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JELÖLÉS RENDSZER

Néhány általános, jelölésbeli megállapodás

Az értekezésben a képlékenyalakításban általánosan elterjedt jelöléseket alkalmaztam. Kü-
lön ki kell emelni az alakváltozások jelölésében a nemzetközi szakirodalomban található jelö-
lésbeli különbségeket. A magyar nyelvű szakközlemények – alapvetően a német szakirodalmi 
gyakorlatnak megfelelően – -nal többnyire az ún. mérnöki nyúlásokat jelölik és a valódi
alakváltozások jelölésére a  görög betű használatos. Ezzel szemben az értekezés tématerüle-
tén – elsősorban az angolszász irodalmak hatására – a mérnöki nyúlás jelölésére az e latin be-
tűs jelölés, míg a valódi nyúlások jelölésére az  görög betű a szokásos. Ezt azért is szükséges 
külön kiemelten hangsúlyozni, mert a kutatómunka során alkalmazott Vialux-AutoGrid opti-
kai alakváltozás mérő- és kiértékelő rendszer német gyártmányú, így a méréseknél a prog-
ramból származó diagramokon a valódi nyúlásra a  jelölést alkalmazzák (és ez látható az ér-
tekezésben is ezeken a diagramokon), miközben a nemzetközi szakirodalmi konvencióknak
megfelelően az értekezésben általánosan az angolszász nyelvterületen elfogadott jelöléseket 
alkalmazom.

A fontosabb jelölések felsorolása, a latin- és görögbetűs jelöléseket elkülönítetten, és típu-
sonként abc sorrendben tartalmazza. Az egyes jelöléseket helyenként az értekezésben az adott
helyen is értelmezem, beazonosítom: a jelölésjegyzéknek az a szerepe, hogy lehetővé teszi a 
fontosabb jelölések gyors megtalálását és beazonosítását.

JELÖLÉSEK JEGYZÉKE

Latin betűs jelölések 

A fajlagos nyúlás
A, B, C, … N  az anyag anizotrópiáját jellemző együtthatók 
AI Aging Index – öregedési index
d  szerszám átmérő (inkrementális alakításnál) 
D képlékenységi modulus
E Young-féle rugalmassági modulus
ex, ey, ez x, y, z irányú mérnöki nyúláskomponensek
FLC Forming Limit Curve – alakítási határgörbe
FLD Forming Limit Diagram – alakítási határ diagram
FLDo az alakítási határgörbéknek az ε2 = 0 tengellyel alkotott metszéspontja
Fmax  maximális alakító erő 
f folyási függvény
G csúsztató rugalmassági modulus
HI hengerlési irány
IE Erichsen-féle mélyítési érték
IG  a csészehúzó vizsgálat mérőszáma  
kf az anyag alakítási szilárdsága
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LDR  Limit Draw Ratio: ez a tényező megfelel a magyar terminológiában hú-
zási viszonynak nevezett, -val jelölt tényezőnek 

Lo szakító próbatesten kijelölt eredeti jeltávolság
m  alakváltozási sebességkitevő 
n  keményedési kitevő 
n egy anyag és lemezvastagság csoporton belül az n súlyozott átlaga
nátlag  egy anyag és lemezvastagság csoporton belül az azonos helyzetű próbák 

n értékeinek átlaga
nmin egy anyag és lemezvastagság csoporton belül az n minimális értéke
n90,átlag egy anyag és lemezvastagság csoporton belül a 90o-os helyzetű próbák n

értékeinek átlaga
NLC Necking Limit Curve – a lokális befűződés határértékeit jelölő görbe 
R rádiusz (esetenként r)
r  képlékenységi anizotrópia tényező, Lankford-féle szám  
r a normál anizotrópia, egy anyag és lemezvastagság csoporton belül az r

súlyozott átlaga
rátlag  egy anyag és lemezvastagság csoporton belül az azonos helyzetű próbák 

r értékeinek átlaga
rm a közepes normál anizotrópia tényező 
Rm szakítószilárdság
Rp0,2 folyási határfeszültség
r0, r45, r90  normál anizotrópia tényezők, a hengerlési iránnyal  = 0o, 45o, és 90 o

r90,átlag egy anyag és lemezvastagság csoporton belül a 90o-os helyzetű próbák r
értékeinek átlaga

t, to lemezvastagság, kezdeti lemezvastagság
v alakítási sebesség

Görög betűs jelölések 

 a próbatestnek a hengerlési iránnyal bezárt szöge, fokban (táblázatban)
 húzási viszony mélyhúzásnál
∆z fogásmélység (inkrementális alakításnál) 
∆x előtolás (inkrementális alakításnál) 
Δr síkbeli anizotrópia tényező 
ε1, ε2,  valódi (logaritmusos), legnagyobb, illetve legkisebb főalakváltozás 
m az egyenletes nyúláshatár valódi nyúlásban kifejezve
εö összehasonlító valódi nyúlás
εx, εy, εz x, y, z irányú valódi alakváltozás
μ  súrlódási tényező 
ν Poisson tényező 
1, 2, 3 főfeszültségek 
b folyási határ ún. egyenlő kéttengelyű húzásra 
τf tiszta nyírás csúsztató folyási határa
τkrit kritikus csúsztatófeszültség
τmax maximális csúsztatófeszültség
φ  valódi (logaritmusos) nyúlás – német nyelvű szakirodalmakban  
 behúzási szög (inkrementális alakításnál)
max a megengedhető maximális behúzási szög (inkrementális alakításnál) 
 a szerszám forgási sebesség (inkrementális alakításnál)
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1. Bevezetés

A képlékenyalakítás napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő technológiai eljárása. A 
korszerű képlékenyalakítás fő törekvése az, hogy a tervezett alkatrész alakját és méretét – a 
szilárdsági és alakváltozási jellemzők optimális értékeinek biztosítása mellett – olyan ponto-
san állítsa elő, amely az azt követő forgácsoló megmunkálást minimálisra csökkenti, gyakran 
teljesen ki is küszöböli. Ezt az utóbbi években egyre erőteljesebben érvényesülő tendenciát a 
szakirodalom az alakmegközelítő (near net shape forming), illetve az alakpontos (net shape
forming) megnevezésekkel illeti. Ezen alakítóeljárások széleskörű terjedése is még inkább ki-
emeli a képlékenyalakítás anyag- és energiatakarékos jellegét, amely a gépipari megmunkáló
eljárások között elfoglalt kiemelkedő szerepét is alátámasztja [133]. 

