munka
11%-ot csökkent a lágyított állapothoz képest. A második átsajtolást az elsıvel
összehasonlítva a Bc útra Z 10%, A5 9%, Wc 4%, C útra Z 12%, A5 16%, Wc 2% csökkenés
adódott. A következı alakításoknál a kontrakciót leszámítva a mérıszámok nagysága alig
változik. Nyolcszor átsajtolt anyagot összehasonlítva a kiindulási állapottal, a változás a Bc
útnál Z 33%, A5 56%, Wc 30%, C útnál rendre 33%, 66%, 20,5%.
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A fenti eredmények alapján kijelenthetı, hogy a Bc alakítási úttal nagyobb
szilárdságnövekedést lehet elérni, mint a C alakítási úttal, annak ellenére, hogy a
képlékenység csökkenése mindkét út esetében közel azonos. Fontos kiemelni, hogy a
lágyított állapotú AlMgSi1 ötvözet mechanikai tulajdonságai az elsı átsajtolás során
változnak a legnagyobb mértékben. A Bc úttal gyártott anyagnál a második átsajtolásnál a
szilárdság még jelentısen nı, a fajlagos törési munka és a szakadási nyúlás alig változik,
ellenben a kontrakció erıs csökkenést mutat.
Az AlMgSi1 ötvözet mesterségesen öregített állapotának mechanikai tulajdonságait a
lágyított anyag Bc alakítási úttal végzett nyolcszoros könyöksajtolásával csak
megközelíteni lehet. Kiválásosan keményített AlMgSi1 könyöksajtolása szobahımérsékleten nem lehetséges a könyöksajtoló szerszám és az alakító tüske véges
teherbírása miatt.

3.4.

Mikroszerkezeti vizsgálatok

A mikroszerkezeti vizsgálatokat az ELTE Anyagfizikai Tanszékének segítségével
végeztem el. Vizsgálataimhoz a röntgendiffrakciós vonalprofil analízis módszerét [30],
[35], [59], valamint transzmissziós elektronmikroszkópi méréseket használtam fel. A
csúcsprofilokat a minták keresztirányú metszetein nagyfelbontású diffraktométeren
(Nonius, FR 591) Cu Kα1 sugárzással vizsgáltam. A mért vonalprofilokra, a profilok alakját
leíró elméleti mikroszerkezeti függvény együtthatóit illesztettem. Az iterálási folyamatot
egy számítógépes program a „teljes profil illesztés” módszerét felhasználva végzi el. A
mikroszerkezeti egyenlet érvényességének feltétele, hogy a szemcsék nagysága log-normál
eloszlást kövessen, a rácstorzulást pedig diszlokációk okozzák. A mikroszerkezeti
egyenlet Fourier-együtthatóit az A(L) paraméter foglalja össze, amely két tag szorzata:
A(L) = AS (L) ⋅ A D (L)

(3.1)

Az AS(L) a kristályok méretét, az AD(L) pedig a kristálytorzulás nagyságát írja le, L a
Fourier transzformáció változója. A torzulás nagyságát jellemzı Fourier-együtthatót a
következı formában fejezik ki:

A D (L) = exp(−2π2g 2 L2 (ε 2L ))

(3.2)

amely kifejezésben g a diffrakciós vektor abszolút értéke, ε L az átlagos deformáció
négyzete, ami nagyban függ az atomoknak az ideális állapothoz viszonyított
elhelyezkedésétıl:
2



( ε ) =  2bπ  πρ C f  RL 
 e
2

2
L

(3.3)

ahol b a Burgers vektor abszolút értéke, R e a diszlokációk külsı levágási sugara, C az
átlagos diszlokációs kontraszt faktor, ρ a diszlokációsőrőség. A méretre vonatkozó
Fourier-együtthatót a következıképpen definiálják:
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2
m3 exp ( 9 / 4 ) ( 21/ 2 σ ) 
 log ( L / m ) 3 1/ 2 



AS (L) =
erfc 
− 2 σ
1/ 2
3
2
 2 σ

2
m 2 exp ( 21/ 2 σ ) 

 L erfc  log ( L / m ) − 21/ 2 σ 
−


1/ 2
2
 2 σ

3
 log ( L / m ) 
L
erfc 
+

1/ 2
6
 2 σ 

(3.4)

A fenti kifejezésben σ a krisztallit méreteloszlás-függvény szélességét, m pedig a
középértékét jelenti. A vonalprofil alakját öt független paraméter írja le:
ρ diszlokáció sőrőség, M diszlokációs struktúra elrendezıdési paraméter – minél kisebb
ez az érték, a diszlokációstruktúra annál inkább ölt dipólus jelleget –, q diszlokációk él
vagy csavar voltáról szolgáltat információt – 0,36 tiszta éldiszlokációt, 1,33 tiszta csavardiszlokációt jelöl alumínium próbatesteknél.
Például az alakítatlan és az egyszer könyöksajtolt darabok merıleges metszetén kimért
intenzitásprofilokat a 39. és 40. ábrák szemléltetik:

39. ábra. Kezdeti állapotra vonatkozó intenzitásprofilok

40. ábra. Egyszer átsajtolt állapotra vonatkozó intenzitásprofilok
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Az analizáló és kiértékelı szoftver az elméleti mikroszerkezeti függvény Fourieregyütthatóit illeszti a vonalprofilok Fourier transzformáltjára. A függvényillesztés során
meghatározott a Fourier-együtthatók a keresett mikroszerkezeti paraméterek. A 41. ábrán
a Fourier transzformált görbéket figyelhetjük meg: az üres körök a mért értékeket, a
folytonos vonalak a rájuk illesztett görbéket jelölik. A görbék alatti részen a két érték
közötti eltérés látható.

41. ábra. Az intenzitásprofil függvény Fourier transzformáltja

További paraméterként meghatározható a térfogattal
– x vol –, amely m és σ értékeibıl származtatható:

x

vol

súlyozott

szemcseméret

= m ⋅ exp ( 3,5σ 2 )

(3.5)

A szakirodalomban jelentek már meg publikációk könyöksajtolással gyártott AlMgSi1
ötvözet mikroszerkezet vizsgálatáról [70], [81] de ezekben csak egy alakítási utat
vizsgáltak egyszer, négyszer, nyolcszor átsajtolt mintákon.
A 42. ábra az x vol és ρ értékeket ábrázolja a logaritmikus alakváltozás függvényében.
A mérési pontokat itt is vonalakkal kötöttem össze a diagram könnyebb olvashatósága
céljából.

42. ábra. Térfogattal súlyozott szemcseméret és diszlokációsőrőség változása C és Bc útnál a
logaritmikus alakváltozás függvényében
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A 42. ábra adatait táblázatos formában az 6. táblázat tartalmazza:
Anyagállapot

ϕ

x

vol

ρ

(nm)

1014 (m-2)

Lágyított állapot

0

500

0,1

1x könyöksajtolt

1,15

137±15

3,8±0,4

Bcx8 könyöksajtolt

9,2

149±15

3,9±0,4

Cx8 könyöksajtolt

9,2

164±15

3,1±0,3

6. táblázat. Térfogattal súlyozott szemcseméret és
diszlokációsőrőség változása C és Bc útnál az átsajtolások
számának függvényében

Megállapítható, hogy az elsı átsajtolással jelentıs mértékő 3,7-szeres
szemcsefinomodást lehet elérni. A diszlokációsőrőség a kezdeti állapothoz képest 38szorosára növekedett. A nyolcadik átsajtolásra a mikroszerkezeti paraméterek nem, vagy
csak kis mértékben változnak meg. Az alakítási utak csekély eltérést mutatnak egymáshoz
képest. A Bc úttal nyolcszor átsajtolt anyag térfogattal súlyozott szemcsemérete 9%-kal
kisebb, diszlokációsőrősége 26 %-kal nagyobb a C úttal gyártott anyagéhoz képest.
Transzmissziós elektronmikroszkópi felvételek készültek egy Jeol 200CX típusú, 200
kV gyorsítófeszültségő berendezésen annak érdekében, hogy vizsgálhatók legyenek a
kiválások, és a minták szemcseszerkezete (43. ábra).

43. ábra. A kiindulási a) és a Bcx8 átnyomással alakított mintáról készült b), c), d) TEM felvételek
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A 43. ábra c) és d) képein a mátrix azonos területérıl származó világos, ill. sötét
látóterő TEM felvételek láthatók, a b) ábra a kiválások szerkezetét mutatja. A TEM
felvételeken megfigyelhetı, hogy kiinduláskor a durva szemcseszerkezető minta
körülbelül 3 µm nagyságú átlagos szemcsemérettel rendelkezik. A nyolcadik
könyöksajtolás után az átlagos szemcseméret megközelítıleg 300 nm-re csökkent. Az
Mg2Si és Mn12Si7Al5 összetételő kiválások mérete körülbelül 60 nm. A vonalprofil
analízissel mért szemcseméret jóval kisebb a transzmissziós elektronmikroszkópi
felvételbıl meghatározott értéknél. Az eltérés a könyöksajtolás során kialakuló
mikroszerkezet különleges sajátosságából adódik [81], ugyanis a szubszemcsék közötti
orientációs szög igen kicsi (1-2°). Ezt az orientációs különbséget a röntgendiffrakciós
vonalprofil analízis még meg tudja különböztetni, és a szubszemcsék méretét méri, de a
hagyományos TEM képekrıl a nagyszögő határokkal rendelkezı szemcsék méretét lehet
meghatározni.
Összevetve a mikroszerkezeti vizsgálat eredményeit a mechanikai anyagvizsgálatokkal, azt a következtetést lehet levonni, hogy a mikroszerkezeti paraméterek
nem, vagy csak kis mértékben különböznek egymástól az elsı átsajtolás után, annak
ellenére, hogy a szilárdsági, valamint a képlékenységi mérıszámok számottevıen
megváltoztak. Az eltérést alapvetıen azzal lehet magyarázni, hogy a szemcsehatárok
jelentısen változnak az alakítások elırehaladtával; a nagyszögő szemcsehatárok
dominanciája egyre jobban érvényesül, ami szilárdságnövekedéshez vezethet [52]. A
diszlokációk kiválásokkal – Mg2Si, Mg12Si7Al5 – való kölcsönhatása is okozhat még
szilárdságnövekedést.

3.5.

Összefoglalás

Lágyított állapotú AlMgSi1 ötvözeten többszörös könyöksajtolást valósítottam meg C és Bc
alakítási utakkal. A szakítópróbatestek kimunkálási helyének meghatározására végeselemes analízist
végeztem. Az analízis során meghatároztam az egyenértékő alakváltozás eloszlását a
könyöksajtolásnak alávetett munkadarabokban.
A szakítókísérletekbıl meghatározott mechanikai mérıszámokkal (szakítószilárdság,
egyezményes folyáshatár, szakadási nyúlás, kontrakció, fajlagos törési munka) kimutattam, hogy a
könyöksajtolással gyártott AlMgSi1 ötvözet mechanikai és mikroszerkezeti tulajdonságait az
alakítási – C és Bc – utak különbözıképpen befolyásolják. Bc alakítási úttal megvalósított
nyolcszoros könyöksajtolással 250%-os folyáshatár és 150%-os szakítószilárdság növekedést értem
el a képlékenység csökkenése mellett. Megállapítottam továbbá, hogy a vizsgált mechanikai
anyagjellemzık az elsı átsajtolás közben változtak meg a legnagyobb mértékben. A második
átsajtolásra C útnál kisebb, Bc útnál még mindig jelentıs változások mentek végbe. A további
átsajtolások a mechanikai tulajdonságok kismértékő változását eredményezték.
A mikroszerkezet vizsgálatához röntgendiffrakciós vonalprofil analízist végeztem, továbbá
transzmissziós mikroszkópi felvételeket készítettem. Az elsı átsajtolás során mind az átlagos
szemcseméret mind a diszlokációsőrőség erıteljesen megváltozott; a szemcsefinomodás mértéke 3,7szeres volt, a diszlokációsőrőség 38-szorosára növekedett. A nyolcadik átsajtolásra alig változtak a
mikroszerkezeti paraméterek, de a két alakítási út közötti különbség mérhetı nagyságú volt.
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4.

Hagyományos technológiák hatása a
könyöksajtolt AlMgSi1 ötvözet tulajdonságaira

Könyöksajtolással gyártott anyagok további alakításának vizsgálatával kapcsolatban
egyetlen tanulmány [88] jelent meg. A nagyipari gyárthatóságot szem elıtt tartva nagyon
fontos, hogy az elıgyártmányból megfelelı készterméket lehessen gyártani. A
könyöksajtolással gyártott rúdszerő ötvözetekbıl bizonyos esetekben igen nehezen lehet
készterméket gazdaságosan kimunkálni, ezért elkerülhetetlen az elıgyártmány további
alakítása. A könyöksajtolással gyártott ultrafinomszemcsés anyagot legegyszerőbben
hagyományos alakító eljárásokkal lehet alakítani, mint például a hengerlés, redukálás,
húzás, vagy a körkovácsolás. Felmerül a kérdés, hogy az anyag mekkora alakváltozást tud
még elviselni tönkremenetel nélkül, vagy milyen mértékben változnak meg a mechanikai
tulajdonságai. D. Nagarjan, Uday Chakkingal és P. Venugopal [88] megkísérelt
magyarázatot adni a kérdésekre. Összehasonlították a könyöksajtolással, a húzással, és a
két eljárással kombináltan legyártott AW-6101 ötvözet mechanikai tulajdonságait. Mindkét
technológiával azonos alakváltozásig alakították a munkadarabokat, így az
összehasonlításokat közvetlenül elvégezhették. A könyöksajtolást A és C alakítási utakkal,
kétszeres átsajtolásig Φ=105° csatornahajlásszögő szerszámmal végezték. Azt találták,
hogy a húzás nagymértékben megnöveli az egyszeres könyöksajtolással alakított anyag
szakítószilárdságát. A kétszeresen könyöksajtolt anyagon elvégzett húzással, viszont alig
tudtak számottevı szilárdságnövekedést elérni.
A következı fejezetben megvizsgáltam, hogy a körkovácsolás és a kaliberhengerlés
mekkora változást okoz az elızetesen (C és Bc alakítási utakkal, egyszeres, kétszeres,
négyszeres és nyolcszoros) könyöksajtolásnak kitett AlMgSi1 ötvözet statikus mechanikai
mérıszámaiban.
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4.1.

