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Az eredmények alkalmazása 
 

Eredményeim segítséget nyújtanak az AlMgSi1 anyagú rudak 

könyöksajtolási technológiájának megválasztásához: melyik alakítási úttal, 

hányszoros könyöksajtolást lehet alkalmazni egy adott mechanikai állapot 

elérésére érdekében. Technológusok számára további támpontot adhat, 

hogy a hagyományos képlékenyalakító mőveletekkel a könyöksajtolt 

munkadarabok milyen mértékben alakíthatók tovább, és ezek a mőveletek 

mekkora szilárdságnövekedést, illetve képlékenységcsökkenést okoznak. 

Lágyított állapotú AlMgSi1 anyagú rudak könyöksajtolásának végeselemes 

szimulációjához, valamint a könyöksajtolt darabok további alakítási 

technológiájának megtervezéséhez nagy segítséget nyújhat a többszörös 

könyöksajtolással gyártott anyag folyásgörbéje. 
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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 alapvetıen nyíró alakváltozás 

felhasználásával valósul meg. A létrejövı szemcseszerkezet az alakítás 

mértékétıl függıen – az átlagos szemcsemérettel jellemezve –, lehet 

ultrafinomszemcsés (~100-1000 nm) vagy nanoszemcsés (<100 nm). 

Az egyik legismertebb intenzív képlékenyalakítási módszer 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. Néhány 

anyagnál, például a réznél és a titánnál egy paradox jelenséget figyeltek 

meg. Nevezetesen, hogy az intenzív képlékenyalakítás hatására a szilárdság 

növekedésével párhuzamosan az anyag képlékenysége is növekszik. 

Napjainkban az intenzív képlékenyalakítások területén folyó kutatások 

nemzetközileg is kiemelt jelentıségőek. A tömbi ultrafinomszemcsés 

anyagok felhasználási lehetıségei közül elsısorban az orvostechnikai 

alkalmazásokat, a titánból készült kitőnı biokompatibilitású 

csontcsavarokat, csontlemezeket és protéziseket emelem ki. Új perspektívák 

nyílhatnak meg a repüléstechnikai, informatikai, gépészeti és villamosipari 

alkalmazásuk terén is.  
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A kutatás elızményei és célja 
 

A doktori értekezés a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Anyagtudomány és Technológia Tanszékén futó kutatási téma 

része, amely a könyöksajtolás technológiájának, és az így gyártott 

munkadarabok tulajdonságainak tanulmányozását tőzte ki célul. 

A doktori értekezés célja a könyöksajtolások, és az azt követı 

hagyományos alakítások anyagszerkezetre és a mechanikai 

tulajdonságokra gyakorolt hatásának feltárása AlMgSi1 anyagú munka-

darabokon, valamint kontinuummechanikai számítások alkalmazása a 

mechanikai anizotrópia és a különleges szemcseszerkezet kialakulási 

feltételeinek leírására. 

Az értekezés négy fı egységre tagolódik, és a tudományos kutatás 

eszköztárának felhasználásával az alábbi kérdésekre keresi a választ: 

• A különbözı alakítási utak mekkora és milyen mechanikai és 

mikroszerkezeti változásokat eredményeznek az elızetesen lágyított 

állapotú AlMgSi1 ötvözet könyöksajtolásánál? Az egyenlıtlenül 

alakváltozott munkadarabok melyik részébıl célszerő az 

anyagvizsgálatokhoz szükséges próbatesteket kimunkálni?  

• Lehet-e a hagyományos alakításokkal elızetesen könyöksajtolt 

munkadarabokat károsodásmentesen tovább alakítani? Ha igen, 

akkor mekkora szilárdságnövekedés érhetı el? Milyen mértékben 

csökken az alakított anyag képlékenysége? Egy adott mechanikai 

tulajdonság elérése érdekében melyik úttal és hányszorosan 

könyöksajtolt anyagot érdemes tovább alakítani?  

• Létezik-e olyan mérıszám, amellyel analitikusan le lehet írni az 

intenzív képlékenyalakítás során kialakuló speciális mikroszerkezet 

kialakulásának feltételeit? Lehet-e a mérıszámmal különbséget 

tenni a hagyományos és az intenzív képlékenyalakítások között? 