A képlékenyalakítás technológiája az időszámításunk előtti évezredekben, mint kézműipar 
alakult ki. Kézműiparból tudománnyá fejlődését a mechanika képlékenységtan fejezetének 
kidolgozása, valamint az anyagtudomány és a fémfizika (anyagszerkezettan) fejlődése tette 
lehetővé [32]. 

A képlékenyalakítás különböző eljárásaival gyártott alkatrészek termékskálája a parányi 
mikroelektronikai alkatrészektől, a különféle háztartási eszközökön, a technikai haladás 
szempontjából mindig is kiemelt jelentőségű autóipari alkatrészeken keresztül, a csúcstechno-
lógiai alkalmazásokig (repülőgépipar és űrtechnika) szinte az élet minden területére kiterjed.  

A képlékenyalakítás a megmunkáló, gyártó eljárások között mind az ún. előgyártó techno-
lógiák, mind pedig a feldolgozó, készre alakító eljárások között fontos szerepet tölt be. A gé-
pészmérnöki gyakorlat számára a fő területet az ún. gépipari alkatrészgyártó alakító technoló-
giák képezik. E technológiai eljárások alapvetően két nagy eljárás csoportba sorolhatók, neve-
zetesen a lemezalakító eljárások és a térfogatalakító eljárások. Az értekezés fő témakörét a 
lemezalakító eljárások, azon belül is elsősorban az alakíthatóság témakörei képezik.  

A lemezalakítás a képlékenyalakító eljárások között az egyik legelterjedtebb technológia.
Széleskörű elterjedtségét számos előnyös tulajdonsága indokolja, így például a lemez-
alakítással gyártott alkatrészek kiváló mechanikai tulajdonságai, alak- és méretpontossága, az
eljárás nagy termelékenysége, a gazdaságos anyagfelhasználás, a gyártási folyamat könnyű 
automatizálhatósága. A lemezalakítás alapvetően a nagysorozat, illetve a tömeggyártás tech-
nológiája: kis darabszámnál a viszonylag jelentős szerszámköltségek miatt az eljárás gazdasá-
gossága csökken. A lemezalakítás a gépiparban mindig is vezető szerepet betöltő húzóágazat, 
az autóipar kiemelten fontos gyártási eljárása.

A lemezalakító technológiáknál a különféle lemez anyagoknak az alakíthatósága kiemelt
jelentőségű kérdés. Számos esetben egy-egy alkatrész gyárthatósága, illetve a gyártás gazda-
ságossága alapvetően függ az alapanyagok alakíthatóságától. 

Az alakíthatóság olyan komplex fogalom, amelynek megítélésére önmagában a szokásos
mechanikai jellemzők egyike sem alkalmas. Általában a jó alakíthatóság olyan anyagi tulaj-
donságokat jelent, amelyek kis alakító nyomással, a szerszám minimális kopása mellett
nagymértékű alakváltozást tesznek lehetővé, törés vagy repedés veszélye nélkül. Az alakítha-
tóság ugyanakkor az anyagnak nem elidegeníthetetlen tulajdonsága; ugyanazon anyag alakít-
hatósága az ún. külső és belső állapottényezőkkel olykor igen tág határok között változtatható.  
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Az alakíthatóságnak ilyen értelemben mind a mai napig nincs megbízható, általánosan el-
fogadott mérőszáma, ugyanakkor igen erőteljes törekvés tapasztalható olyan minősítő para-
méterek, eljárások kidolgozására, amelyek – legalábbis adott körülmények között – megbíz-
hatóan alkalmazhatók a gyártandó alkatrészek előállíthatóságának, megvalósíthatóságának ér-
tékelésére.

A különféle numerikus modellező és szimulációs szoftverek terjedésével az alakíthatóság 
kérdése, különösen az alakítási határ állapotok megbízható meghatározása egyre fontosabbá
vált, ezért világszerte jelentős kutatások folynak ezen a területen. 

E fejlesztési trendek figyelembevételével választottam értekezésem témájaként a lemez-
anyagok alakíthatóságának elméleti és kísérleti vizsgálatát. Ennek keretében először áttekin-
tem az alakíthatósággal foglalkozó szakirodalmat, amelynek kritikai elemzése alapján megfo-
galmazom azokat a főbb kutatási területeket, amelyekre az értekezésben elméletileg megala-
pozott és kísérletileg alátámasztott válaszokat kívánok adni.
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2. Az alakíthatóság témakörének szakirodalmi áttekintése

A finomlemezeket széles körben alkalmazzák a lemezalakító iparban. A lemezalapanyagot
gyakran bonyolult alakító műveletek sorozatával dolgozzák fel félkész, vagy késztermékké. A 
lemezanyagok alakíthatósági megítélésére, a jelenlegi, szabványos, általános érvényű anyag-
jellemzők általában önmagukban nem alkalmasak. További probléma, hogy a hidegalakítás 
céljára alkalmazott lemezek szilárdsági és alakváltozási tulajdonságai rendszerint irányfüg-
gők, anizotrop anyagként viselkednek. Ezek figyelembevételére, a konkrét lemezminőségek, 
alakítási és hőkezelési eljárások sajátosságainak megfelelően sokféle minősítő vizsgálatot al-
kalmaznak az egyszerű szakítóvizsgálattól a deformáció történetet is magában foglaló alakítá-
si határgörbék módszeréig.