Körkovácsolás és a kaliberhengerlés ismertetése

A körkovácsolás elvét a 44. ábrán értelmezhetjük:
álló győrő
forgó orsó
ütıfej

görgık

görgık

vezeték

44. ábra. Körkovácsolás sematikus bemutatása

A forgó orsóban vannak megvezetve az ütıfejek, amelyek a gép mőködése közben
forognak, közben egyenletesen, két ellentétes oldalról ütik meg a munkadarabot. A
körkovácsoló pofát az ütıfejhez rögzítik, az ütıfej belsı vége egyenes körhengerbe megy
át, ami a körkovácsolt munkadarab végsı átmérıjét, és alakját biztosítja. Az eljárás elınye,
hogy nagy pontosságú megmunkálást tesz lehetıvé, és az állandó, egyenletes kétoldali
ütés hatására az anyagban közel hidrosztatikus nyomó feszültségállapot jön létre, ami
nagyon kedvezı az anyag képlékeny alakíthatóságára nézve. Könyöksajtolással gyártott
16 mm átmérıjő munkadarabokat elıször 13 mm, majd 10 mm, végül 7,9 mm-es átmérıre
kovácsoltam le, így az átmérıviszony 2 volt. A munkadarabokat egy rúd végeire
balmenettel rögzítettem, úgy hogy azok a pofák forgásával ellentétes irányban szoruljanak
össze, és a rúd segítségével vezettem be a munkadarabokat a körkovácsoló pofák közé. A
munkadarabok ~70°C-ra melegedtek fel az alakítás hatására. 7,9 mm-nél kisebb átmérıjő
munkadarabot nem sikerült körkovácsolnom, mert azok túlzott karcsúságuk miatt már a
kovácsolás kezdeti stádiumában kihajoltak. A végsı kovácsolási lépéssel elért
16
összehasonlító logaritmikus alakváltozás átlagos nagysága ϕ = 2 ln
= 1, 4 volt, amelybe
7,9
nincs beleszámítva az elızetes könyöksajtolással bevitt alakváltozás. A bevezetı rúdra
rögzített körkovácsolt munkadarabok a 45. ábrán láthatók:

45. ábra. Körkovácsolt munkadarabok

A kaliberhengerlésnél használt hengereket és a munkadarab bevezetıt a 46. ábra mutatja.
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46. ábra. Kaliber hengerpár sematikus ábrája

A hengerek felületébe egymástól eltérı nagyságú és profilú üregek vannak bemunkálva.
Az általam használt hengerprofilok a 47. ábrán láthatók:

47. ábra Hengerüregek profiljai

A könyöksajtolt munkadarabokat 40 mm/s-os sebességgel hengereltem át mind a hat
hengerüregen. A hatodik áthengerlésre (6,9 mm egyenértékő átmérıvel számolva) az
átmérıviszony 2,3 volt, így megközelítıleg ϕ = 1, 7 értékő összehasonlító logaritmikus
alakváltozást értem el a kiinduláskor alakítatlan anyagon. Az utolsó szúrás nagyságát a
kimunkálandó szakítópróbatest átmérıje határozta meg, a hatodik üregen áthengerelt
munkadarab még éppen megfelelt ennek a célnak. A hengerlések során a munkadarabok
110 °C-ig melegedtek, ezért az egyes szúrások között a munkadarabokat vízzel hőtöttem.
A körkovácsoláshoz hasonlóan a hengerlés során sem tapasztaltam repedésre,
tönkremenetelre utaló jeleket az alakított munkadarabok felületén, ami a könyöksajtolás
során helyenként jelentkezett.

48. ábra. Kaliberhengerlet munkadarabok képei

A hosszúra hengerelt munkadarabokat a próbatestek kimunkálása elıtt kiegyengettem
(48. ábra). A kaliberhengerelt és körkovácsolt munkadarabokból arányos mérető,
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típusonként 6-6 darab szakítópróbatestet munkáltam ki a munkadarabok hosszanti
tengelyével egybeesı irányban. Szakítóvizsgálatokat a 3. fejezetben ismertetett módon
végeztem. A következı mechanikai mérıszámokat határoztam meg: egyezményes
folyáshatár, szakítószilárdság, kontrakció, szakadási nyúlás és fajlagos törési munka. A
lágyított, csak könyöksajtolt, csak körkovácsolt, és a könyöksajtolt és körkovácsolt
anyagokon elvégzett szakítóvizsgálatok eredményeit közös diagramban ábrázoltam (49.
ábra). Az 50. ábrán a kaliberhengerléssel alakított anyagokon mért eredményeket
tüntettem fel. A típusonként elvégzett szakítások eredményeit átlagoltam. A
diagramokban az eltérı alakítási utakkal könyöksajtolt, könyöksajtolt és hagyományosan
alakított mintékon mért értékeket jelölı szimbólumokat vonalakkal kötöttem össze a
könnyebb átláthatóság céljából – a képlékenységi, szívóssági értékekhez tartozó
szimbólumokat szaggatottal, a szilárdságra vonatkozóakat pedig folytonos vonallal.

4.2.

Szakítóvizsgálati eredmények

4.2.1. Statikus mechanikai tulajdonságok változása körkovácsolás hatására
A körkovácsolás (Rp0,2 81%, Rm 20%) a könyöksajtoláshoz képest (Rp0,2 98%, Rm 31%)
kisebb szilárdságnövekedést eredményezett a lágyított állapotú anyagon. Az egyszeresen
könyöksajtolt darabon végzett körkovácsolás megnövelte a csak könyöksajtolt darab
egyezményes folyáshatárát és szakítószilárdságát (Rp0,2 31%, Rm 30,6%-kal). Hasonló
összehasonlítást elvégezve, a kétszeresen C és Bc úttal csak könyöksajtolt anyaghoz képest
a kétszeresen könyöksajtolt és körkovácsolt anyagra a következı százalékos
növekedéseket kaptam: Bc útra Rp0,2 17,5%, Rm 15%, C útra Rp0,2 31%, Rm 31%. A
négyszeresen könyöksajtoltnál: Bc útra Rp0,2 20%, Rm 13%, C útra Rp0,2 48%, Rm 43%. A
nyolcszorosnál könyöksajtoltnál pedig: Bc útra Rp0,2 11%, Rm 1,3%, C útra Rp0,2 53%, Rm
50%.
A fenti eredményekbıl arra lehet következtetni, hogy a körkovácsolás hatása a
szilárdság változására az egyszeresen könyöksajtolt darabon érvényesül a legnagyobb
mértékben. Az utak hatását megvizsgálva azt tapasztaltam, hogy a könyöksajtolások
számának növelesével Bc útnál a szilárdságnövekedés tendenciája kisebb, mint a C úttal
gyártott anyagok esetében. Ezt az eltérést az okozhatja, hogy a Bc úttal gyártott anyagok
nagyobb szilárdsággal rendelkeznek, valamint a kialakuló textúra és az alakváltozás
eloszlása is különbözı, mint C útnál. Érdekes megfigyelni, hogy a csak könyöksajtolt
anyagok mechanikai jellemzıi között jelentıs az eltérés a két alakítási útra, ez a különbség
azonban a körkovácsolások hatására majdnem teljesen megszőnik.
A szakítópróbatestek kontrakcióját megvizsgálva azt tapasztaltam, hogy a folyás nem
egyenletesen terjedt ki a vizsgálati hosszra (diffuse necking), hanem helyileg (local
necking) következett be. A képlékenységi mérıszámokat megvizsgálva a körkovácsolás
(Wc 8%, A5 22%, Z 14%) kisebb képlékenység csökkenést eredményezett a lágyított
állapotú anyagokhoz képest, mint a könyöksajtolás (Wc 11%, A5 54%, Z 10%). A kontrakció
és a szakadási nyúlás értékének változását nehezebben lehet nyomon követni, mert
értékük nem következetesen, és az esetek többségében egymással ellentétes értelemben
változik. A fajlagos törési munka szemléletes képet nyújt az anyag szívósságával
kapcsolatban, értéke arányos a valódi feszültség–valódi nyúlás görbe alatti területtel.
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Ennek megfelelıen erre a szívóssági mérıszámra végzem el az összehasonlításokat. Az
egyszeresen könyöksajtolt darabon végzett körkovácsolás a fajlagos törési munka (Wc)
30%-os növekedését ereményezte. Az összevetést hasonlóan elvégezve, a kétszeresen C és
Bc úttal könyöksajtolt anyaghoz képest a kétszeresen könyöksajtolt és körkovácsolt
anyagra a következı százalékos nökedést kaptam: Bc útra Wc 47%, C útra Wc 40 %. A
négyszeresen könyöksajtoltnál: Bc útra Wc 34%, C útra Wc 43%. A nyolcszorosnál pedig az
elızıektıl eltérıen a szívósság csökkenése következett be: Bc útra Wc 9%, C útra Wc 17%.

49. ábra. Körkovácsolt munkadarabok mechanikai mérıszámainak változása
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ϕ
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48,1

Cx4 csak könyöksajtolt

4,6
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6
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6
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9
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347
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38,1

Bcx8 csak könyöksajtolt

9,2
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7. táblázat. Körkovácsolással továbbalakított munkadarabok mechanikai mérıszámai

4.2.2. Statikus mechanikai tulajdonságok változása kaliberhengerlés
hatására
A kaliberhengerlés (Rp0,2 131%, Rm 53%) a könyöksajtoláshoz (Rp0,2 98%, Rm 31%)
képest nagyobb szilárdságnövekedést eredményezett a lágyított állapotú anyagon. Az
egyszeresen könyöksajtolt darabon végzett hengerlés a csak könyöksajtolt darab
egyezményes folyáshatárát és szakítószilárdságát (Rp0,2 55%, Rm 54%-kal) megnövelte.
Hasonló összehasonlítást elvégezve a kétszeresen C és Bc úttal csak könyöksajtolt
anyaghoz képest a kétszeresen könyöksajtolt és körkovácsolt anyagra a következı
százalékos növekedéseket kaptam: Bc útra Rp0,2 30%, Rm 30,5%, C útra Rp0,2 53%, Rm 53%. A
négyszeresen könyöksajtoltnál: Bc útra Rp0,2 24%, Rm 18%, C útra Rp0,2 58%, Rm 55%. A
nyolcszorosnál pedig: Bc útra Rp0,2 12%, Rm 3%, C útra Rp0,2 56%, Rm 50%. A fenti
eredmények alapján a kaliberhengerlés szilárdságra gyakorolt hatása az egyszeresen
könyöksajtolt darabon érvényesül a legnagyobb mértékben. Az utak hatását megvizsgálva
itt is azt tapasztaltam, hogy a könyöksajtolások számának növelesével Bc útnál a
szilárdságnövekedés kisebb, mint a C úttal gyártott anyagok esetében. Körkovácsolás
hatására a két alakítási út közötti különbség szinte teljesen megszőnik.
A képlékenységi mérıszámokat megvizsgálva a hengerlés (Wc 8%, A5 41%, Z 15%) a
könyöksajtoláshoz (Wc 11%, A5 54%, Z 10%) képest kisebb képlékenységet eredményezett
a lágyított állapotú anyagon. A kontrakció és a szakadási nyúlás változásának menete
bizonytalan, ezért a szívósság változását a fajlagos törési munka alapján vizsgáltam. Az
egyszeresen könyöksajtolt darabon végzett kaliberhengerlés a fajlagos törési munka (Wc)
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23%-os növekedését ereményezte. Az összevetést hasonlóan elvégezve a kétszeresen C és
Bc úttal könyöksajtolt anyaghoz képest, a kétszeresen könyöksajtolt és hengerelt anyagra a
következı százalékos növekedéseket mértem: Bc útra Wc 38%, C útra Wc 46 %. A
négyszeresen könyöksajtoltnál a növekedés: Bc útra Wc 6%, C útra Wc 7%. A
nyolcszorosnál pedig: Bc útra Wc 11%, C útra Wc 17% szívósság csökkenés következett be.

50. ábra. Hengerelt munkadarabok mechanikai mérıszámainak változása

Az anyagvizsgálati mérıszámok változásának menetérıl még szemléletesebb képet
kapunk, ha azokat egy referencia értékhez hasonlítjuk. A változásokat a lágyított
állapothoz viszonyítottam minden egyes alakítási kombinációra, az eredményeket az 51.
és 52. ábrákon látható oszlopdiagramokban foglaltam össze.
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ϕ

Rp0,2
(MPa)

Rm (MPa)

Wc
(J/cm3)

A5 (%)

Z (%)

0

92

151

185

19

60

1x csak könyöksajtolt

1,1

183

199

165

8,6

53,8

Csak hengerelt

1,7

213

231

170

11,2

51

1x könyöksajtolt+
hengerelt

2,8

285

307

204

9,4

36,4

Cx2 csak könyöksajtolt

2,3

200

215

165

7,2

47

4

306

329

235

11,8

37,7

Bcx2 csak könyöksajtolt

2,3

228

253

158

9,4

48,2

Bcx2+hengerelt

4,

297

330

218

9,5

36,2

Cx4 csak könyöksajtolt

4,6

203

224

157

6,8

47

Cx4+ hengerelt

6,3

322

347

168

9,09

30

Bcx4 csak könyöksajtolt

4,6

264

301

150

8,4

47,9

Bcx4+ hengerelt

6,3

329

355

160

8,8

28

Cx8 csak könyöksajtolt

9,2

226

252

147

6,4

40

Cx8+ hengerelt

10,9

352

379

121

7,9

22,8

Bcx8 csak könyöksajtolt

9,2

322

379

130

8,3

40,2

Bcx8+ hengerelt

10,9

361

390

116

6,75

21,7

Anyagállapot
lágyított

Cx2+hengerelt

8. táblázat. Hengerléssel továbbalakított munkadarabok mechanikai mérıszámai

51. ábra. A mechanikai tulajdonságok változása a körkovácsolással kombinált könyöksajtolás hatására, az
AlMgSi1 ötvözet lágyított állapotához képest (%-ban)
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52. ábra. A mechanikai tulajdonságok változása a kaliberhengerléssel kombinált könyöksajtolás hatására, az
AlMgSi1 ötvözet lágyított állapotához képest (%-ban)

Mivel a hengerléssel 22 %-kal nagyobb alakváltozást valósítottam meg a könyöksajtolt
munkadarabokon, mint a körkovácsolt darabok esetében, ezért a mechanikai mérıszámok
valamivel erıteljesebb változtak. Ez a megállapítás csak a négyszer átsajtolt állapotig
helyénvaló. A nyolcszor könyöksajtolt és hengerelt anyag mechnanikai mérıszámai szinte
azonos nagyságúak, mint amelyeket a körkovácsolással elértem.
Ipari gyártásban a hengerlés alkalmazható gazdaságosabban, mert a technológia
egyszerőbb, könyebben lehet automatizálni, ezáltal nagyobb termelékenység érhetı el.
Technológusok számára a következık ajánlások adhatók:
- Nem érdemes a nyolcszor könyöksajtolt anyagot körkovácsolással, vagy hengerléssel
tovább alakítani, mert a jelentıs szilárdságnövekedés ellenére a képlékenység drasztikus
mértékben csökken.
- A négyszeresen C és Bc úttal átsajtolt anyag további alakításával lehet a szilárdság és
képlékenység optimumát elérni.
- C úttal alakított darabok további alakításánál kisebb szilárdságnövekedés mellett
nagyobb képlékenység érhetı el, mint Bc útnál.
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4.3.