• Lehetséges-e a könyöksajtolás során kapott erısen textúrált anyag 

mechanikai anizotrópiájának leírása az anyagtörvénnyel? 

Kiszámíthatóak-e az eltérı alakítási utakkal többszörösen 

könyöksajolt anyagok folyásgörbéi? 
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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.  

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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matematikai rendszert használtam. Az intenzív képlékenyalakító eljárások 

mechanikai elemzésébıl megállapítottam, hogy az ultrafinomszemcsés 

anyagok elıállításakor az alakváltozás nem-monoton. Interpretációm 

alapján definiáltam, hogy ha a monotonitás paraméter zérus, tehát az 

alakítási folyamat monoton, akkor az alakított anyag szemcseszerkezetében 

nem következik be jelentıs változás, vagyis a speciális szemcseszerkezet 

képzıdésének feltételei nem adottak.   

Könyöksajtolással gyártott munkadarabokból hengeres 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 folyási feltétel matematikalag egyszerő 

kezelhetısége mellett kilégítıen leírja az anyag anizotrópiáját. Az elméletet 

leíró egyenlet ismeretlenjeit (az anizotrópia paramétereket) az anizotrópia 

három fıirányában elvégzett zömítıkísérletekre felírt egyenletrendszerek 

megoldásából nyertem. További összefüggéseket felhasználva 

meghatároztam az anizotróp anyagra jellemzı egyenértékő feszültség–

egyenértékő alakváltozás görbét, a folyásgörbét.  

 
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 szilárdság-

növekedés 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 
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A vizsgált anyagok és vizsgálati módszerek 
 

Kutatásaimhoz az iparban széles körben elterjedt, mesterségesen 

öregíthetı AlMgSi1 alumíniumötvözetet használtam. Az ötvözet kitőnı 

mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik, ezenfelül 

könnyő forgácsolhatósága, hegeszthetısége, hidegalakíthatósága és 

mélyhúzhatósága is nagyon elınyös a szerteágazó ipari felhasználás 

szempontjából. Az ötvözet vegyi összetétele az 1. táblázatban olvasható. Az 

alumínium mátrixban fıként 2Mg Si  és 12 7 5Mn Si Al  kiválások találhatók. 

 
Al Mg Si Mn Cr Ti Cu Fe Zn 

95,2-
98,3% 

0,6-
1,2% 

0,7-
1,3% 

0,4-
1% 

max. 
0,25% 

max. 
0,1% 

max. 
0,1% 

max. 
0,5% 

max. 
0,2% 

1. táblázat.  Az AlMgSi1 ötvözet vegyi összetétele tömegszázalékban 
 

A kísérleteimet alapvetıen könyöksajtolással végeztem. A könyök-

sajtoló szerszámban két, egymást derékszögben metszı csatorna van, 

amelyek keresztmetszete megegyezik és állandó. A munkarab az egyik 

csatornából a másikba egy alakítóbélyeg – tüske – mozgatásával jut át 

(1. ábra). A csatornák találkozásánál a munkadarab keresztmetszetének 

vékony rétegében egyszerő nyírás lép fel. 

A könyöksajtolás számos elınye a munkadarabok többszöri 

alakításával mutatkozik meg, amely a nyírási síkok változtatásával 

különbözı szemcsestruktúrák kialakítását teszi lehetıvé.  

 

 
 

1. ábra.  Szerszámgeometria  2. ábra.  Az alakítási utak értelmezése 
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A nyírási síkok helyzetének és irányának változtatását a munkadarab 

hosszanti tengelye körüli – az átsajtolások között elvégzett – elforgatásával 

lehet elérni, amivel alakítási utakat valósítunk meg (2. ábra).  

Az AlMgSi1 anyagú, lágyított állapotú, 16 mm átmérıjő rúdanyagokat 

könyöksajtolással szobahımérsékleten Bc és C alakítási utakkal alakítottam. 