Bármelyik módszert is alkalmazzuk a lemezanyagok alakíthatóságának vizsgálatára, azt is
szükséges ismernünk, hogy mikor, milyen feltételek között következik be a képlékeny alak-
változás. Ezért az alakíthatóság mélyebb elméleti elemzése előtt mindenképp szükséges átte-
kintenünk a képlékeny állapot bekövetkezését jelző folyási feltételeket, folyási elméleteket. 
Míg az elméleti mechanikában általában a szilárd testeket többnyire homogén, izotróp anya-
gúnak tekintjük, a lemezalakítás esetén nem tekinthetünk el a lemez alapanyag előállítási 
technológiájából óhatatlanul következő anizotrop viselkedéstől. Ezért – bár a történeti hűség 
kedvéért az izotróp anyagok folyási elméleteinek áttekintésével kezdjük az elemzést, kiemel-
ten foglalkozunk a lemezanyagokra jellemző anizotrop viselkedéssel és a folyási feltételekre 
gyakorolt hatásukkal.

2.1. Folyási elméletek, folyási feltételek

A képlékenyalakítás bármely módjáról (lemez-, illetve térfogatalakítás) is van szó az egyik
legalapvetőbb kérdés, hogy mikor, milyen körülmények között következik be a képlékeny 
alakváltozás. A képlékeny alakváltozás bekövetkezését a folyási feltételek adják meg. A kép-
lékenyalakítás irodalmában többféle folyási feltétel és többféle folyási elmélet használatos.
Tekintettel arra, hogy az értekezés fő témája az alakíthatóság ezért célszerű egy rövid elméleti 
áttekintést adni a különféle folyási elméletekről, az alakítástechnikában széles körben alkal-
mazott folyási feltételekről.  

Mivel az értekezés elsősorban a lemezalakítás alakíthatósági kérdéseire fókuszál, ezért a 
folyási feltételek, folyási elméletek elemzésénél is – bár ezek az elméletek általános érvényű-
ek – elsősorban azokra a speciális vonatkozásokra térek ki, amelyeknek épp a lemezek elő-
gyártási technológiája adja a specifikumát.

A lemezalakítás alapanyagait, a lemez előgyártmányt rendszerint hengerléssel állítják elő. 
A hengerlés a technológia lényegéből adódóan a mechanikai tulajdonságok jelentős anizotró-
piáját eredményezi, ezért feltétlenül indokolt a folyási elméleteknél is az anizotrop anyagokra
vonatkozó összefüggések bevezetése. Ehhez azonban először feltétlenül szükséges az izotróp 
anyagokra vonatkozó elméletek rövid összefoglalása, áttekintése.
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Izotróp anyagok2.1.1.

A kontinuummechanika klasszikus elmélete a szilárd testeket többnyire homogén, izotróp
anyagként kezeli. A képlékenységtani elméletek – így a különböző folyási elméletek is – ere-
dendően homogén izotróp anyag feltételezésén alapultak. Ezért először az izotróp anyagokra 
vonatkozó folyási elméleteket, folyási feltételeket tekintem át, majd ezek elemzése után térek
rá a lemezalakítás szempontjából sok tekintetben relevánsabb, anizotrop anyagok viselkedését
leíró folyási elméletek bemutatására, vizsgálatára.

2.1.1.1. A Tresca-St. Venant folyási feltétel – a legnagyobb csúsztató feszültségi elmélet

A ma is használatos legrégibb folyási feltételt Tresca dolgozta ki 1864-ben [149] abból a
megfigyelésből kiindulva, hogy a képlékeny alakváltozás kristálytani síkok csúsztatófeszült-
ség hatására bekövetkező elcsúszásán keresztül valósul meg. Ezt az elméletet Saint-Venant 
fejlesztette tovább [116], megalkotva ezzel a Tresaca-St. Venant folyási feltételt. E folyási fel-
tétel szerint a képlékeny alakváltozás akkor következik be, amikor a maximális csúsztatófe-
szültség (max) egy az anyagra jellemző kritikus értéket (krit) elér: ezért is nevezzük ezt a fo-
lyási feltételt a legnagyobb csúsztatófeszültségi elméletnek. Ebből a megfontolásból – vi-
szonylag egyszerűen levezethető a napjainkban Tresca-St. Venant néven ismert folyási feltétel 
legegyszerűbb alakja, amely a főfeszültségekkel kifejezve a  

0.21 3
max

2 2

p

krit

R 
 


   (2.1)

összefüggésre vezet. Tekintettel azonban arra, hogy alakítás hatására ún. alakváltozási kemé-
nyedés következik be, amelynek eredményeként a (2.1) összefüggésben szereplő ún. statikus 
anyagvizsgálati folyáshatár helyett az alakváltozás hatására változó folyási határt, azaz az ala-
kítástechnikában elfogadott megnevezéssel az alakítási szilárdságot (kf) kell behelyettesíteni,
amellyel a Tresca-St. Venant folyási feltétel a jól ismert

1 3 ( )fk    (2.2)

kifejezésre vezet [32].

2.1.1.2. A Huber-Mises-Hencky féle folyási feltétel

A legáltalánosabb – és a Tresca-St. Venant folyási feltételnél pontosabb – az ún. Huber-
Mises-Hencky féle folyási feltétel, amelyet egymástól függetlenül és eltérő alapgondolatból 
kiindulva Huber 1904-ben [63], Mises 1913-ban [98], Hencky pedig 1924-ben [49] tett közé,
de mindhárman azonos eredményre jutottak, ezért ma e folyási feltételt mindhármuk nevével
együtt jegyezzük. E szerint a képlékeny alakváltozás akkor indul meg, amikor a fő normál fe-
szültségekből a (2.3) összefüggéssel számított egyenértékű (összehasonlító) feszültség az ala-
kítási szilárdság értékét eléri, azaz

     
2 2 2

1 2 2 3 3 1

1
( )

2
fk            

 
. (2.3)

A 1, 2, 3 főfeszültségek koordinátarendszerében a (2.2) kifejezés egy szabályos hat-
szögalapú hasábbal jellemezhető folyási hiperfelületet, míg a (2.3) összefüggés egy körhenger 
felületet határoz meg (2.1. ábra).