Mikroszerkezeti vizsgálatok

Bc alakítási úttal egyszeresen és nyolcszorosan könyöksajtolt mintákon vizsgáltam a
hengerlés hatását a mikroszerkezeti mérıszámokra. A mikroszerkezeti paraméterek
meghatározására röntgendiffrakciós vonalprofil analízist alkalmaztam. Az 53. ábrán
látható diagramban feltüntettem a csak könyöksajtolt, lágyított, és a csak hengerelt
anyagok jellemzıit is. A szemcsefinomodás jelentıs az elsı átsajtolás közben, 500 nm-rıl
137 nm-re csökkent a szemcseméret. A lágyított állapotú minta hengerlése során is
nagymértékő a szemcseméret csökkenés (169 nm). Az átlagos szemcseméreten a további
könyöksajtolás, és az utána követı hengerlés nem okozott lényegi változást. A
diszlokációsőrőség az egyszeres könyöksajtolás hatására 38-szorosára, hengerlés hatására
12-szeresére nıtt a lágyított minta 0,1 ⋅1014 diszl/m2 értékéhez képest. A nyolcadik
könyöksajtolásra 3,9 ⋅1014 diszl/m2 a diszlokációsőrőség, ami az egyszeresen könyöksajtolt
állapothoz képest ( 3,8 ⋅1014 diszl/m2) alig változott, viszont a könyöksajtoltást követı
hengerlés hatására mintegy felére ( 1,5 ⋅1014 diszl/m2) csökkent. A csökkenés a hengerlés
közben fejlıdı hı hatására beinduló megújulási folyamatokkal magyarázható. Érdekes
megemlíteni, hogy az egyszer átsajtolt anyag szemcseméretének és diszlokációsőrőségnek
telítıdése ellenére további szilárdságnövekedés következett be a nyolcadik átsajtolásra, és
az ezt követı hengerlés vagy körkovácsolás hatására. Ez azt jelenti, hogy a szemcseméret
és a diszlokációsőrőség mellett más mikroszerkezeti jellemzı is befolyásolja az AlMgSi1
ötvözet szilárdságát. Hernández Olivares és Gil Sevillano [8] kimutatta, hogy a
szemcsehatárok mentén rendezıdı diszlokációknak döntı befolyásuk van a
szemcsehatárok szilárdságnövelı hatására. Következésképpen, a nagy alakváltozás
hatására az egyensúlyi állapothoz közelebbi szerkezető szemcsehatárok alakultak ki, és
emiatt növekedhetett a szilárdság a diszlokációsőrőség növekedése, vagy a szemcseméret
csökkenése nélkül [V].
A hengerelt mintákon elvégzett röntgendiffrakciós vizsgálatok azt mutatták [V], hogy
a hengerelt anyagok jelentısen textúráltak, a szemcsék többsége az [111] kristálytani irány
felé orientálódott, amely irány egybeesik a munkadarab hossztengelyével. B. Clausen, T.
Lorentzen és T. Leffers megállapították [19], hogy az [111] textúrával rendelkezı felületen
középpontos köbös kristályrácsú fémek nagyobb Taylor-faktorúak, ami döntıen
hozzájárul a szilárdság növekedéséhez. A folyáshatár változására befolyással lehetnek
még a Mg2Si és Mg12Si7Al5 kiválások, valamint a diszlokációk között létrejövı
kölcsönhatások is. A röntgendiffrakció kimutatta, hogy nincs lényegi különbség a
könyöksajtolt és hengerelt anyagokban található kiválások mérete között, ezért azok
azonos mértékben járulhatnak hozzá az anyag szilárdságához.
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53. ábra. Könyöksajtolt és hengerelt anyagok térfogattal súlyozott szemcseátmérıjének és
diszlokációsőrőségének változása a logaritmikus alakváltozás függvényében

Anyagállapot
Lágyított állapot

ϕ

x

vol

(nm)

ρ
1014

(m-2)

0

500

0,1

1x csak könyöksajtolt

1,15

137±15

3,8±0,4

Csak hengerelt

1,7

169±17

1,2±0,2

Bcx8 csak könyöksajtolt

9,2

149±15

3,9±0,4

Bcx8+hengerelt

11

169±17

1,5±0,2

9. táblázat. Eltérı alakítási állapotú könyöksajtolt és
hengerelt anyagok térfogattal súlyozott szemcseátmérıje és
diszlokációsőrősége

4.4.

Összefoglalás

Könyöksajtolással C és Bc úttal többszörösen átsajtolt munkadarabokat hagyományos
alakításokkal (körkovácsolás, kaliberhengerlés) tovább alakítottam. A statikus mechanikai
tulajdonságok változását szakítókísérletekkel határoztam meg. Mérésekkel igazoltam, hogy a
könyöksajtolt darabok hengerelése, vagy körkovácsolása további jelentıs szilárdságnövekedést
eredményez.
Röntgendiffrakciós vonalprofil analízissel a diszlokációsőrőség és a szemcseátmérı változását
vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a hengerlés hatással van az elızetesen könyöksajtolt anyag
mikroszerkezeti paramétereire is.

4.5.

Kapcsolódó publikációs tevékenység

[VII] Gyorgy Krallics, Arpad Fodor, Jeno Gubicza, Zsolt Fogarassy: Mechanical and
microstructural characterisation of Al6082 ultrafine-grained alloy manufactured by ECAP
combined with traditional forming processes, Materials Science Forum Vols. 589 (2008)
pp. 111-116
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5.

Képlékenyalakító technológiák monotonitás
vizsgálata

Az anyagszerkezeti vizsgálatok rámutattak arra, hogy az intenzív és a hagyományos
képlékenyalakítás hatására létrejövı mikroszerkezet között jelentıs különbség van [83],
[93]. Az intenzív képlékenyalakítás hatására kialakuló speciális mikroszerkezetet
nagyrészt a nagyszögő szemcsehatárok jellemzik, míg a hagyományos alakítások hatására
a szubszemcsék alapvetıen kisszögő határokkal kapcsolódnak egymáshoz.
A speciális mikroszerkezet hatással van az anyag mechanikai tulajdonságaira. A
hagyományos alakítások hatására bekövetkezı szilárdságnövekedés folyamatos
képlékenység csökkenéssel jár együtt, ellentétben az intenzív alakításokkal, amelyeknél
egy adott alakváltozáson túl a képlékenység változása elenyészı mértékő.
A nagy alakváltozásokkal foglalkozó képlékenységtanban jól ismert a monoton
alakváltozás fogalma. Több eltérı meghatározás létezik az alakítási folyamatok
monotonitásának definiálására. Horváth [16] szerint monoton a folyamat akkor, ha az
alakítás során a fıalakváltozások aránya állandó. Krállics és Malgyn [66] könyöksajtolásra
egy olyan monotonitás paramétert használt, amelyet az effektív képlékeny alakváltozás és
a teljes egyenértékő képlékeny alakváltozás hányadosaként értelmezett. Többen
megkíséreltek több-kevesebb eredménnyel a monotonitás paraméterhez hasonló
paramétereket alkotni a mikroszerkezet jellemzésére. L. Dupuy és társa [40] a terhelési
történeten alapuló paraméterrel sikeresen jellemezte a könyöksajtolási utak közötti
eltérést, de tanulmányuk nem terjedt ki más képlékenyalakító eljárások jellemzésére.
F. Z. Utyashev és G. I. Raab [79], valamint M. I. Mazurski és F. U. Enikeev [24]
vizsgálatai szerint a képlékenyalakítás során a szemcsefinomodás mértékét nem csak az
alakváltozás nagysága befolyásolja, hanem az örvénytenzor is, amely a szemcsék
elforgásának mértékével van szoros kapcsolatban. Minél nagyobb a szemcsék elfordulása
és a hatásuk egymásra, annál finomabb szemcseszerkezet keletkezik. Az elmélet hátránya,
hogy nem képes figyelembe venni a rétegzıdésihiba-energia révén [48] a
diszlokációreakciókat, ami a nagyszögő szemcsehatárok képzıdését irányítja.
Smirnov-Aljajev monoton alakváltozáson olyan folyamatot értett, amelyben az
alakváltozási sebességtenzor fıirányai ugyanazon anyagi szálakkal esnek egybe a teljes
folyamat alatt, és a Lode-paraméter konstans [4]. Feltételezésem szerint a monotonitás
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vizsgálat alkalmas lehet az alakítási technológiák szemcseszerkezet finomító hatásának
jellemzésére. Interpretációm alapján értelmeztem a monotonitás paramétert. Ha az
alakítási folyamat monoton, a paraméter értéke zérus. Ebben az esetben az alakított anyag
szemcseszerkezetében nem következik be jelentıs változás, vagyis az ultrafinomszemcsés
szemcseszerkezet képzıdésének feltételei nem adottak.
A monotonitást a kontinuummechanika, azaz a kontinuum leírásmód alapját képezı
elemi egységek (tömegelemek, tömegpontok, anyagi pontok, részecskék) és ezek
mechanikai mozgásának jellemzésére használt alapvetı mennyiségek segítségével lehet
vizsgálni [13].
Ahhoz, hogy a monotonitási paraméter az alakított anyag egy választott pontjában
meghatározható legyen, ismerni kell a pontra jellemzı sebességgradienst. A sebességgradiens kiszámítása az alakítási folyamat sebességmezejének ismerete nélkül nem
lehetséges. A sebességmezıt kétféleképpen, vagy a mozgástörvénybıl, vagy egy
kiválasztott kinematikailag lehetséges sebességmezıbıl lehet meghatározni. A
számításaim során olyan kinematikailag lehetséges sebességmezıt választottam az
alakítási folyamatok többségéhez, amelyet a lehetı legegyszerőbben lehet matematikailag
felírni. Ezen kívül létezhetnek más sebességmezık is, amelyek pontosabban is leírhatják az
adott alakításra jellemzı anyagáramlást.
A sebességgradiens tenzort Descartes-féle koordinátarendszerben a következıképpen
definiáljuk:
 ∂v x
 ∂x

∂v
L= y
 ∂x
 ∂v
 z
 ∂x

∂v x
∂y
∂v y
∂y
∂v z
∂y

∂v x 
∂z 

∂v y 
∂z 
∂v z 

∂z 

(5.1)

ahol v x , v y , v z a sebességkomponensek, x, y, z a térkoordináták.
A sebességgradiens tenzor szimmetrikus része adja az alakváltozási sebességtenzort:

D=

1
L + LT )
(
2

(5.2)

az antiszimmetrikus rész pedig az örvénytenzort adja:

W=

(

1
L − LT
2

)

(5.3)

A monotonitás paraméter felírásához ismerni kell – a mozgástörvény által definiált
pályagörbe, azaz a trajektória mentén – a kontinuum egy anyagi pontjához tartozó elemi
szálak és az alakváltozási sebességtenzor fıirányainak egymással bezárt szögét. Ennek
lényegét az 54. ábra segítségével lehet értelmezni:
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54. ábra. Az alakváltozási sebességtenzor fıirányainak ( n x , n y , n z ) és az anyagi szálak elfordulását
reprezentáló rotációs vektorok ( ωx , ωy , ωz ) trajektória menti elmozdulásai Descartes-féle
koordinátarendszerben

Az ábrán szereplı mennyiségek: ωx , ωy , ωz örvényvektorok, n x , n y , n z az alakváltozási
sebességtenzor fıirányai.
Elıször is értelmezni kell az anyagi szálak elfordulásának mértékét [7], ami nem
egyszerő feladat. A duálvektor–duáltenzor koncepciót felhasználva [67] az örvénytenzor
duálvektora megegyezik az örvényvektorral:
 0
W =  ω3
 −ω2

−ω3
0
ω1

ω2 
−ω1 
0 

(5.4)

A ω forgásvektor megadja, hogy a tér egy adott pontjában az adott pillanatban jelen levı
anyagi szál milyen tengely körül és mekkora szögsebességgel forog.
 ω1 
ω =  ω2 
 ω3 

(5.5)

Φ1 méri egy kontinuum vonalelem merevtestszerő elfordulásának szögét a kiindulási
állapothoz lépest, amit az örvényvektorok idı szerinti integráljával lehet kiszámítani:
t

t

t

0

0

0

Φ1x = ∫ ωx dt , Φ1y = ∫ ωy dt , Φ1z = ∫ ωz dt

(5.6)

Síkbeli alakváltozási állapot esetén az alakváltozási sebességtenzor elsı két
fıirányának a koordinátarendszer tengelyeivel bezárt szöge a következı:

q x,y


∂v x
 2
∂y
= ± arctan 
 ∂v x ∂v y
 ∂x − ∂y









(5.7)
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Φ 2 az alakváltozási sebességtenzor tetszılegesen kiválasztott fıirányának a kiindulási
állapothoz képesti elfordulás növekményét méri az alakítási folyamat közben:

Φ 2x = q xi − q x 0 , Φ 2y = q yi − q y0 , Φ 2z = q zi − q z0

(5.8)

A monotonitás paraméter egyes komponenseit általános esetben a következıképpen lehet
felírni:

Φ x = Φ1x − Φ 2 x , Φ y = Φ1y − Φ 2 y , Φ z = Φ1z − Φ 2 z

(5.9)

Síkalakváltozás esetén – amely például az xy–síkban megy végbe, és a sík normálisa a
z–tengellyel esik egybe –, csak Φ z határozható meg, a többi monotonitás komponens
zérus. Még a Lode-paramétert kell definiálni ahhoz, hogy a monotonitás feltétele
meghatározható legyen. A Lode-paraméter egyik formája a következı:

υ=

2εɺ 2 − εɺ1 − εɺ 3
εɺ1 − εɺ 3

(5.10)

ahol
εɺ1 , εɺ 2 , εɺ 3
az
alakváltozási
sebességkomponensek.
A
Lode-paraméter
síkalakváltozásra – a jelen fejezetben érintett alakítási technológiáknál – állandóan zérus.
A monotonitás jelenségének tárgyalására az alakváltozási gradiensen alapuló
számítások is lehetségesek. A mozgástörvény koordináták szerinti parciális deriváltjából
elıállítható az alakváltozási gradiens tenzor, amibıl pedig tetszés szerint képezhetık a
különféle alakváltozási tenzorok, amelyekbıl szintén lehet monotonitás paramétert
számolni. Nem célszerő azonban ezt a módszert használni, mert sok alakítási
technológiánál csak a sebességmezı ismert, és nehezen lehet belılük a mozgástörvényt
kifejezni.
A hagyományos és intenzív képlékenyalakító technológiák monotonitás
paraméterének levezetése során elıször felírtam a sebességmezıt, majd az abból
meghatározott alakváltozási sebességgradienst, majd az alakváltozási sebességtenzort, az
örvénytenzort és az örvényvektort. Végül meghatároztam az egyenértékő alakváltozás
képletét, ha az zárt alakban kifejezhetı volt. A fejezet zárásaként a képlékenyalakító
technológiákat jellemzı monotonitás paramétereket az egyenértékő alakváltozás
függvényében hasonlítottam össze.
A számításokat Maple matematikai rendszerben ciklusokat definiálva végeztem el,
amelyekben a fenti mennyiségeket, és az azokból kapott monotonitás paramétert elıre
kiválasztott pontokban, a trajektória mentén számoltattam ki.
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5.1.