Ezen utak megvalósítása az átsajtolások között mindig azonos irányú 

forgatással történt, az elıbbinél 90°-kal, az utóbbinál 180°-kal. Az ötvözet 

lágyító hıkezelésének adatai: 420 °C-on 1 óra idıtartamú hıntartás, lehőtés 

szabad levegın.  

A szakítópróbatestek kimunkálási helyeit végeselem analízissel, 

többszöri átsajtolást szimulálva határoztam meg a Qfrom 3D végeselemes 

rendszerben. A szilárdsági analízis során a munkadarabok hossz- és 

keresztirányú metszetein vizsgáltam az átsajtolások hatását az 

alakváltozáseloszlás homogenitására. MSC Superform programban 

elvégzett hıtani szimulációkkal tanulmányoztam, hogy a könyöksajtolás 

során az alakítási és a súrlódási munka hıvé alakuló része mekkora 

hımérséklet növekedést okoz a munkadarabban.  

Mindkét úttal, egyszeri átnyomástól a nyolcszori átnyomásig bezárólag 

minden lépéshez gyártottam munkadarabokat. 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. Méréseim 

során a gépészeti anyagvizsgálatban gyakran használt mérıszámokat 

hatázoztam meg: a szakítószilárdságot, az egyezményes folyáshatárt, a 

kontrakciót, a szakadási nyúlást és a fajlagos törési munkát. 

Finomnyúlásmérıt az egyezményes folyáshatár pontosabb mérése 

érdekében használtam. 

A mikroszerkezeti vizsgálatokat az ELTE Anyagfizikai Tanszékének 

segítségével végeztem. Vizsgálataimhoz a röntgendiffrakciós vonalprofil 

analízis módszerét, valamint transzmissziós elektronmikroszkópi 

méréseket használtam fel. A csúscsprofilokat a minták keresztirányú 

metszetein nagyfelbontású diffraktométeren (Nonius, FR 591) vizsgáltam, 

ennek folyamán meghatároztam az átlagos szemcseméretet és a 

diszlokációsőrőséget. Transzmissziós elektronmikroszkópi felvételek 
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készültek egy 200 kV gyorsítófeszültségő Jeol 200CX típusú berendezésen 

annak érdekében, hogy vizsgálhatók legyenek a kiválások és a minták 

szemcseszerkezete. 

Az ipari gyárhatóságot szem elıtt tartva nagyon fontos, hogy az 

elıgyártmányból megfelelı készterméket lehessen gyártani. A könyök-

sajtolással gyártott rúdszerő ötvözetekbıl bizonyos esetekben igen nehezen 

lehet készterméket gazdaságosan kimunkálni, ezért elkerülhetetlen az 

elıgyártmány további alakítása. Ez legegyszerőbben hagyományos alakító 

eljárásokkal történhet, például hengerléssel, redukálással, húzással, vagy 

körkovácsolással. Továbbiakban megvizsgáltam, hogy a körkovácsolás és a 

kaliberhengerlés mekkora változást okoz az elızetesen könyöksajtolásnak 

kitett AlMgSi1 anyagú darabok statikus mechanikai tulajdonságaiban.  

Felismertem, hogy a Szmirnov-Aljajev által definiált monotonitás 

fogalom értelmezésével jellemezhetı a képlékenyalakító technológiák 

szemcseszerkezetre gyakorolt hatása. A szerzı monoton alakváltozáson 

olyan folyamatot értett, amelyben az alakváltozási sebességtenzor fıirányai 

ugyanazon anyagi szálakkal esnek egybe a teljes folyamat alatt, és a Lode-

paraméter konstans (3. ábra).  

 
3. ábra.  Az alakváltozási sebességtenzor fıirányainak ( x y zn , n ,n ) és az anyagi 

szálak elfordulását reprezentáló rotációs vektorok ( x y z, ,ω ω ω ) trajektória menti 
elmozdulásai Descartes-féle koordinátarendszerben  

 
Bevezettem a monotonitás paramétert, amelyet alapvetı 

kontinuummechanikai mennyiségekkel határoztam meg hagyományos, 

illetve intenzív képlékenyalakító technológiákra. A számításokhoz a Maple 