A két folyási feltétel közötti különbség szemléletesen mutatható meg, ha a henger és a ha-
sáb 1 = 2 = 3 tengelyre merőleges síkmetszetét egy ábrába rajzolva tüntetjük fel (2.2. ábra). 
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1=2=3

2

3

1

folyási felület

oktaéder sík
ellipszis

R

1

hexagon

1=2=3

2

3

oktaéder sík

folyási felület

2.1. ábra. Folyási hiperfelületek a főfeszültségek koordináta rendszerében 

A 2.2. ábra alapján jól látható, hogy bizonyos feszültségi állapotok (például egytengelyű, 
illetve hengerszimmetrikus feszültségi állapot, stb.) esetén a két folyási elmélet azonos ered-
ményre vezet, míg a legnagyobb eltérés például a síkalakváltozási állapot esetén áll fenn. Az
eltérés azonban – viszonylag egyszerű levezetéssel igazolható – hogy a 2/√3-szoros értéken, 
másképpen szólva 15%-on belül található.

Von Mises

Tresca

0 2

0

0

0

1

2.2. ábra. A Tresca-St.Venant és a Huber-Mises-Hencky folyási feltétel
grafikus ábrázolása a 1-2 síkon

Hosford [60] 1972-ben a két folyási feltételt egy összefüggésbe foglalva, általánosított ösz-
szefüggést állított fel izotropikus anyagokra a következő formában:  

     1 2 2 3 3 1 2 ( )
m m m m

fk            
 

, (2.4)

amely m=1 esetén a Tresca-St. Venant, m=2 esetén a Huber-Mises-Hencky folyási feltételre
vezet.

Anizotrop anyagok2.1.2.

2.1.2.1. Az anizotrópia tényező fogalma és meghatározása 

A lemezalakításban jellemzően hideghengerléssel gyártott finomlemezeket alkalmazunk. A 
hideghengerlés következtében az így előállított lemez alapanyagok tulajdonságai jelentős ani-
zotrópiát mutatnak. Az anizotrópia jellemzésére Lankford [88] vezette be elsőként az ún. kép-
lékenységi anizotrópia tényező fogalmát, amely a lemezanyagból kimunkált próbatest egyten-
gelyű szakítóvizsgálati eredményeiből az 
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ln

ln

b o

t

o

b

b
r

t

t




  (2.5)

összefüggéssel számolható. Mivel a vastagság a szélességi és hosszirányú méretekhez viszo-
nyítva rendszerint akár egy nagyságrenddel is kisebb lehet, ezért a vastagság irányú méretek
helyett – a térfogat-állandóság törvényét felhasználva célszerű a hosszváltozás mérését beve-
zetni, amellyel a képlékenységi anizotrópia tényező – a levezetések mellőzésével – az 

ln

ln

o

o o

b

b
r

l b

l b

 (2.6)

kifejezéssel határozható meg. A hengerlés erősen anizotrop jellegéből következően a képlé-
kenységi anizotrópia tényező értéke jelentősen különbözik a vizsgálati próbatest tengelyének 
a hengerlési iránnyal bezárt szögétől. Ezért a gyakorlatban három különböző irányban ( = 0o,
45o és 90o) kivett próbatesteken meghatározott normál anizotrópia tényező középértékét hasz-
náljuk, amelyet az

0 45 902

4

r r r
r

 
 (2.7)

összefüggéssel határozunk meg. A lemezek anizotrópiáját a (2.7) kifejezéssel számított köze-
pes normál anizotrópia mellett, a képlékeny anizotrópia tényező síkbeli változását mutató sík-
beli anizotrópia tényezővel jellemezhetjük, amelyet a 

0 45 902

2

r r r
r

 
  (2.8)

összefüggéssel számolhatunk. Ugyanakkor, már a múlt század közepe táján nyilvánvalóvá
vált, hogy a hengerelt lemezek anizotrop viselkedésének leírására az izotróp anyagokra vo-
natkozó folyási feltételek csak közelítőleg érvényesek, ezért az elmúlt mintegy 50 évben szá-
mos, a lemezanyagok anizotrópiáját figyelembe vevő folyási elmélet született [6].  

A következőkben ezek közül csak a legjelentősebbeket ismertetem és különösen azok be-
mutatására helyezem a fő hangsúlyt, amelyek napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő terü-
letén, nevezetesen az alakító eljárások végeselemes elemzésére alkalmas programrendszerek-
ben a legszélesebb körben alkalmazottak.

2.1.2.2. A Hill-1948 folyási feltétel

Hill [50] a Huber-Mises-Hencky folyási feltételre alapozva már 1948-ban kidolgozta, azóta
klasszikussá vált anizotrop folyási feltételét, amely a szakirodalomban a Hill-1948 formula
néven, az alábbi alakban vált ismertté:

     
2 22 2 2 22 2 2 1y z z x x y yz zx xyF G H L M N                 , (2.9)

ahol F, G, H, L, M és N az anyag anizotrópiáját jellemző állandók, x, y és z pedig az anizot-
rópia jellegzetes irányait jelentik. Hengerelt lemezek esetén az x-tengely szokásosan a henger-
lési irányt ( = 0o), az y-tengely a hengerlésre merőleges irányt ( = 90o), míg a z-tengely a
vastagsági irányt jelöli.



13

Amennyiben az x, y, z irányokban a folyási határ értékeit rendre xo, y90 és zo jelöli, to-
vábbá ugyanezen irányokban xo, y90 és zo jelöli a tiszta nyírás folyási határát, a (2.9) egyen-
letben szereplő állandókat az alábbi összefüggésekkel határozhatjuk meg: 

2 2 2
0 90

1 1 1
, , .

x y zo

G H H F F G
  

      (2.10)

A fenti kifejezésekből – egyszerű matematikai átalakításokkal a (2.9) egyenletben szereplő 
állandók a következő kifejezésekkel számíthatók: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2
90 0 0 90 0 90

2 2 2
0 90

1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ; 2 ; 2

1 1 1
2 ; 2 ; 2 .

y zo x zo x y x y zo

x y zo

F G H

és

L M N

        

  

        

  

. (2.11)

Az (2.11) egyenletben szereplő F, G és H paraméterek közül csak egy lehet negatív és az 
L, M, N értékei mindig pozitívak. Az előzőkben bevezetett összefüggésekből az is követke-
zik, hogy az anizotrópia teljes leírásához hat független (3 normál és 3 csúsztató feszültségi)
folyási határ, valamint az anizotrópia főirányok ismerete szükséges. 