Hagyományos képlékenyalakító technológiák

5.1.1. Súrlódás nélküli síkzömítés

55. ábra. Síkzömítés elvi ábrája

A sebességmezı Descartes-féle koordinátarendszerben a következıképpen írható fel:

vx =

v
v
x, v y = − y
h
h

(5.11)

ahol v a zömítıszerszám sebessége. A sebességgradiens tenzor:
v
h

L = 0

0



0
v
h
0

−


0

0

0 


(5.12)

Az alakváltozási sebességtenzor:
v
h

D = 0

0



0
v
h
0

−


0

0

0 


Az alakváltozási sebességtenzor fıirányai párhuzamosak
tengelyeivel, és nem változnak a defomáció alatt, így Φ 2z = 0 .
Az örvénytenzor és az örvényvektor:
0 0 0 
0 


W = 0 0 0, ω = 0
0 0 0
0

(5.13)

a

koordinátarendszer

(5.14)
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így Φ1z is zérussal egyenlı. Felírva a monotonitás paramétert, a következı eredményt
kaptam:
Φ z = Φ1z − Φ 2 z = 0

(5.15)

A fentiek alapján megállapítható, hogy a súrlódás nélküli síkzömítés teljesen monoton
folyamat.
Az egyenértékő alakváltozás nagysága a következıképpen számítható:
ϕ=

h
2
ln 0
3 h

(5.16)

5.1.2. Síkbeli elırefolyatás

56. ábra. Elırefolyató szerszám keresztmetszete

A monotonitás paramétert két elıre kijelölt helyen az 1. és a 2. pontban határoztam
meg. Az elsı pont koordinátáját x = 0 mm, y 0 = 5 mm a másodikét x = 0 mm, y 0 = 2,5 mm nek vettem fel. A számításokhoz egy teljesen átlagos szerszámgeometriát h 0 = 10 mm,
mm
h1 = 5 mm, α = 10 , és v 0 = 6
alakítási sebességet vettem alapul.
s
A trajektória egyenlete [11]:

f (x ) =

y 0 (h 0 − 2x tg(α ))
h0

(5.17)

A sebességmezı x irányú komponensét a kontinuitás törvénnyel határoztam meg:

vx =

h1v1
hx

(5.18)

hx -et a következı módon definiáltam:
h x = h 0 − 2x tan ( α )

(5.19)
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Felírtam az összenyomhatatlanság elvét:
∂v x ∂v y ∂v z
+
+
=0
∂x
∂y
∂z

(5.20)

Ha a síkbeli elırefolyatás az xy–síkban megy végbe, akkor z–irányban nincs
sebességváltozás:

∂v z
=0
∂z

(5.21)

így
∂v y
∂y

=−

∂v x
∂x

(5.22)

Integrálva a fenti összefüggés két oldalát:

vy = −

∂v x
y+C
∂x

(5.23)

Az integrálási konstanst a következı peremfeltételbıl határoztam meg: y = 0 -nál
v y = 0, így C = 0 . Az 5.19 egyenlet h x értékét behelyettesítettem az (5.18) egyenletbe,
amelyen elvégeztem az x szerinti parciális deriválást, amivel megkaptam a hiányzó vy
sebességkomponenst. A folyamat sebességmezeje tehát:

vx =

h1v1
2 h1 v1 y tg (α )
, vy = −
h 0 − 2 x tg(α )
(h 0 − 2x tg(α ))2

(5.24)

A sebességgradiens tenzor:
2 h1 v1 tg (α )


(h 0 − 2x tg(α ))2

 8 h v y (h 0 − 2 x tg (α ))2 tg (α )2
L = − 1 1 0
3
h 0 (h 0 − 2 x tg (α ))

0




0
−

2h1v1tg (α )
(h 0 − 2x tg(α ))2
0


0


0

0



(5.25)
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Az alakváltozási sebességtenzor:


2 h1 v1 tg ( α )

2

( h 0 − 2x tg ( α ) )


2
2
 4 h1 v1 y0 ( h 0 − 2x tg ( α ) ) tg ( α )
D = −
3
h 0 ( h 0 − 2x tg ( α ) )


0





−

2

0

h0
−

( h − 2x tg ( α ) ) tg ( α )
( h − 2x tg ( α ) )
2

4 h1 v1 y0

3

0

2 h1 v1 tg ( α )

(h

0

− 2x tg ( α ) )

2

0


0




0


0




(5.26)

Az örvénytenzor:


0


2
2
4 h1 v1 y 0 (h 0 − 2 x tg (α )) tg (α )

W= −
3

h 0 (h 0 − 2 x tg (α ))

0




(h 0 − 2x tg(α ))2 tg(α )2
3
h 0 (h 0 − 2 x tg (α ))

4 h1 v1 y 0

0
0


0


0

0




(5.27)

Az örvényvektor:





0


ω=
0

 4 h v y (h − 2 x tg (α ))2 tg (α )2 
0
 1 1 0

3
h 0 (h 0 − 2 x tg (α ))



(5.28)

A monotonitás paraméter z irányú komponensbıl áll:
Φ z = Φ1z − Φ 2z

(5.29)

Az egyenértékő alakváltozás:
ϕ=

h
2
ln 0
3 h

(5.30)

Az anyag szerszámba való belépésekor a sebességmezınek szakadófelületei vannak [5],
amelyek ugrást okoznak az egyenértékő alakváltozás lefutásában. A számításokat ennek
tudatában végeztem el. Az 57. ábrán az egyenértékő alakváltozás látható a kijelölt 1. és 2.
pont x–irányú elmozdulásának függvényében:
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57. ábra. Egyenértékő alakváltozás az elmozdulás függvényében

A monotonitás paramétert a követési pontok x–tengely menti elmozdulásának
függvényében az 58. ábra mutatja:

58. ábra. Monotonitás paraméter az elmozdulás függvényében

Az 59. ábra elemzése során megállapító, hogy a szerszámfalhoz közelebb esı 1. pont
monotonitása nagyobb a 2. ponthoz képest:

59. ábra. Egyenértékő alakváltozás a monotonitás paraméter függvényében
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5.2.

Intenzív képlékenyalakítások

5.2.1. Egyszerő nyírás
Az egyszerő nyírást – ami az intenzív képlékenyalakítások alapját képezi – egy négyzet
deformációja segítségével vizsgáltam [9], a súlódás hatását nem vettem figyelembe
(60. ábra).

60. ábra. Egyszerő nyírás sematikus ábrája

A sebességmezıt a mozgástörvénybıl határoztam meg, amelyet a [9] szakirodalomból
vettem. Az egyszerő nyírás mozgásegyenlete Lagrange leírásban:
x1 = X1 + kX 2 , x 2 = X 2 , x 3 = X 3

(5.31)

ennek inverze, az Euler-féle leírásban felírva:
X1 = x1 − kx 2 , X 2 = x 2 , X 3 = x 3

(5.32)

Az inverz mozgásfüggvénybıl meghatározhatók az egyszerő nyírás sebességmezıi a
Lagrange-féle változók anyagi deriváltjainak felhasználásával. A számítás általános
menetét indexes jelölésmódban írtam fel [11]:

dX i
∂X i
=0=
dt
∂t

+
xi

∂X i ∂x k
∂x k ∂t

(5.33)
Xi

dX i
az adott irányhoz tartozó alakítás sebességét adja. A deriválások elvégzésének
dt
részleteit nem ismertetve, a sebességmezı az Euler-féle változókkal felírva:
v1 = x 2 ⋅ k '
v 2 = v3 = 0

(5.34)

A k változó felírható a nyírószerszám x tengellyel bezárt α szögének tangensével:
k (t ) = tg (α(t ))

(5.35)
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k ' ( t ) az origó körül forgó nyírószerszám szögsebessége:

k' =

dk
dt

(5.36)

A sebességmezı koordináták szerinti parciális deriváltja a sebességgradiens tenzor:
0 k ' 0 
L = 0 0 0
0 0 0

(5.37)

Az alakváltozási sebességtenzor:
1


k ' 0
 0
2


1

D = k ' 0 0
2

 0
0 0 




(5.38)

A további számításokhoz célszerő az 60. ábrán látható koordinátarendszer tengely
jelöléseit a korábbi hagyományos alakításoknál használtakra átnevezni: az x1 irányt
x–nek, az x 2 irányt y–nak, a síkból kimutató normális irányt z–nek feleltettem meg.
Az alakváltozási sebességtenzor elsı fıiránya

π

4

radiánt zár be az x–tengellyel az egész

alakítás alatt, így Φ 2z zérus.
Az örvénytenzor és az örvényvektor:
1


k ' 0
 0 
 0
2


 1

W =  − k ' 0 0 , ω =  0 
1 
 2

0 0
 2 k '
 0



(5.39)

Az örvényvektor idı szerinti integrálja:
k'
k tgα
dt = =
2
2
2
0

t

t

Φ1z = ∫ ωz dt = ∫
0

(5.40)

A monotonitás paraméterre a következı adódott:

Φ z = Φ1z =

k
2

(5.41)
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Az egyenértékő alakváltozás pedig:
ϕ=

k
3

(5.42)

Az egyenértékő alakváltozást a k függvényében 0-tól

π
rad-ig az 61. ábra szemlélteti:
4

61. ábra. Egyenértékő alakváltozás a k változó függvényében

A montonitás paraméter lineárisan változik az alakváltozás növekedésével (62. ábra).

62. ábra. A monotonitás paraméter az egyenértékő alakváltozás függvényében

5.2.2. Könyöksajtolás
A könyöksajtolás leírását síkalakváltozás feltételezése mellett végeztem el, és a feladat
további egyszerősítése céljából eltekintettem a súrlódástól. A sebességmezıt a
könyöksajtoló szerszám alakítási csatornáinak találkozásában vettem fel (63. ábra). Az
átsajtolás során az anyagban három (1, 2, 3) követési pontot jelöltem ki.
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63. ábra. A könyöksajtoló szerszám könyökrészének sematikus ábrája

A kísérleteimhez használt könyöksajtoló szerszám csatornageometriájának megfelelı
paramétereket választottam a számítások bemenı adataként: n = 10, D = 16 mm,
mm
v0 = 6
.
A
három
követési
pont
x–tengely
menti
koordinátáira
s
a következı értékeket vettem fel: x 0 = [ 0, 8, 12] . Egy tetszıleges pont trajektóriájának
egyenlete S. Tóth László szerint [71]:
φ = (x − D ) + (y − D ) = (x − x 0 )
n

n

n

(5.43)

A sebességmezı [71] alapján:
n −1

 D−y 
 D−x 
 , v y = − v 0 

v x = v 0 
 D − x0 
 D − x0 

n −1

(5.44)

A sebességgradiens tenzor:

 ∂v x
 ∂x

 ∂v
L= y
 ∂x
 0



∂v x
∂y
∂v y
∂y
0


0


0

0



(5.45)

Az alakváltozási sebességtenzor:

∂v y  
 ∂v
∂v x
0,5 ⋅  x +

 0
∂x
∂x  
 ∂y



∂v y
 ∂v x ∂v y 

D = 0,5 ⋅ 
+
0

y
x
y
∂
∂
∂






0
0
0






(5.46)
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Az örvénytenzor:

 ∂v ∂v y  
0
0,5 ⋅  x −

 0
∂
∂
y
x






∂
v
 y ∂v x 

W = 0,5 ⋅ 
−
0
0

x
y
∂
∂






0
0
0






(5.47)

Az örvényvektor:


0

ω= 
0

 ∂v x ∂v y

 0,5 ⋅  ∂y − ∂x












(5.48)

A monotonitás paraméter z–irányú komponensbıl áll:
Φ z = Φ1z − Φ 2z
Az egyenértékő alakváltozás a
függvényében az 64. ábrán látható.

(5.49)
követési

pontok

x–tengely

menti

elmozdulása

64. ábra. Egyenértékő alakváltozás az elmozdulás függvényében

A 65. ábra mutatja a monotonitás paraméter menetét a követési pontok x–tengely menti
elmozdulása függvényében.
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65. ábra. Monotonitás paraméter az elmozdulás függvényében

Végül pedig, a monotonitás paramétert az egyenértékő alakváltozás függvényében
jelenítettem meg (66. ábra). A diagram alapján megállapítható, hogy a követési pontok
monotonitása között a különbség nem számottevı.

66. ábra. Monotonitás paraméter az egyenértékő alakváltozás függvényében

A monotonitás vizsgálat lezárása és az egyes alakító technológiák összehasonlítása
céljából a 67. ábrán látható diagramban ábrázoltam az elızıekben kiszámított monotonitás
paramétereket az egyenértékő alakváltozás függvényében.

67. ábra. Monotonitás paraméter változása különbözı alakítási eljárások esetén
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Azoknál az alakításoknál, amelyeknél követési pontokat definiáltam, az ábrázolás
céljára a legnagyobb monotonitást adó pontokat választottam ki.
A diagramból megállapítható, hogy állandóan zérus Lode-paraméter mellett a
hagyományos és az intenzív képlékenyalakítások monotonitás paramétere nagymértékben
különbözik egymástól. A monoton folyamatoknál – mint például a súrlódás nélküli
zömítés és az elırefolyatás – a paraméter értéke közel nulla. Az alapvetıen nyíró
igénybevételekkel megvalósuló intenzív képlékenyalakítások nem-monoton folyamatok,
ezért a monotonitás paraméter értéke az alakváltozástól függıen lényegesen különbözik
nullától.

5.3.

Összefoglalás

Felismertem, hogy Szmirnov-Aljajev által definiált monotonitás fogalmának értelmezésével
jellemezhetı a képlékenyalakító technológiák szemcseszerkezetre gyakorolt hatása. Bevezettem a
monotonitás paramétert, amelyet alapvetı kontinuummechanikai mennyiségekkel határoztam meg
hagyományos, illetve intenzív képlékenyalakító technológiákra. A számításokhoz a Maple
matematikai rendszert használtam. Az intenzív képlékenyalakító eljárások mechanikai elemzésébıl
megállapítottam, hogy az ultrafinomszemcsés anyagok elıállítása nem-monoton alakváltozással
történik. Végeredményül megállapítható, hogy a paraméter alkalmas annak megítélésére, hogy egy
adott képlékenyalakító eljárás képes-e speciális szemcseszerkezet létrehozására.

5.4.

Kapcsolódó publikációs tevékenység

[VI]

Gyorgy Krallics, Arpad Fodor, Jeno Gubicza, Zsolt Fogarassy: Mechanical and
microstructural characterisation of Al6082 ultrafine-grained alloy manufactured by ECAP
combined with traditional forming processes, Materials Science Forum Vols. 589 (2008)
pp. 111-116
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6.