A 2.1.2.1. pontban bevezetett 0 45 90,r r és r normál anizotrópia tényezők és a Hill-1948 folyá-

si feltétel paraméterei között az alábbi kapcsolat teremthető: 

0 45 90

1
; ;

2

H H H
r r r

G F G F
   


. (2.12)

Egyszerű matematikai átalakításokkal ugyancsak kimutatható, hogy a különböző irányok-
ban mért folyási határfeszültségek és az anizotrópia tényezők között az alábbi összefüggés ér-
vényes:

0 0 90

90 90 0

(1 )

(1 )
x

y

r r

r r









, (2.13)

amelyből az 0 90r r és a 0 90x y  , illetve ezek fordítottja is következik. Amennyiben a fe-

szültségi tenzor főirányai egybeesnek az anizotrópia főirányokkal, a (2.10) - (2.13) egyenletek 
felhasználásával egyszerűen kapcsolatot teremthetünk a főfeszültségek és a normál anizotró-
pia tényezők között, amely szerint 

2 2 20 0 90
1 1 2 2 0

0 90 0

2 (1 )

1 (1 )
x

r r r

r r r
    


  

 
. (2.14)

A (2.14) egyenlet a (2.13) összefüggés behelyettesítésével az alábbi módon is felírható:

2 2 20 0 90 0 90
1 1 2 2 90

0 90 0 90 0

2 (1 ) (1 )

1 (1 ) (1 )
y

r r r r r

r r r r r
    

 
  

  
. (2.15)

A (2.14) és (2.15) összefüggések olyan ellipsziseket ábrázolnak, amelyeket 1, 2 koordi-
náta rendszerben ábrázolva, bemutatható az 0 90és azr r anizotrópia tényezők hatása a Hill-

1948 folyási feltétel által definiált folyási görbékre, amint a 2.3. ábra szemlélteti.
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2 2

2.3. ábra. Az 0 90és azr r normál anizotrópia tényezők hatása a folyási vezérgörbe alakjára 

Hill az 1948-ban kidolgozott és az előzőkben részletesen ismertetett anizotrop folyási felté-
telét követően számos további folyási feltétel látott napvilágot. Hill maga is két újabb anizot-
rop folyási feltételt dolgozott ki: az egyiket 1979-ben (Hill-1979 [52]) a másikat 1990-ben
(Hill-1990 [53]), amelyeket még 1993-ban továbbfejlesztett [54]. Ezeket már csak nagyon rö-
viden, a lényeget kiemelve elemzem

2.1.2.3. A Hill-1979 és a Hill-1990 folyási feltétel

A Hill-1979 modell tkp. a Huber-Mises-Hencky folyási feltétel (2.3) Hosford-féle általáno-
sításának (2.4) anizotrop anyagokra való kiterjesztése olyan esetekre, amikor a feszültségi fő-
irányok az anizotrópia tengelyeivel egybeesnek, amely az

m m m m

2 3 3 1 1 1 2 3

m m

2 3 1 3 1 2 e

F G H 2 A 2

B 2 C 2

            

         
(2.16)

ahol az A, B, C, F, G, H paraméterek az anizotrópia együtthatók, az m kitevőt pedig a (2.16) 
egyenletet egyenlő kéttengelyű húzásra (1 = 2 = b, és 3 = 0 helyettesítéssel) átalakítva a

  m m 1

b
m 1

m

2 2 A C1
(1 r) 1

2 A 2 C F





   
           

(2.17)

kifejezés numerikus megoldásával határozható meg.
A Hill-1979 modell azon feltétele, mely szerint csak olyan esetekre érvényes, amikor a fe-

szültségi főirányok az anizotrópia tengelyeivel egybeesnek, komoly korlátozást jelent. Ennek 
általánosítását dolgozta ki Hill az 1990-ben közzétett modellben [53], amely az alábbi össze-
függésekkel írható fel:

 

      

m/2 (m/2) 12m 2 2 2 2b
x y x y xy x y xym

2 m2 2
x y x y b

4 2

2a b 2

 
               

 

        

(2.18)

ahol b a folyási határ egyenlő kéttengelyű húzásra,  pedig a tiszta nyírás (1 = - 2) csúszta-
tó folyási határa, az m kitevő pedig a 

 
m

b
45

45

2
2 1 r

 
  

 
(2.19)

kifejezésből határozható meg. Az egyenlő kéttengelyű húzás folyási határának (b) és a tiszta
nyírás folyási határának (az aránya az r45 anizotrópia tényezővel kifejezve 
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m

b
451 2r

 
  

 
. (2.20)

A (2.18) egyenletben szereplő anyagállandók az anizotrópia tényezőkből az alábbi össze-
függésekkel számolhatók:

    
   

 
   

0 90 45 0 90 45 0 90

0 90 0 90 0 90 0 90

r r 1 m 2 / 2 r m 2r r r r r
a ; b ;

r r m 2 r r r r m 2 r r

          
     

(2.21)

illetve a korábban bevezetett F, G, H, N anizotrópia együtthatókkal kifejezve

F G F G 4H 2N
a ; b

F G F G

   
 

 
(2.22)

Az anizotrop anyagokra vonatkozó folyási feltételek kidolgozása területén ugyancsak je-
lentős aktivitást fejtett ki Hosford [62], Barlat [8]-[11], Lian [90] és Banabic [4]-[5]. Mivel az 
értekezés későbbi részében az alakíthatóság végeselemes modellezésével is foglalkozni kívá-
nok, a számos anizotrop folyási feltételt illetően csak egy rövid összegzésre szorítkozom a 
gyakorlati alkalmazást illetően. 

A napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazott végeselemes szimulációs programok-
ban a Hill-1948 és a Hill-1990 mellett újabban Banabic 2005-ben publikált [7], továbbfejlesz-
tett anizotrop folyási feltételét alkalmazzák. A lemezalakítási eljárások modellezésére általunk
leginkább alkalmazott – és az autóipari lemezalakításban is legelterjedtebb – végeselemes
program, az AutoForm is elsősorban e három anizotrop folyási feltétel alkalmazását javasolja. 