Mechanikai tulajdonságok anizotrópiájának
vizsgálata

6.1.

Anizotrópia elméletek

Hengerelt lemezek anizotrópiájának matematikai leírásával Hill kezdett el foglalkozni
az 1920-as években. A Hill-elmélet alapja Mises izotróp anyagra publikált folyási feltétele,
melyet 10 évvel késıbb kiterjesztett kristályokra is. A módosított folyási feltételben az
anyagtulajdonságok irányfüggık (6.1 egyenlet).
f = ( σ x − σ y ) + ( σ y − σz ) + ( σ x − σz ) + 6 ( τ2xy + τ2yz + τ2zx ) − 2σ 2
2

2

2

(6.1)

A Mises-féle folyási felület a fıfeszültségi függvénytérben egy konvex körhengert alkot.
f < 0 esetén a folyási felületen belül az anyag viselkedése rugalmas. Ha f = 0 elérjük a
képlékeny állapotot, így az aktuális feszültségállapot a folyási felületen helyezkedik el. Az
f > 0 eset keményedı anyagoknál értelmezhetı. A keményedésnek két módja van: izotróp
és kinematikai keményedés. Az elızı csak a folyási felület átmérıjében okoz változást, de
annak origója változatlan marad, míg a másik térben tolja el a felületet. Valóságban az
anyag mindkét módon egyszerre keményedik, amit nehezen lehetne leírni, ezért többnyire
a könnyebben kezelhetı izotróp keményedést tételezik fel a számítások során.
Hill 1948-ban megalkotta klasszikusnak számító elméletét [1] (6.2 egyenlet), melyben a
Mises-féle folyási feltétel tagjait egy-egy 1/feszültségnégyzet dimenziójú számmal (H, F,
G, N, L, M anizotrópia paraméterekkel) megszorozva lehetıvé tette a folyási felület
torzulásának leírását [53].
2
f = H ( σ x − σ y ) + F ( σ y − σ z ) + G ( σ x − σ z ) + 2 ( Nτ2xy + Lτ2yz + Mτzx
) −1 = 0
2

2

2

(6.2)

Az egyenletben szereplı x–, y–, z– irányok, egy a lemezhez kötött koordinátarendszerben értelmezhetıek: x a lemez hengerlési iránya, y a keresztirány, a z pedig a
lemezvastagság menti irányt jelöli. Ezt a fajta anizotrópiát, melyben három egymásra
merıleges kitüntetett irány van – amelyek egyben az anizotrópia fıtengelyei –, a
szakirodalom ortotróp anizotrópiának nevezte el. Az egyenlet paramétereit szakító
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kísérletekbıl határozzák meg, ugyanis a (H, F, G) Hill-paraméterek a három anizotrópia
fıirányban mért folyáshatárt, az (N, L, M) paraméterek pedig a nyíró folyáshatárokat
jelölik. Ezek az anyag keményedése miatt az alakváltozás mértékétıl függı változó
mennyiségek. Hill elmélete vékony hengerelt acéllemezek viselkedését jól leírja, de más
M N L
ötvözetek leírására nem alkalmas. Izotróp esetben F = G = H =
= = , és ekkor a
3
3 3
Mises-féle folyási függvényt kapjuk vissza. Az üzemi gyakorlatban, ahol acéllemezbıl
készült tömegcikkeket, például karosszéria elemeket gyártanak, általában a klasszikus Hill
elmélettel számolnak annak ellenére, hogy tudatában vannak az elmélet korlátainak és
alkalmazhatóságának.
Hill klasszikus egyenlete az összes többi anizotrópia elmélet alapja. Más anyagok
leírása a kvadratikus egyenlet magasabb fokszámra való emelésével, és további
paraméterek bevezetésével vihetı végbe. Hosford 1972-ben a következı folyási feltételt
javasolta:
f = F σx − σy

m

+ G σ y − σz

m

+ H σz − σx

m

−1 = 0

(6.3)

amelyben m a vizsgált ötvözet kristályrácsától függı paraméter. Hill 1979-ben
továbbfejlesztette elméletét (6.4 egyenlet), amely már egyes alumínium és rézötvözetek
leírására is alkalmas volt:
f = F σ y − σz

m

+ G σz − σx

+ M 2σ y − σ z − σ x

m

m

+ H σx − σy

+ N 2σ z − σ x − σ y

m

m

+ L 2σ x − σ y − σ z

m

+

(6.4)

−1 = 0

ahol az m kitevı egynél nagyobb szám. 1990-ben és 1993-ban további módosított
folyásfüggvényeket publikált. Említésre méltók még más szerzık munkái is, mint például
az 1977-es Gotoh, az 1989-es Barlat és Lian, az 1991-es Barlat és az 1993-as Karafillis és
Boyce-féle anizotróp elméletek. Az eddig elmlített elméletek izotróp keményedést
tételeznek fel. Vannak olyan tanulmányok is, amelyek mind a kétféle keményedést
magukban foglalják. Az egyik ilyen a 2003-ban Wu által publikált, fıleg
alumíniumötvözetek leírására alkalmas folyási feltétel [38]:
f 2 = ( G + H )( σ x − rx ) − 2H ( σ x − rx ) ( σ y − ry ) + ( H + F ) ( σ y − ry ) + 2N ( σ xy − rxy )
2

2

2

(6.5)

melyben az rx , ry , rxy paraméterek a folyási felület origóját adják meg, és ezekkel veszi
számításba a kinematikus keményedést.
Az elméletek többsége – a klasszikus Hill-elméletet leszámítva – annak ellenére, hogy
az anizotróp anyagok minél pontosabb leírására törekednek, az egyenletben szereplı
ismeretlenek kifejezésében bonyolultakká váltak, így komolyabb matematikai apparátus
szükséges a meghatározásukhoz.
Tehát a folyási feltétel megadásának alapfeltétele, hogy az anizotróp paramétereket
közvetlenül lehessen mérni, vagy ha erre nincs lehetıség, akkor további egyenletek
felírásával határozhassuk meg ezeket. Az elıbb említett egyenletek például a próbatestek
deformációjának mérésébıl felírt összefüggésekbıl származtathatók. A könyöksajtolással
gyártott anyagok anizotróp elméletekkel való leírására eddig senki sem tett kísérletet. Ha
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az anizotróp elméleteket tömbi anyagok leírására alkalmazzuk, akkor általános
problémaként jelentkezik, hogy a folyási feltételben szereplı ismeretlenekhez több
egyenletet lehet felírni, mint ahány ismeretlen van bennük. Ennek eredményeként más és
más anizotrópia paramétereket lehet számolni az egyenletek tetszıleges kombinálásától
függıen, így a végsı célnak megjelölt egyenértékő feszültségre és az egyenértékő
alakváltozásra eltérı eredmények adódnak. Hill 1948-ban publikált egyenletének
megoldása közben éppen ebbe a nehézségekbe ütköztem. Bonyolultabb elméletekkel is
végeztem számításokat (Wu [67], Barlat [10], [49], Prager [2], illetve a [18] és [57]-ben
ismertetettekkel), de az ismeretlenek kifejezésénél legtöbbször megoldhatatlan,
nemlineáris egyenleteket kaptam.

6.2.

Weilong Hu-féle anizotrópia elmélet alkalmazása

A Hu elmélet alkalmazásához egytengelyő zömítıkísérleteket végeztem, elıször
lágyított állapotú anyagon. Megbizonyosodtam, hogy a kiindulási állapot izotrópnak
tételezhetı fel, mert a kezdetben kör keresztmetszető zömítı próbatestek a zömítések
során kör alakúak maradtak. Elızetesen könyöksajtolással legyártott munkadarabokból
hossztengelyükkel megegyezı irányban zömítı próbatesteket munkáltam ki.
Megfigyeltem, hogy a zömítések során a kezdetben hengeres próbatestek felülrıl nézve
ellipszisekké deformálódtak. Az ellipszis nagytengelye egybeesett a szerszám
osztássíkjával (68. ábra). Erre a síkra merıleges két irányból kivett próbatestek szintén
ellipszissé váltak, míg a köztes irányokból kimunkáltak tojás alakúak lettek. A kísérlet arra
enged következtetni, hogy az anyag ortotróp anizotrópiát mutat, azaz van három
egymásra merıleges, anizotróp viselkedés szempontjából kitüntetett fıirány. Ezek alapján,
a lemezanyagokra kidolgozott elméletek alkalmazhatók a könyöksajtolással gyártott tömbi
AlMgSi1 ötvözetre is.

68. ábra. A zömített próbatest ellipszis alakú keresztmetszetének nagytengelye
egybeesik a könyöksajtoló szerszám osztássíkjával

Az elızı alfejezetben a folyásfüggvények megoldásával kapcsolatos problémákat
ismertettem. Egy olyan elméletet viszont sikerült találnom, ahol nem ütköztem
nehézségekbe az egyenletek megoldásánál. Ez az anizotróp folyási függvény a Weilong
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Hu 2005-ben kidolgozott anizotrópia elmélete volt [75]. A folyási feltételben hét darab
( X1...X 7 ) anizotrópia paraméter van:
f = X1 ( σ x - σz ) + X 2 ( σ x - σz ) ( σ y - σz ) + X 3 ( σ x - σ z ) ( σ y - σ z ) +
4

3

2

2

2
+ X 4 ( σ x - σ z ) ( σ y - σz ) + X 5 ( σ y - σ z ) + X 6 ( τ2xy + τ2yz + τzx
)⋅
3

4

(6.6)

2
2
⋅ ( σ x - σ z ) + ( σ y - σz ) - ( σ x - σ z ) ( σ y - σz )  +



+ X 7 ( τ2xy + τ2yz + τ2zx ) -1 = 0
2

Az alakítástechnikában, ahol nagy képlékeny alakváltozások mennek végbe, a
rugalmas alakváltozások többnyire elhanyagolható mértékőek. Ennek megfelelıen a
rugalmas anyagviselkedést figyelmen kívül hagytam. Eddig a lemezekre kidolgozott
elméletek egyenleteihez x–, y–, z–tengelyekkel jelölt derékszögő koordinátarendszert
használtak. A 69. ábrán bemutatott könyöksajtolt munkadarabhoz az 1, 2, 3
tengelyszámozású derékszögő koordinátarendszert rendeltem. Az 1–tengely a
munkadarab hossztengelyével megegyezı irány, a 2–tengely az egyes tengelyre
merılegesen, a szerszám alsó illetve felsı lapjával párhuzamos síkban értelmezendı. Az
elızı két irányra merılegesen, azaz a szerszám hossztengelyével egybeesı irányban a
3–tengely látható.

69. ábra. Anizotrópia tengelyeinek definiálása

Bármely eddig ismertetett anizotrópia esetén a fıtengellyel megegyezı irányból kivett
próbatest zömítése során közel egytengelyő feszültségállapotot tételezhetünk fel, ha a
súrlódást a lehetı legnagyobb mértékben csökkentjük, és az alakítást a próbatest kezdeti
hordósodásának megjelenéséig végezzük. Ennek értelmében a feszültségtenzor minden
nyírófeszültség komponense zérus, így az (6.6) egyenlet az új koordinátarendszer szerinti
jelöléssel, a következı alakot ölti:

f = X1 ( σ1 − σ3 ) + X 2 ( σ1 − σ3 ) ( σ 2 − σ3 ) + X 3 ( σ1 − σ3 ) ( σ 2 − σ3 ) +
4

3

2

+ X 4 ( σ1 − σ3 )( σ2 − σ3 ) + X 5 ( σ2 − σ3 ) − 1 = 0
3

4

2

(6.7)
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Az egyenletbıl természetesen kiesnek azok a normálfeszültségek, amelyek a kiválasztott
koordináta iránnyal nem esnek egybe a zömítıkísérlet elvégzése közben. A fennmaradó
normálfeszültség komponenst az anizotróp elmélet által lehet általánosítani egyenértékő
feszültséggé, azaz alakítási szilárdsággá. Az alakítási szilárdság ( k f ) definícíó szerint a
képlékeny állapotot létrehozó, és azt fenntartó egytengelyő feszültség. Ezáltal a képlékeny
állapotban levı anyagi pont bonyolult háromtengelyő feszültségállapotát ekvivalens
izotróp
anyag
egytengelyő
feszültségállapotával
teszi
egyenértékővé.
Az
alakítástechnikában használatos logaritmikus, vagy más néven Ludwik-féle egyenértékő
alakváltozás közel ideális, súrlódásmentes körülmények között megvalósított zömítés
h
során izotróp anyagra ϕ = ln 0 formában írható fel. Anizotróp anyagnál a logaritmikus
h
egyenértékő alakváltozás értéke is az anizotrópia paramétereknek megfelelıen módosul.
A 69. ábrának megfelelı koordinátarendszer szerinti irányokból C és Bc alakítási úttal
többszörösen könyöksajtolt munkadarabokból irányonként három-három darab 6 mm
átmérıjő és 6 mm magas hengeres próbatestet munkáltam ki, amelyekkel zömítı
vizsgálatot végeztem. A próbatesteket a könyöksajtolt munkadarab közel homogénnek
tekinthetı részébıl munkáltam ki a 70. ábra szerint:

70. ábra. Zömítıpróbatestek kimunkálásának helyei és irányai

A súrlódás csökkentése céljából minden egyes zömítés megkezdése elıtt megkentem a
próbatestek szerszámmal érintkezı végeit. Próbatestenként ~34 zömítési lépést végeztem
addig, amíg a kezdeti hordósodást nem észleltem. Mértem az aktuális alakítási erıhöz
tartozó próbatest ellipszis keresztmetszetének kis- és nagytengelyét a magasságcsökkenés
függvényében, ezekbıl meghatároztam a valódi feszültség–valódi alakváltozás görbéket.
A 71. ábra például a lágyított, egyszer, és C alakítási úttal kétszer, négyszer, valamint
nyolcszor átsajtolt zömítı próbatest alakját ábrázolja felülrıl nézve. A képen látható
négyszer átsajtolt próbatestek (középsı sor) a 69. ábra szerinti három különbözı irányhoz
tartoznak.

71. ábra. A kezdeti hengeres próbatestek ellipszissé deformálódnak
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A mérési pontokra a hétparaméteres (6.8) függvényt illesztettem [23].