2.2. Az anyagtörvények

Az előző, 2.1. pontban elemzett folyási elméletek, folyási feltételek a képlékeny alakválto-
zás bekövetkezése szempontjából fontos összefüggéseket tartalmazzák. A képlékenyalakítás
szempontjából legalább ilyen fontos az alakváltozások és a feszültségek között kapcsolatot te-
remtő összefüggések ismerete is. A feszültségek és alakváltozások kapcsolatát leíró összefüg-
gések nyilvánvalóan az anyagtól függő anyagparamétereket is tartalmazó kifejezések [67], 
ezért is szokás ezeket az egyenleteket anyagtörvényeknek nevezni.

A kontinuummechanika elméletében a rugalmasságtan mechanikai elmélete matematikai-
lag jól megalapozott, kiforrott elmélet, amelyet izotróp, lineárisan rugalmas anyagokra a
Hooke-törvénnyel adunk meg. A Hooke-törvény az alakváltozási (eij) és a feszültségi deviátor
tenzor (sij) között teremt kapcsolatot, amelyet az ún. indexes tenzor jelöléssel az

2

ij

ij

s
e

G
 (2.23)

alakban írhatunk fel. Már itt megjegyzem, hogy mivel a nemzetközi szakirodalom – a magyar
és a német szakirodalommal szemben – az angolszász nyelvterületen általánosabban elterjedt
jelöléssel, e-vel jelöli a mérnöki nyúlást és -nal a valódi nyúlást, ezért itt is ezt a jelölést al-
kalmazom. A (2.23) összefüggést skalár egyenletekkel kifejezve az alábbi 6 egyenletet kapjuk
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(2.24)
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A (2.24) skalár egyenletrendszerben E a Young-féle rugalmassági modulus és  az ún. Pois-
son tényező, amely a kereszt- és hosszirányú alakváltozások között teremt kapcsolatot. A G-
csúsztató rugalmassági modulus és a Young-féle rugalmassági modulus között a

2(1 )

E
G





(2.25)

összefüggés áll fenn.
Képlékeny alakváltozásra érvényes anyagtörvényt elsőként St. Venant [116] állított fel, 

amelyet előbb Lévy [89], majd később Mises [98] általánosított. Az így kapott Lévy-Mises 
anyagegyenlet valójában a valódi alakváltozások növekményei (dij) és a feszültség deviátor
tenzor közötti kapcsolatot adja meg tökéletesen merev-képlékeny anyagokra a

ij ijd d s  (2.26)

kifejezéssel, amely alakilag ugyan hasonló az általános Hooke-törvényhez, azzal a nagyon lé-
nyeges tartalmi különbséggel, hogy míg a Hooke-törvényben szereplő G-csúsztató rugalmas-
sági modulus, illetve E-normál, vagy Young-féle modulus anyagtól függő állandó, a d ará-
nyossági tényező az anyagtól és az alakváltozási állapottól is függő, nem-lineáris mennyiség, 
amely az alakváltozási deviátor tenzor második skalár invariánsa (L2) és a tiszta nyírás folyási
határának (f) felhasználásával a
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kifejezéssel adható meg [155]. A (2.26) egyenlet tehát csak a képlékeny alakváltozások nö-
vekményeit tartalmazza, és nem veszi figyelembe a rugalmas alakváltozásokat.

A valóságban a képlékeny alakváltozásokat mindig megelőzi a rugalmas alakváltozás. 
Prandtl [113] ismerte fel elsőként, hogy az anyagok tényleges viselkedése csak úgy írható le 
helyesen, ha az alakváltozásokat két részre, a rugalmas és a képlékeny alakváltozások
összegére bontjuk, azaz

.e p
ij ij ij    (2.28)

A rugalmas alakváltozásokra továbbra is érvényes a Hooke-törvény, csak annak az
alakváltozások növekményeire felírt alakját kell figyelembe venni, míg a képlékeny
alakváltozások növekményeire a Levy-Mises egyenleteket alkalmazhatjuk. A (2.28) kifejezést
az alakváltozások növekményeire felírva a
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összefüggést kapjuk. Reuss [114] Prandtl elméletét térbeli feszültségi állapotokra alkalmazta
és így jött létre a rugalmas-képlékeny testekre vonatkozó Prandtl-Reuss anyagtörvény
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amelynek első tagja a rugalmas alakváltozások, második tagja a képlékeny alakváltozások 
növekményeit adja meg. Bár ekkor még a Drucker-féle posztulátum [26] nem volt ismeretes,
a Prandtl-Reuss anyagegyenlet azzal tökéletes összhangban írja le a rugalmas-képlékeny
anyagú szilárd testek alakváltozási viselkedését.

A gyakorlati képlékenyalakítási technológiáknál a megvalósított képlékeny alakváltozás
jellemzően nagyságrendekkel meghaladja a rugalmas alakváltozás mértékét, ezért ezekben az 
esetekben a rugalmas alakváltozás számottevő hiba nélkül elhanyagolható a képlékeny 
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alakváltozás mellett. A nagy képlékeny alakváltozások esetére érvényes anyagtörvényt
Hencky fogalmazta meg. A Hencky-féle anyagtörvényt a képlékenységtan alakváltozási
elméletének is nevezik, mivel a teljes, valódi képlékeny alakváltozás és a feszültségek között
teremt kapcsolatot, amely indexes tenzor jelöléssel az

3
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D
  (2.31)

alakban írható fel, ahol a D az ún. képlékenységi modulus. A Hencky-féle anyagtörvényt a
rugalmas alakváltozásokra érvényes Hooke-törvényhez hasonlóan skaláris egyenletekkel fel-
írva, az alábbi 6 egyenletet kapjuk
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amely alakilag nagymértékben hasonlít a lineárisan rugalmas testekre vonatkozó általános
Hooke-törvényhez, miközben tartalmilag igen jelentős mértékben különbözik. A formai ha-
sonlóság mellett a nyilvánvalóan legnagyobb különbség, hogy a Hooke-törvény rugalmas
alakváltozásokra, míg a Hencky-féle anyagtörvény képlékeny alakváltozásra vonatkozik. To-
vábbi három lényeges tartalmi különbség röviden az alábbiakban foglalható össze:

 a Hooke-törvényben az ún. mérnöki nyúlás (e), míg a Hencky-egyenletekben a valódi
nyúlás () szerepel;

 a Hooke-törvényben szereplő -Poisson szám, az anyagminőségtől függő, de egy 
anyagra állandó, anyagjellemző, a Hencky-egyenletekben  értéke minden anyagra ál-
landó és jó közelítéssel 1/2-nek vehető; 

 a Hooke-törvényben az E rugalmassági modulus egy anyagra állandó, míg a Hencky-
egyenletekben a D képlékenységi modulus, bár adott anyagra jellemző, de korántsem ál-
landó: értéke a pillanatnyi alakváltozásoktól is függ.

2.3. Az alakíthatóság komplex elemzése és értékelése

Amint arra már az előző pontokban is utaltam, összetett alakítások esetén a korábban emlí-
tett, hagyományos mérőszámok nem elégségesek, ezért a bonyolultabb alakítás követelmé-
nyeit jobban jellemző, és a lemez anizotrópiáját is magában foglaló, komplex mérőszámok ki-
fejlesztése és alkalmazása vált szükségessé. Előtérbe kerültek az alakíthatósági határállapotot 
tartalmazó mérőszámok, diagramok. Az egyik, kevésbé elterjedt irányzat a károsodásig – pél-
dául a törésig – bekövetkező összehasonlító alakváltozást adja meg, a középfeszültség függ-
vényében. A másik irányzat a lemez síkjában ébredő főalakváltozások segítségével jellemzi a 
károsodás határát. Napjainkban egyre inkább terjednek a végeselemes megoldási módszereket
alkalmazó, számítógéppel segített technológiai- és szerszámtervező módszerek. Ezekben a 
hagyományos anyagjellemzők mellett az alakítási határértékek meghatározására, az alakítha-
tóság megvalósíthatóságának elemzésére az alakíthatósági határdiagramokat (Forming Limit
Diagram – FLD), illetve a határállapotokat megtestesítő határgörbéket (Forming Limit Curves
– FLC) használják.

Az alakítási határdiagramok alkalmazásának fő célja, hogy meg tudjuk határozni az alakí-
tás során azt a biztonságos tartományt, ahol az alakítás, törés, repedés veszélye nélkül, kellő 
biztonsággal elvégezhető, illetve azt a kritikus zónát, ahol az elvékonyodás, vagy a törés leg-
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valószínűbben bekövetkezik. Az értekezés 3. pontjában részletesen foglalkozom az alakítási 
határdiagramok elméletével és a különféle kísérleti meghatározási módszerekkel. Ebben a
pontban az alakítási határdiagramok most már mintegy félévszázados történetét tekintem át
röviden, a kezdeti lépésektől napjaink eredményeiig.  

Az alakítási határdiagramok fejlődésének történeti áttekintése 2.3.1.

Az alakítási határdiagramok történetének kezdetét a legtöbb közlemény Keelernek tulajdo-
nítja, aki először 1961-ben a Massachusetts Institute of Technology intézetében készített érte-
kezésében [70] fogalmazta meg a lemezek képlékeny instabilitásával és törésével kapcsolatos
téziseit. Az értekezés főbb megállapításait 1963-ban az American Society of Materials lapjain 
ismertette [71], majd ezt követően 1965-ben jelenttette meg azt a közleményt [72], amely már 
a ma is használt határdiagram formájában mutatja be a lemezek alakíthatóságának határálla-
potát. Col [20] az alakítási határdiagramok történetét elemző cikkében, Gensamer 1946-ban 
írott közleményéből [34] idéz egy ábrát, amely a főalakváltozások függvényében jeleníti meg 
az alakítás határállapotait és így tulajdonképpen az alakítási határdiagramokkal kapcsolatban
megjelent első közleménynek tekinthető. 

A Keeler nevével fémjelzett alakítási határdiagram az alakítási határgörbét azonban csak a
pozitív ε2 tartományra mutatja: Goodwin [36] 1968-ban terjesztette ki a határgörbét a diagram
bal oldali (ε2 < 0) tartományára és lényegében ettől kezdve használjuk a Keeler-Goodwin di-
agram megnevezést az alakítási határdiagramokra. A Keeler-Goodwin alakítási határ-
diagramok bal- és jobb oldalát – a kisebbik főalakváltozás (ε2) pozitív és negatív tartományát
– is lefedő alakítási határgörbével, a lemezalakítás legkülönbözőbb típusaira is alkalmazhatók. 
Ilyen elvi diagramot mutat a 2.4. ábra.
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2.4. ábra. A Keeler-Goodwin féle alakítási határdiagram
néhány jellegzetes alakváltozási út feltüntetésével

Keeler már hivatkozott [70]-[72] közleményei hatalmas lendületet adtak az alakítási határ-
állapotok, az alakítási határdiagramok kutatásának. Nakazima és Kikuma 1967-ben [103]
Swift jóval korábbi, 1952-ben publikált [122] eredményeiből kiindulva, a tönkremenetel be-
következési feltételeként a lokális befűződést javasolta. 

Marcziniak és Kuczinski [93] ugyancsak 1967-ben ismertették a lokális befűződés keletke-
zésére vonatkozó feltételezésüket, amelyet a szakirodalom a Marcziniak-Kuczinski elmélet-
ként nevez. Ugyanebben a cikkben ismertetik azt a javasolt próbatest kialakítást, amelynek
alkalmazásával a tönkremenetelt eredményező határértékéket különböző alakváltozási állapo-
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tokra (különböző alakváltozási történetek esetére) is meg lehet határozni, és amely ma is az 
egyik alapmódszernek tekinthető az alakítási határdiagramok kísérleti meghatározására. 

Ezt követően széleskörű vita bontakozott ki a nemzetközi szakirodalomban a lokalizált be-
fűződés és a törési határállapot értelmezését, alakítási határgörbeként való alkalmazását illető-
en [73], [156]. Az nyilvánvaló, hogy annak megállapítása, hogy mikor következik be a tönk-
remenetel töréssel bár kísérleti szempontból egyértelműbb, ugyanakkor a gyártás szempontjá-
ból túl késő. Az is nyilvánvaló, hogy egy alkatrész megfelelősége szempontjából a már látha-
tó lokális befűződés sem elfogadható.  