( (

k f = P1 + P2 1 − exp − P3ϕ

) ) + P (1 − ( exp ) ) + P (1 − ( exp ) )
− P5 ϕ

4

− P7 ϕ

6

(6.8)

Példaként egy mérési pontsor és az ezekre illesztett görbe látható a 72. ábrán:

72. ábra. Mérési pontokra illesztett valódi feszültség–valódi alakváltozás görbe

A (6.7) kifejezést a három irányban elvégzett zömítések alapján a következı egyenletek
adják meg:

σ1 = Y1 , σ2 = σ3 = 0 → f = X1Y14 − 1 = 0 → X1 =

1
Y14

(6.9)

σ 2 = Y2 , σ1 = σ3 = 0 → f = X 5 Y24 − 1 = 0 → X 5 =

1
Y24

(6.10)

σ3 = Y3 , σ1 = σ2 = 0 → f = X1Y34 + X 2 Y34 + X 3Y34 + X 4 Y34 + X 5 Y34 − 1 = 0

(6.11)

amelyekben a Y1 , Y2 , Y3 mennyiségek a három irányból kivett próbatestek kezdeti
folyáshatárai. A 16 mm átmérıjő munkadarabokból szakító próbatesteket csak az 1–es,
azaz a munkadarab hosszanti tengelyével megegyezı irányból tudtam kimunkálni, az erre
merıleges irányokból nem. A lefolytatott zömítıkísérletek alapján megállapítottam, hogy
a három irányból kivett próbatestek feszültség–alakváltozás görbéi közel megegyezı
pontból indulnak, ezért folyáshatárukat kis hibával egyenlınek vettem fel.
A (6.9) és (6.10) egyenletekbıl az X1 és X 5 anizotrópia paraméterek könnyen
kifejezhetıek. A többi paraméter meghatározásához további egyenleteket kell felírni.
Ezeket az alakváltozás mérésbıl határoztam meg oly módon, hogy zömítések közben a
magasságcsökkenés mellett mértem az ellipszissé alakuló próbatestek kis, és
nagytengelyeit. A nagytengelyt a-val, a kistengelyt pedig b-vel jelöltem.
Érdekességképpen megemlítem, hogy a zömítések során az ellipszis tengelyeinek
hányadosa közel lineáris a logaritmikus alakváltozás függvényében, és alakítási utanként
nagy eltérést mutat (73. ábra). Ez azt bizonyítja, hogy az alakítási utak nemcsak a
mechanikai mérıszámokban okoznak változást, hanem eltérı mikroszerkezet létrehozása
révén a mechanikai anizotrópiában is.
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73. ábra. Az ellipszis tengelyek hányadosának változása 2x átsajtolt, 1-es irányból kivett C és Bc
alakítási úttal gyártott zömítı próbatesteknél

A két tengely mentén létrejövı alakváltozás egyenessel írható le a logaritmikus
alakváltozás függvényében (74. ábra).

74. ábra. Az ellipszis tengelyek változása 2x átsajtolt, 1-es irányból kivett C és Bc alakítási úttal
gyártott zömítı próbatesteknél

Az ellipszis két tengelye mentén végbemenı alakváltozásokat próbatestenként a
következı képlettekkel lehet számítani [14]:
ε ai = ln

h 
ai
= g ai ln  0i 
d 0i
 hi 

(6.12)

ε bi =ln

h 
bi
= g bi ln  0i 
d 0i
 hi 

(6.13)

ahol g ai , g bi az egyenesek meredekségét adják meg. A kis indexben levı i, a 69. ábrán
bemutatott koordinátarendszer tengelyeit jelöli.
Az alakváltozási sebességtenzort általánosan az alábbiak szerint lehet felírni:

εɺ =

dε
dt

(6.14)
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dh i
dh i
-val bıvítve az egyenletet [53], és a zömítı szerszám sebességének
= v zi
dh i
dt
felhasználásával, az ellipszis tengelyei irányában felírva az alakváltozási sebességet a
következı összefüggések adódnak:
εɺ ai = g ai ln

 1
h 0i 1 dh i
h 1
= g ai v zi ln 0i
= g ai v zi  −
h i dt dh i
h i dh i
 hi


v zi
 = g ai
hi


(6.15)

εɺ bi = g bi ln

 1
h 0i 1 dh i
h 1
v
= g bi v zi ln 0i
= g bi v zi  −  = g bi zi
h i dt dh i
h i dh i
hi
 hi 

(6.16)

mivel v zi negatív, így εɺ ai és εɺ bi -nek pozitívnak kell lennie. A térfogatállandóság feltételét
felhasználva, a próbatest magasság irányában fellépı alakváltozási sebesség:

εɺ zi = − ( εɺ ai + εɺ bi ) = −

v zi
( g ai + g bi )
hi

(6.17)

A fenti kifejezések irányonként három-három összefüggést adnak. Az alakváltozási
sebesség a folyási, más néven normalitási törvénybıl [12] is kifejezhetı az alábbi módon:

∂f
εɺ i = λɺ i i
∂σi

(6.18)

amelyben λɺ anyagparaméter, f i pedig a folyási függvény. A (6.15), (6.16) és (6.17)-ben
meghatározott paramétereket a (6.18) egyenletbe behelyettesítve, irányonként szintén
három–három egyenletet lehet felírni:
εɺ a3 = λɺ Y33 ( −4X1 − 3X 2 − 2X 3 − X 4 )
εɺ = λɺ Y 3 ( − X − 2X − 3X − 4X )
b3

3

2

3

4

5

(6.19)

εɺ z3 = 4λɺ Y33 ( X1 + X 2 + X 3 + X 4 + X 5 )

εɺ a 2 = λɺ X 4 Y23
εɺ b2 = λɺ Y23 ( − X 4 − 4X 5 )
εɺ = 4λɺ X Y 3

(6.20)

εɺ a1 = λɺ X 2 Y13
εɺ b1 = λɺ Y13 ( −4X1 − X 2 )
εɺ = 4λɺ X Y 3

(6.21)

z2

z1

5

1

2

1

A λɺ anyagparamétert két alakváltozási sebességkomponens hányadosából képzett
egyenletekkel lehet kiejteni, a kilenc egyenletbıl tehát négyet össze lehet párosítani.
Végeredményben az alakváltozási sebességen alapuló egyenletekbıl négyet, az anizotróp
folyási feltételbıl hármat lehet felhasználni az öt anizotrópia paraméter meghatározására.
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A hét egyenletbıl tetszıleges kombinációban ötöt kiválasztva mindig ugyanazok az
anizotópia paraméterek adódtak, ennek következtében az elmélet jól leírja a jelenséget.
A következı lépésben meghatároztam az egyenértékő feszültséget, azaz az alakítási
szilárdságot. Mivel a folyáshatár irányfüggı, az Y1 , Y2 , Y3 értékeket az anizotrópia
irányoknak megfelelı szakítókísérletekkel lehet meghatározni. Egytengelyő szakításkor
csak az iránynak megfelelı feszültség létezik, az összes többi zérus:
σ1 = Y1 ,

σ 2 = σ3 = 0

σ 2 = Y2 , σ1 = σ3 = 0
σ3 = Y3 , σ1 = σ 2 = 0

(6.22)

A fentieket külön-külön behelyettesítve az (6.7) egyenletbe a következıket kaptam:

X1Y14 = 1
X 5 Y24 = 1

(6.23)

Y ( X1 + X 2 + X 3 + X 4 + X 5 ) = 1
4
3

Az összehasonlító feszültség anizotróp anyag esetén egy fiktív, ekvivalens izotróp anyag
folyáshatára, amelyre σ = Y1 = Y2 = Y3 azonosan egyenlı mindhárom koordináta irányban
[53]. Ezt a fenti (6.23) egyenletekbe behelyettesítve, és a három egyenletet összeadva az a
következı alakot ölti:
σ 4 X1 + σ 4 X 5 + σ 4 ( X1 + X 2 + X 3 + X 4 + X 5 ) = 3

(6.24)

Ebbıl kifejezve az egyenértékő feszültséget:

σ4 =

3
⋅1
2X1 + X 2 + X 3 + X 4 + 2X 5

(6.25)

Mivel a (6.7) folyási függvény értéke f = 1 , így az egyenértékő feszültség általános képlete:
σ=

4

4

3X1
 X1 ( σ1 − σ3 )4 + X 2 ( σ1 − σ3 )3 ( σ2 − σ3 ) +
2X1 + 2X 5 + X 2 + X 3 + X 4 

(6.26)

+ X 3 ( σ1 − σ3 ) ( σ2 − σ3 ) + X 4 ( σ1 − σ3 )( σ 2 − σ3 ) + X 5 ( σ 2 − σ3 ) 

2

2

3

4

Ha a folyáshatárt az 1-es irányból kivett próbatestbıl határoztam meg, akkor σ1 = Y1 ,
σ 2 = 0 , σ3 = 0 , és a fenti képlet a következı formára egyszerősödik:
σ=

4

3X1
X1Y1
2X1 + 2X 5 + X 2 + X 3 + X 4

(6.27)

Az egyenértékő feszültséget a másik két irányra is fel lehetne írni, de számértékre
azonosat kell adnia. Az egyenértékő alakváltozás kiszámításához az egyenértékő
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alakváltozási sebességet kell elıször meghatározni. Ezt a fajlagos képlékeny alakváltozási
teljesítmény összefüggésébıl tettem meg [12]:
ɺ p = σijεɺ ij
w

(6.28)

felírható továbbá, hogy

σi

vz
= σεɺ
hi

(6.29)

A fenti egyenletbıl az egyenértékő alakváltozási sebességet kifejezve, és behelyettesítve σi
helyére például az 1–irány folyáshatárát – bármelyik irányhoz tartozó megfelelne –,
továbbá a hozzá tartozó zömítı próbatest aktuális magasságát, a következı adódik:

εɺ =

σi v z Y1 v z
=
σ h i σ h1

(6.30)

Az egyenértékő alakváltozást az egyenértékő alakváltozási sebesség trajektória menti
idı szerinti integráljával határoztam meg [67]:
t

ϕ = ∫ εɺ dt

(6.31)

0

A fenti (6.9)–(6.31) egyenleteket a Maple matematikai rendszerben ciklusokba foglalva
programoztam. A ciklus lépésközét – amelyet a próbatest magasságcsökkenésébıl
számítottam – úgy választottam meg, hogy a nulla alakváltozástól az átsajtolásonként
2
≈1,15 nagyságú összehasonlító alakváltozásig terjedı tartományt
elméletileg elérthetı
3
40 egyenlı részre osztottam fel. A 75. ábra például egy egyszer átsajtolt munkadarabból
kivett próbatestek zömítése közben kiszámított anizotrópia paraméterek alakulását
szemlélteti az egyenértékő alakváltozás függvényében.

75. ábra. Anizotrópia paraméterek zömítésnél az egyenértékő alakváltozás függvényében
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Az anizotrópia paraméterek abszolút értékben nagyok a zömítés kezdetén, majd az
alakváltozás növekedésével nulla értékhez tartanak.
Egy kiválasztott, például a Bc alakítási úttal könyöksajtolt munkadarab anizotrópia
paramétereinek kezdeti értékét az átsajtolások számának függvényében ábrázoltam (76.
ábra). Azt tapasztaltam, hogy az elsı három átsajtolásig értékük nagymértékben csökkent,
majd az X1 , X 5 , és X 3 paramétereknél kisebb emelkedés tapasztalható a nyolcadik
átsajtolásnál.

76. ábra. Anizotrópia paraméterek változása Bc alakítási útnál az átsajtolások számának
függvényében

Az átsajtolt anyag egyenértékő feszültség–egyenértékő alakváltozás görbéje, vagyis a
folyásgörbéje a fıirányokban felvett valódi feszültség–valódi alakváltozás görbék
átlagaként jelenik meg (77. ábra).

77. ábra. C úttal kétszer átsajtolt anyag anizotrópia fıirányaiban felvett valódi feszültség–valódi
alakváltozás görbéi

A C és a Bc alakítási út minden átsajtoláshoz tartozó folyásgörbéit egy diagramban (78.
ábra) megjelenítve a következı eredményeket kaptam. Az alakítási utak által okozott
felkeményedés között eltérés van, a szakítóvizsgálatokkal összhangban itt is Bc alakítási út
vezet a nagyobb szilárdságnövekedéshez. A zömítések során a lágyított állapotú anyag
keményedett fel a legnagyobb mértékben.
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78. ábra. Bc és C alakítási úttal legyártott anyagok egyenértékő feszültség–egyenértékő
alakváltozás görbéi

Azonos alakítási utakhoz tartozó folyásgörbéket egymással összekötve nem egy
folytonos, hanem főrészfogaknak megfelelı alak adódott. S. Tóth László is hasonló
eredményre jutott polikristályos rézen elvégzett keményedés és textúra modellezés során,
amit a polikristályok orientációjának és csúszási rendszerének a munkarabok forgatása
miatt bekövetkezı hirtelen megváltozásával magyaráz [71].
A 3. fejezethez tartozó végeselem szimulációkhoz azokat a folyásgörbéket használtam,
melyeket az egyes átsajtolásokhoz tartozó folyásgörbék végpontjaira illesztettem
(79. ábra).

79. ábra. Végeselem számításokhoz illesztett folyásgörbék

6.3.

Összefoglalás

Könyöksajtolással gyártott munkadarabokból hengeres zömítı próbatesteket munkáltam ki. Az
egytengelyő zömítések során a próbatestek keresztmetszete ellipszissé deformálódott. Felismertem,
hogy az anyag ortotróp anizotrópiát mutat, azaz van három egymásra merıleges, anizotróp
viselkedés szempontjából kitüntetett fıirány. Megvizsgáltam a lemezanyagokra kidolgozott
anizotrópia elméleteket, hogy alkalmasak-e a könyöksajtolt anyag anizotrópiájának leírására. Azt
találtam, hogy a Weilong Hu által kidolgozott elméletet matematikalag egyszerő kezelhetısége
mellett kilégítıen leírja az anyag anizotrópiáját. Az anizotrópia elmélet egyenletének ismeretlenjeit
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egytengelyő zömítıkísérletek eredményeinek felhasználásával számítottam ki. Egyenletrendszerek
megoldásával meghatároztam az anizotrópia paramétereket. Ezek ismeretében a zömítési folyamatok
során egy tetszıleges anyagi pontban kiszámítottam az egyenértékő feszültséget és az egyenértékő
alakváltozást. Végeredményül elıállítottam a többszörösen C és Bc alakítási utakkal átsajtolt anyag
folyásgörbéit.
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Új tudományos eredmények

1.

Lágyított állapotú AlMgSi1 ötvözeten ”Bc” alakítási úttal elvégzett nyolcszoros
könyöksajtolással megközelítıleg 250% folyáshatár és 150% szakítószilárdság
növekedés érhetı el. Ez a szilárdságnövekedés megközelíti az ötvözeten
mesterséges öregítéssel elérhetı szilárdságot.
Megállapítható, hogy nyolcszoros könyöksajtolásra a ”Bc” alakítási út a ”C” útnál
másfélszer nagyobb szilárdságnövekedést eredményez, de az alakítási utak
hatására bekövetkezı képlékenység csökkenés közel azonos nagyságú. Az elsı
átsajtolás hatására négyszeres szemcsefinomodás és 38-szoros diszlokációsőrőség
növekedés következik be az ötvözet lágyított állapotához képest. A további
átsajtolások során a mikroszerkezeti paraméterek közelítıleg állandó nagyságúak
maradnak, a statikus mechanikai tulajdonságok azonban jelentısen megváltoznak.

2.

Szobahımérsékleten ”Bc” alakítási úttal kétszeres és négyszeres könyöksajtolással
gyártott AlMgSi1 anyagú próbák további alakításával (kaliberhengerléssel vagy
körkovácsolással), az ultrafinomszemcsés mikroszerkezet megtartásával és a
képlékenység számottevı csökkenése nélkül, még érdemi (15-30%) folyáshatár és
szakítószilárdság növekedést lehet elérni.
A ”Bc” úttal többszörösen könyöksajtolt munkadarabok a jelentısen
megnövekedett szilárdságuk ellenére sem veszítették el alakíthatóságukat a
szobahımérsékleten végrehajtott kétszeres átmérıviszonyú körkovácsolás, vagy
kaliberhengerlés során.

3.

A dolgozatban bevezetett monotonitás paraméter alkalmas annak minısítésére,
hogy adott képlékenyalakító eljárással lehet-e ultrafinomszemcsés anyagot
gyártani. Az intenzív képlékenyalakító eljárások mechanikai elemzésébıl
megállapítottam, hogy az ultrafinomszemcsés anyagok elıállításakor az
alakváltozás nem-monoton. Egytengelyő húzás vagy nyomás, redukálás vagy
elırefolyatás esetén a paraméter értéke nulla, vagy ahhoz nagyon közeli szám. Az
alapvetıen nyíró alakváltozásokkal jellemezhetı alakítási folyamatoknál az
alakváltozás mértékétıl függıen a paraméter értéke jelentısen eltér nullától.
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4.

Bebizonyítottam, hogy a lemezanyagokra kidolgozott elméletek közül a Weilong
Hu anizotróp anyagtörvénye terjeszthetı ki a tömbi anyagok leírására. Az
anyagtörvény és az anizotrópia fıirányaiban elvégzett egytengelyő zömítési
kísérletek értelmezésével leírtam az AlMgSi1 ötvözetbıl könyöksajtolással ”C” és
”Bc” alakítási úttal gyártott ultrafinomszemcsés anyag mechanikai anizotrópiáját.
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8.

Összefoglalás

Lágyított állapotú AlMgSi1 ötvözeten többszörös könyöksajtolást valósítottam meg különféle
alakítási utakkal. Szakítókísérletekkel a mechanikai mérıszámokat, röntgendiffrakciós vonalprofil
analízissel az átlagos szemcsenagyságot és a diszlokációsőrőséget határoztam meg. Kimutattam,
hogy a könyöksajtolással gyártott AlMgSi1 ötvözet mechanikai és mikroszerkezeti tulajdonságait az
alakítási utak különbözıképpen befolyásolják
Könyöksajtolással többszörösen átsajtolt munkadarabokat hagyományos alakításokkal
(körkovácsolással, kaliberhengerléssel) tovább alakítottam. Szakítóvizsgálati és mikroszerkezeti
mérésekkel igazoltam, hogy a könyöksajtolt darabok alakítása hagyományos képlékenyalakító
technológiákkal további jelentıs szilárdságnövekedést eredményez az ultrafinomszemcsés
szemcseszerkezet megatartása mellett.
Felismertem, hogy Szmirnov-Aljajev által definiált monotonitás fogalmának értelmezésével
jellemezhetı a képlékenyalakító technológiák szemcseszerkezetre gyakorolt hatása. Alapvetı
kontinuummechanikai mennyiségekkel – Maple matematikai rendszerben – meghatároztam az
általam bevezetett monotonitás paramétert hagyományos, illetve intenzív képlékenyalakító
technológiákra. Az intenzív képlékeny alakító eljárások mechanikai elemzésébıl megállapítottam,
hogy az ultrafinomszemcsés anyagok elıállítása nem-monoton alakváltozással történik.
Számításokkal igazoltam, hogy a paraméter alkalmas annak megítélésére, hogy egy adott
képlékenyalakító eljárás képes-e speciális szemcseszerkezet létrehozására.
Többszörösen könyöksajtolt hengeres próbatesteken egytengelyő zömítıkísérleteket végeztem. A
kísérletek során az anyag ortotróp viselkedést mutatott. A mechanikai viselkedés leírására a Weilong
Hu által lemezekre kidolgozott anizotróp anyagtörvényt alkalmaztam, amit kiterjesztettem tömbi
anyagok leírására. Az anizotrópia elmélet egyenletének ismeretlenjeit az anizotrópia három
fıirányában elvégzett zömítıkísérletekbıl felírt egyenletrendszerek megoldásából nyertem. További
összefüggéseket felhasználva meghatároztam az anizotróp anyagra jellemzı egyenértékő feszültségegyenértékő alakváltozás görbét, a folyásgörbét.
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Short Abstract

Short Abstract
Severe plastic deformation of AlMgSi1 alloy
Árpád Fodor
MSc in Mechanical Engineering

AlMgSi1 commercial aluminium alloy was subjected to multipass equal channel angular
pressing (ECAP) using different routes. Mechanical and microstructural parameters were
investigated by tensile test and X-ray diffraction line profile analysis.
Conventional forming techniques (shape rolling and rotary forging) were used in order to
determine their effect on the mechanical and microstructural behaviour of the AlMgSi1
alloy subjected to ECAP.
The characterisation and difference revealing between the traditional forming processes
and the equal channel angular pressing were investigated by the aid of deformation
monotony parameter.
Mechanical anisotropic behaviour of bulk ultafine-grained material was described by
anisotropic material law.
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Summary of PhD thesis
Severe plastic deformation of AlMgSi1 alloy
Árpád Fodor
MSc in Mechanical Engineering

Formally, Severe Plastic Deformation (SPD) is defined as those metal forming procedures
in which a very high strain is imposed on a bulk solid material without the introduction of
any significant change in the overall dimensions and leading to the production of
UltraFine-Grained (UFG) materials with average grain sizes less than
0,5 µm. For bulk UFG materials, there are additional requirements of fairly homogeneous
and reasonably equiaxed microstructures and with a majority of grain boundaries having
high angles of misorientation.
AlMgSi1 workpieces were subjected to from one to eight ECAP passes using route Bc and
C at room temperature. The mechanical attributes of the specimens processed by ECAP
were studied by tensile test. X-ray diffraction line profile analysis was used for the
determination of the volume weighted crystallite size and dislocation density. The results
showed, the two routes having considerable effect on both the mechanical and
microstructural parameters.
Equal channel angular pressing combined with traditional forming techniques such as
shape rolling and rotary forging of AlMgSi1 alloy were carried out at ambient
temperature. I revealed that the traditional forming techniques have different influence on
the mechanical properties and microstructure of the material subjected to ECAP through
different routes.
The monotony parameter was used which can characterize the deformation of an
elementary particle along the trajectory during the forming processes. Determination of
the deformation monotony parameter is based on the calculation of the Lode parameter
and the velocity gradient components with analytical models of metal forming
technologies using continuum mechanics methods. I pointed out that the monotony
parameter shows significant difference between the traditional and the SPD forming
processes in their effectiveness of creating special microstructure.
AlMgSi1 alloy was subjected to from 1 to 8 ECAP passes with route Bc and C at ambient
temperature. Upsetting tests were completed, after deformation the initial circular cross
section of the specimens became elliptic. Assuming the material to be rigid-plastic and
orthotropic, the parameters of the Weilong Hu yield criterion are determined with the aid
of measuring the deformation and the uniaxial yield stress during upsetting test in three
perpendicular directions. The equivalent stress-equivalent strain curves were determined
for each passes of the nanostructured bulk material.
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Folyásgörbe számítás Hu-féle anizotróp elmélet alapján
Zomito probatest deformaciojanak szamitasa
Kezdeti paraméterek megadasa:
> restart;
> NN:=40: h0:=6: r0:=3: hv:=1.8908: dh:=(h0-hv)/NN: v:=0.1905:
Folyasgorbek definialasa:
> Y1:=Y01+q11*(1-exp(-c11*x))+q21*(1-exp(-c21*x))+q31*(1-exp(c31*x)):;
> Y2:=Y02+q12*(1-exp(-c12*x))+q22*(1-exp(-c22*x))+q32*(1-exp(c32*x)):
> Y3:=Y03+q13*(1-exp(-c13*x))+q23*(1-exp(-c23*x))+q33*(1-exp(c33*x)):
Ellipszis tengelyhosszakbol kepzett hanyadosok megadasa:
> Mb1:=0.539: Ma1:=0.453: Mb2:=0.52: Ma2:=0.398: Mb3:=0.658:
Ma3:=0.361:
Folyasgorbek parametereinek a megadasa:
> Y01:=228: q11:=40572.28: c11:=0.00027: q21:=-555.26894:
c21:=654743.84: q31:=594.58462: c31:=135.74188:
> Y02:=228: q12:=3654.92235: c12:=0.00997: q22:=-4.38869:
c22:=540888.18: q32:=44.63199: c32:=262.84421:
> Y03:=228: q13:=53446.4918: c13:=0.00035: q23:=-161.94205:
c23:=652238.51376: q33:=204.38619: c33:=236.34483:
Eredmeny matrix letrehozasa:
> MM:=Matrix(NN+1,10):
For ciklus definialasa: h fuggvenyeben az alakitasi szilardsag kiszamolasa:
> for i from 0 to NN do
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> h:=h0-i*dh:
>x:=ln(h0/h):a1_seb:=Ma1*v/h:a2_seb:=Ma2*v/h:a3_seb:=Ma3*v/h:b1
_seb:=Mb1*v/h:b2_seb:=Mb2*v/h:b3_seb:=Mb3*v/h;
> MM[i+1,1]:=evalf(h);
> MM[i+1,2]:=evalf(Y1);
> MM[i+1,3]:=evalf(Y2);
> MM[i+1,4]:=evalf(Y3);
> MM[i+1,5]:=a1_seb;
> MM[i+1,6]:=b1_seb;
> MM[i+1,7]:=a2_seb;
> MM[i+1,8]:=b2_seb;
> MM[i+1,9]:=a3_seb;
> MM[i+1,10]:=b3_seb;
> end do:
> ExportMatrix("reszeredmeny",MM):
Anizotropia parameterek kiszamitasa
Geometriai adatok beolvasasa:
> readlib(readdata): adat:=readdata(reszeredmeny,10,float):
> sorokszama:=nops(adat):
Vegleges eredmenymatrix definialasa:
> AA:=Matrix(sorokszama,9):
For ciklus az anizotrop parameterek kiszamolasahoz:
> for p from 1 to sorokszama do
> h:=adat[p,1]:Y1:=adat[p,2]:Y2:=adat[p,3]:Y3:=adat[p,4]:
a1_seb:=adat[p,5]:b1_seb:=adat[p,6]:
a2_seb:=adat[p,7]:b2_seb:=adat[p,8]:a3_seb:=adat[p,9]:b3_seb:
=adat[p,10]:
> sig11:=Y1:
> X1:=1/Y1^4:
>
>
>
>

sig22:=Y2:
X5:=1/Y2^4:
X4_re:=-X4/(X4+4*X5)-(a2_seb/b2_seb);
X4:=solve(X4_re,X4);

> sig33:=Y3:
> X3_ra:=X1*Y3^4+X2*Y3^4+X3*Y3^4+X4*Y3^4+X5*Y3^4-1;
> X2_re:=(4*X1+3*X2+2*X3+X4)/(X2+2*X3+3*X4+4*X5)(a3_seb/b3_seb);
> X_ekre:=solve({X3_ra,X2_re},{X3,X2});
> X3:=subs(X_ekre,X3):
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> X2:=subs(X_ekre,X2):
> hanyados:=(h0/h); X:=(X1+X2+X3+X4+X5)*4;
;
> a_3:=r0*hanyados^((4*X1+3*X2+2*X3+X4)/X);
> b_3:=r0*hanyados^((X2+2*X3+3*X4+4*X5)/X);
> a_1:=r0*hanyados^((-X2)/(4*X1));
> b_1:=r0*hanyados^((4*X1+X2)/(4*X1));
> a_2:=r0*hanyados^((-X4)/(4*X5));
> b_2:=r0*hanyados^((4*X5+X4)/(4*X5));
Egyenerteku feszultseg kiszamitasa:
> sig11:=Y1;sig22:=0;sig33:=0;
> a := 3*(X1*(sig11-sig33)^4+X2*(sig11-sig33)^3*(sig22sig33)+X3*(sig11-sig33)^2*(sig22-sig33)^2+X4*(sig11sig33)*(sig22-sig33)^3+X5*(sig22sig33)^4)/(2*X1+2*X5+X2+X3+X4):
> sig:=a^(1/4);
Egyenerteku alakvaltozasi sebesseg kiszamitasa a wp-bol:
> epeff:=v/h*Y1/sig;
> AA[p,1]:=X1; AA[p,2]:=X2; AA[p,3]:=X3; AA[p,4]:=X4;
AA[p,5]:=X5; AA[p,6]:=sig; AA[p,7]:=epeff; AA[p,8]:=h0-h;
> unassign('X1,X2,X3,X4,X5,sig,epeff,a,sig11,sig22,sig33');
> end do:
Numerikus integral az egyenerteku alakvaltozas kiszamitasahoz:
> kezdet:=0:
> sorokszama1:=sorokszama-1:
> for u from 1 to sorokszama1 do
> numint:=kezdet+((AA[u+1,8]-A[u,8])/2*(AA[u+1,7]+AA[u,7])/v);
> kezdet:=numint;
> AA[u+1,9]:=numint;
> end do:
Vegeredmenyek kiiratasa:
> ExportMatrix("folyasgorbe.txt",AA):
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Monotonitás paraméter meghatározása
•

Síkzömítés

> restart;
> with(LinearAlgebra):
Sebessegmezo megadasa:
> v_x:=v/h*x;
> v_y:=-v/h*y;
Sebesseggradiens tenzor eloallitasa:
> D_xx:=diff(v_x,x);D_xy:=diff(v_x,y);D_xz:=diff(v_x,z);
> D_yx:=diff(v_y,x);D_yy:=diff(v_y,y);D_yz:=diff(v_y,z);
> D_zx:=diff(v_z,x);D_zy:=diff(v_z,y);D_zz:=diff(v_z,z);
> seb_grad:=Matrix([[A11,A12,A13] , [A21,A22,A23] ,
[A31,A32,A33]]):
> A11:=diff(v_x,x): A12:=diff(v_x,y): A13:=0:
> A21:=diff(v_y,x): A22:=diff(v_y,y): A23:=0:
> A31:=0: A32:=0: A33:=0:
> seb_grad_transzponalt:=Transpose(seb_grad):
Alakvaltozasi sebessegtenzor eloallitasa:
> alakvalt_seb_egesz:=evalm((seb_grad+seb_grad_transzponalt)/2);
Orvenytenzor eloallitasa:
> orveny:=evalm((seb_grad-seb_grad_transzponalt)/2);
Alakvaltozasi sebessegtenzor foiranyai:
>alakvalt_seb_foiranyai[1,1]:=(alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_se
b_egesz[2,2])/2+sqrt(((alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_seb_egesz[
2,2])/2)^2+alakvalt_seb_egesz[1,2]^2);
alakvalt_seb_foiranyai[1,3]:=(alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_seb
_egesz[2,2])/2sqrt(((alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_seb_egesz[2,2])/2)^2+alakv
alt_seb_egesz[1,2]^2);
A foirany koordinata rendszer tengelyevel bezart szoge:
>szigma[1,2]:=arctan(2*alakvalt_seb_egesz[1,2]/(alakvalt_seb_egesz
[1,1]-alakvalt_seb_egesz[2,2]))/2:
> szigma:=evalf(szigma[1,2]);
Egyenerteku alakvaltozas kiszamitasa:
>egyenerteku_alakvaltozasi_seb:=(sqrt(2)/3)*sqrt((alakvalt_seb_ege
sz[1,1]alakvalt_seb_egesz[2,2])^2+alakvalt_seb_egesz[1,1]^2+alakvalt_seb_
egesz[2,2]^2+6*alakvalt_seb_egesz[1,2]^2):
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Zomitendo darab kezdeti es vegso magassaganak es a zomitesi sebesseg megadasa:
> h0:=10: h_veg:=5: v:=3;
For ciklus definialasa a monotonitas parameter zomites kozbeni valtozasanak
kiszamoltatasara:
> lepes:=0.1;
> sor:=((h0-h_veg)/lepes)+1;
> sorrac:=convert(sor,rational);
> FELTOLT_1:=Matrix(sorrac,2);
> sorok:=0;
> for i from h_veg to h0 by lepes do
>
>
>
>
>

h:=h0-i;
sorokszama:=sorok+1;
FELTOLT_1[sorokszama,1]:=h;
FELTOLT_1[sorokszama,2]:=szigma;
sorok:=sorokszama;

> end do:
Eredmenyek kiiratasa:
> ExportMatrix("eredmenyek_sikzomites.txt",FELTOLT_1):

•

Elırefolyatás

> restart;
> with(LinearAlgebra):
Sebessegmezo megadasa:
> v_x:=h1*v1/hx;
> v_y:=-2*h1*v1*y*tan(alpha)/hx^2;
Sebesseggradiens tenzor eloallitasa:
> D_xx:=diff(v_x,x);D_xy:=diff(v_x,y);D_xz:=diff(v_x,z);
> D_yx:=diff(v_y,x);D_yy:=diff(v_y,y);D_yz:=diff(v_y,z);
> D_zx:=diff(v_z,x);D_zy:=diff(v_z,y);D_zz:=diff(v_z,z);
> A11:=diff(v_x,x): A12:=diff(v_x,y): A13:=0:
> A21:=diff(v_y,x): A22:=diff(v_y,y): A23:=0:
> A31:=0: A32:=0: A33:=0:
> hx:=h0-2*x*tan(alpha);
> y:=y0*h_par/h0;
> h_par:=sqrt(h0^2-4*h1*v1*t*tan(alpha));
> t:=(h0^2-hx^2)/(4*h1*v1*tan(alpha));
> seb_grad:=Matrix([[A11,A12,A13] , [A21,A22,A23] ,
[A31,A32,A33]]):
> seb_grad_transzponalt:=Transpose(seb_grad):
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Alakvaltozasi sebessegtenzor eloallitasa:
> alakvalt_seb_egesz:=evalm((seb_grad+seb_grad_transzponalt)/2);
Orvenytenzor eloallitasa:
> orveny:=evalm((seb_grad-seb_grad_transzponalt)/2);
Alakvaltozasi sebessegtenzor foiranyai:
>alakvalt_seb_foiranyai[1,1]:=(alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_se
b_egesz[2,2])/2+sqrt(((alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_seb_egesz[
2,2])/2)^2+alakvalt_seb_egesz[1,2]^2);
>alakvalt_seb_foiranyai[1,3]:=(alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_se
b_egesz[2,2])/2sqrt(((alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_seb_egesz[2,2])/2)^2+alakv
alt_seb_egesz[1,2]^2):
A foirany koordinata rendszer tengelyevel bezart szoge:
>szigma[1,2]:=arctan(2*alakvalt_seb_egesz[1,2]/(alakvalt_seb_egesz
[1,1]-alakvalt_seb_egesz[2,2]))/2:
> szigma:=evalf(szigma[1,2]);
Egyenerteku alakvaltozas kiszamitasa:
>egyenerteku_alakvaltozasi_seb:=(sqrt(2)/3)*sqrt((alakvalt_seb_ege
sz[1,1]alakvalt_seb_egesz[2,2])^2+alakvalt_seb_egesz[1,1]^2+alakvalt_seb_
egesz[2,2]^2+6*alakvalt_seb_egesz[1,2]^2);
A redukalo szerszam mereteinek, es a belyeg sebessegenek megadasa:
> h1:=5; v1:=12; h0:=10; y0:=5; alpha:=10*Pi/180;
For ciklus definialasa a monotonitasparameter kiszamitasara (szakado feluletek
figyelembe vetelevel):
> lepes:=0.01;
> kup_hossz:=((h0-h1)/2)/(tan(alpha));
> sor:=kup_hossz/lepes;
> sor1:=evalf(sor,4)+1;
> sorrac:=convert(sor1,rational);
> FELTOLT_1:=Matrix(sorrac,5);
> x:=0;
> szigma_kezdeti:=szigma;
> sorok:=0;
> kup_hossz_digit:=evalf(kup_hossz,4);
> kup_hossz_digit;
> seb_kulonbseg:=abs(v_y/v_x):
> phi_1_1:=-0.5*seb_kulonbseg:
> for i from 0 to kup_hossz_digit by lepes do
> x:=i:
> sorokszama:=sorok+1:
> FELTOLT_1[sorokszama,1]:=i:
> if x>=0 and x<kup_hossz_digit then
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> phi_1:=phi_1_1:
> ekviv_alakvaltozas:=seb_kulonbseg/sqrt(3):
> else phi_1:=0; ekviv_alakvaltozas:=2*seb_kulonbseg/sqrt(3):
> end if:
> FELTOLT_1[sorokszama,2]:=evalf(szigma_kezdeti-szigma):
> unassign('x'):
> FELTOLT_1[sorokszama,3]:=evalf((Int((orveny[1,2]/v_x),
x=0..i))+phi_1):
> monotonitas:=FELTOLT_1[sorokszama,3]-FELTOLT_1[sorokszama,2]:
> FELTOLT_1[sorokszama,4]:=evalf(monotonitas):
>FELTOLT_1[sorokszama,5]:=evalf((Int((egyenerteku_alakvaltozasi
_seb/v_x), x=0..i))+ekviv_alakvaltozas):
> sorok:=sorokszama:
> end do:
Eredmenyek kiiratasa:
> ExportMatrix("eredmenyek_redukalas_1.txt",FELTOLT_1):

•

Egyszerő nyírás

> restart;
> with(LinearAlgebra):
> with(plots):
Sebessegmezo megadasa:
> v1:=x2*k; v2:=0; v3:=0;
Sebesseggradiens elemeinek megadasa:
> A11:=0: A12:=k: A13:=0:
> A21:=0: A22:=0: A23:=0:
> A31:=0: A32:=0: A33:=0:
> seb_grad:=Matrix([[A11,A12,A13] , [A21,A22,A23] ,
[A31,A32,A33]]);
> seb_grad_transzponalt:=Transpose(seb_grad):
Alakvaltozasi sebessegtenzor:
> alakvalt_seb_egesz:=evalm((seb_grad+seb_grad_transzponalt)/2);
Orvenytenzor:
> orveny:=evalm((seb_grad-seb_grad_transzponalt)/2);
Alakvaltozasi sebessegtenzor foiranyai:
>alakvalt_seb_foiranyai[1,1]:=(alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_se
b_egesz[2,2])/2+sqrt(((alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_seb_egesz[
2,2])/2)^2+alakvalt_seb_egesz[1,2]^2);
>alakvalt_seb_foiranyai[1,3]:=(alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_se
b_egesz[2,2])/2-
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sqrt(((alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_seb_egesz[2,2])/2)^2+alakv
alt_seb_egesz[1,2]^2);
A foirany koordinata rendszer tengelyevel bezart szoge:
>szigma[1,2]:=arctan(2*alakvalt_seb_egesz[1,2]/(alakvalt_seb_egesz
[1,1]-alakvalt_seb_egesz[2,2]))/2:
> szigma:=evalf(szigma[1,2]);
> szigma:=evalf(45*Pi/180);
Egyenerteku alakvaltozas kiszamitasa:
>egyenerteku_alakvaltozasi_seb:=(sqrt(2)/3)*sqrt((alakvalt_seb_ege
sz[1,1]alakvalt_seb_egesz[2,2])^2+alakvalt_seb_egesz[1,1]^2+alakvalt_seb_
egesz[2,2]^2+6*alakvalt_seb_egesz[1,2]^2);
Nyiroszerszam kezdeti es vegso elfordulasanak szoge:
> k0:=0;
> k_veg:=tan(Pi/4);
For ciklus definialasa a monotonitas parameter egyszeru nyiras kozbeni valtozasanak
kiszamolasara:
> lepes:=0.01;
> sor:=((k_veg-k0)/lepes)+1;
> sorrac:=convert(sor,rational);
> FELTOLT_1:=Matrix(sorrac,5);
> szigma_kezdeti:=szigma;
> sorok:=0;
> for i from k0 to k_veg by lepes do
> k:=i:
> sorokszama:=sorok+1:
> szogelfordulas:=arctan(k);
> FELTOLT_1[sorokszama,1]:=szogelfordulas:
> FELTOLT_1[sorokszama,2]:=evalf(szigma_kezdeti-szigma):
> FELTOLT_1[sorokszama,3]:=0.5*k:
> monotonitas:=FELTOLT_1[sorokszama,3]-FELTOLT_1[sorokszama,2]:
> FELTOLT_1[sorokszama,4]:=evalf(monotonitas):
> FELTOLT_1[sorokszama,5]:=evalf(k*sqrt(3)/3):
> sorok:=sorokszama:
> end do:
Eredmenyek kiiratasa:
> ExportMatrix("eredmenyek_nyiras_1.txt", FELTOLT_1):
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> restart;
> with(LinearAlgebra):
> with(plots):
Trajektoria egyenletenek megadasa:
> fuggveny:=(D_hossz-x)^n+(D_hossz-y)^n=(D_hossz-x0)^n:
> gorbe:=solve(fuggveny,y):
Sebessegmezo megadasa:
> v_x:=v0*((D_hossz-gorbe)/(D_hossz-x0))^(n-1):
> v_y:=-v0((D_hossz-x)/(D_hossz-x0))^(n-1):
Sebesseggradiens tenzor eloallitasa:
> D_xx:=diff(v_x,x);D_xy:=diff(v_x,y);D_xz:=diff(v_x,z);
> D_yx:=diff(v_y,x);D_yy:=diff(v_y,y);D_yz:=diff(v_y,z);
> D_zx:=diff(v_z,x);D_zy:=diff(v_z,y);D_zz:=diff(v_z,z);
> y:=gorbe:
> A11:=-v0*(1-n)*(D_hossz-x)^(n-1)*(D_hossz-y)^(n-1)*(D_hosszx0)^(1-2*n): A12:=v0*(1-n)*(D_hossz-x)^n*(D_hossz-y)^(n2)*(D_hossz-x0)^(1-2*n): A13:=0:
> A21:=-v0*(1-n)*(D_hossz-y)^n*(D_hossz-x)^(n-2)*(D_hossz-x0)^(12*n): A22:=v0*(1-n)*(D_hossz-x)^(n-1)*(D_hossz-y)^(n-1)*(D_hosszx0)^(1-2*n): A23:=0:
> A31:=0: A32:=0: A33:=0:
> seb_grad:=Matrix([[A11,A12,A13] , [A21,A22,A23] ,
[A31,A32,A33]]):
> seb_grad_transzponalt:=Transpose(seb_grad):
Alakvaltozasi sebessegtenzor eloallitasa:
> alakvalt_seb_egesz:=evalm((seb_grad+seb_grad_transzponalt)/2);
Orvenytenzor eloallitasa:
> orveny:=evalm((seb_grad-seb_grad_transzponalt)/2);
Alakvaltozasi sebessegtenzor foiranyai:
>alakvalt_seb_foiranyai[1,1]:=(alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_se
b_egesz[2,2])/2+sqrt(((alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_seb_egesz[
2,2])/2)^2+alakvalt_seb_egesz[1,2]^2);
>alakvalt_seb_foiranyai[1,3]:=(alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_se
b_egesz[2,2])/2sqrt(((alakvalt_seb_egesz[1,1]+alakvalt_seb_egesz[2,2])/2)^2+alakv
alt_seb_egesz[1,2]^2):
A foirany koordinata rendszer tengelyevel bezart szoge:
>szigma[1,2]:=arctan(2*alakvalt_seb_egesz[1,2]/(alakvalt_seb_egesz
[1,1]-alakvalt_seb_egesz[2,2]))/2:
> szigma:=evalf(szigma[1,2]);
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Egyenerteku alakvaltozas kiszamitasa:
>egyenerteku_alakvaltozasi_seb:=(sqrt(2)/3)*sqrt((alakvalt_seb_ege
sz[1,1]alakvalt_seb_egesz[2,2])^2+alakvalt_seb_egesz[1,1]^2+alakvalt_seb_
egesz[2,2]^2+6*alakvalt_seb_egesz[1,2]^2);
Szamitasok az elso trajektoria menten
Alakitasi csatorna mereteinek megadasa:
> x0:=0; n:=10; D_hossz:=16; v0:=6;
>
>
>
>
>
>
>

lepes:=0.01;
sor:=D_hossz/lepes;
sorrac:=convert(sor,rational);
FELTOLT_1:=Matrix(sorrac,5);
x:=0.01:
szigma_kezdeti:=szigma:
sorok:=0;

> for i from 0.01 to D_hossz by lepes do
> x:=i;
> sorokszama:=sorok+1;
> FELTOLT_1[sorokszama,1]:=i:
> FELTOLT_1[sorokszama,2]:=szigma_kezdeti-szigma:
> unassign('x'):
>
FELTOLT_1[sorokszama,3]:=evalf(Int((orveny[1,2]/v_x),x=0.01..i)
):
> monotonitas:=FELTOLT_1[sorokszama,3]-FELTOLT_1[sorokszama,2]:
> FELTOLT_1[sorokszama,4]:=evalf(monotonitas):
>
FELTOLT_1[sorokszama,5]:=evalf(Int((egyenerteku_alakvaltozasi_s
eb/v_x),x=0.01..i)):
> sorok:=sorokszama:
> end do:
Eredmenyek kiiratasa:
> ExportMatrix("eredmenyek_ECAP_1.txt",FELTOLT_1):
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