Ezért intenzív kutatások folytak a lokális befűződés bekövetkezésének előrejelzése, meg-
határozása érdekében. Nakazima [104] 1968-ban az alakítási határgörbék meghatározására
félgömbvégződésű alakító bélyeggel különböző alakú próbatesteken elvégzett új kísérleti 
módszert javasolt, amely mai napig a legáltalánosabban alkalmazott vizsgálati technika.

Az 1972. évi Amsterdamban megrendezett IDDRG kongresszus több tekintetben is mér-
földkőnek bizonyult. Ekkor ismertette Kobayashi [76] azt az eredeti elgondolást, amely az 
alakítás közbeni felületi érdesség változásával hozta kapcsolatba a lokális befűződés bekövet-
kezését.

Ugyancsak itt ismertette Bragard [13] a lokális befűződés bekövetkezésének meghatározá-
sát néhány egyszerű kísérlet alapján lehetővé tevő módszerét, Hecker [47] pedig egy gyors, 
„üzemi” körülmények között is alkalmazható vizsgálati eljárást mutatott be. Grumbach és
Sanz [38], [39] két jelentős elméleti munkát közölt: az egyik az ún. valódi törési határgörbe 
koncepciójának bevezetése volt, míg a másik munka az azóta is sokat vitatott komplex alak-
változási trajektóriák bonyolult problémakörét vetette fel.

Ghosh és Hecker egy 1974-ben publikált cikkben [37] egy nagyon fontos következtetést
vont le az alakíthatósági határértékek vonatkozásában. Rámutattak, hogy a síkalakváltozáshoz
képest az alakváltozási határértékek mindig nagyobbak a nem csak síkban történő alakválto-
zás során.

Az 1975-1990 közötti időszakot az alakítási határdiagramok kutatását illetően jelentős 
megtorpanás jellemezte, amely egyrészt az alakítási határdiagramok kísérleti meghatározásá-
nak jelentős munka- és időigényével, másrészt az 1974-es olajválság gazdasági körülményei-
vel magyarázható.

Az alakítási határdiagramok kutatása azonban az 1990-es években ismét a lemezalakítási
kutatások homlokterébe került. Ebben a megújult kutatási érdeklődésben alapvetően két té-
nyező játszott meghatározó szerepet. Az egyik ok a vizsgálatok időigényességének csökken-
tésében kiemelkedő szerepet játszó optikai alakváltozás mérő rendszerek, a CCD kamerák 
megjelenése volt, amelyek használatával a deformált, alakváltozott háló kiértékelésének ko-
rábban fáradságos manuális tevékenységét szinte teljes mértékben automatizálni lehetett. A
másik ok a számítástechnikában, az informatikában bekövetkezett és ma is tartó robbanássze-
rű fejlődés, amely lehetővé tette a végeselemes mérnöki módszerek szinte mindennapos esz-
közként való hatékony használatát.

Az optikai alakváltozás mérésnek az alakítási határdiagramok meghatározására való al-
kalmazásában alapműnek számít Tan és munkatársai [124] cikke, amely megnyitotta az utat 
az alakváltozások automatikus kiértékeléséhez. E technika az elmúlt 2 évtizedben szédületes
fejlesztésen ment keresztül, amelyben kiemelkedő szerepet játszott két német tulajdonú cég. 
Az egyik az 1990-ben alapított Gesellschaft für Optische Messtechnik, amely GOM GmbH
néven [35] e területen a világon az egyik legjelentősebb vállalkozás. A másik a Vialux 
Messtechnik GmbH, amely az AutoGrid rendszer kifejlesztésével kimondottan a lemezalakí-
tást célozta meg optikai alakváltozásmérő hardvereinek és szoftvereinek kidolgozásával 
[153]. Az alakítási határdiagramok kísérleti meghatározásánál ez utóbbi rendszert alkalmaz-
tam, ezért ennek részletes ismertetésére a későbbiekben visszatérek. 
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Az előzőkben említett fejlesztéseknek köszönhetően újult erővel megindult kutatások kö-
zül Maron és munkatársai [95], valamint Cayssials [18], [19] munkássága kívánkozik különö-
sen kiemelésre. Előbbi a lokális befűződés bekövetkezésének a képelemzés módszereivel tör-
ténő meghatározásában, míg az utóbbi az FLC meghatározásának egy merőben új koncepció-
jának kidolgozásával hívta fel magára a figyelmet.

A fémes anyagok alakíthatóságának vizsgálatával több magyar kutató is foglalkozott. Le-
mezek alakíthatóságának vizsgálatát illetően, időrendileg az elsők között kell megemlítenünk 
a Fémipari Kutató Intézetben már az 1970-es években megkezdett kutatásokat. Az intézet fő 
profiljából következően, ezek a kutatások elsősorban az alumínium lemezek alakíthatóságá-
nak vizsgálatára irányultak. E kutatásokról átfogó ismertetés található Oláh [106] cikkében.

A fémes anyagok alakíthatóságának elméleti és kísérleti vizsgálatait illetően a hazai kuta-
tások közül különösen kiemelésre méltó Ziaja és munkatársainak [159]-[164] munkássága. Az
alakíthatóság, az alakítási határállapotok szempontjából kiemelt jelentősége van a különféle 
törési kritériumoknak, károsodási elméleteknek. E vonatkozásban, Krállics [84] 1979-ben ké-
szített doktori értekezése emelendő ki, aki a képlékenyalakítási műveleteknél alkalmazott tö-
rési kritériumok elemzésében végzett jelentős munkát. 

2.4. A célkitűzések megfogalmazása 

Doktori értekezésem témaválasztását alapvetően meghatározta, hogy 2003-ban a Miskolci 
Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékére kerülve, a Képlékenyalakító Szakcsoport
munkájába kapcsolódtam be, ahol a tanszék vezetője, aki egyben tudományos vezetőm is, ku-
tatási témaként a lemezalakítást, szűkebben a lemezek alakíthatóságának vizsgálatát jelölte 
meg számomra.

Ez az időszak – amint az előző pontokban röviden ismertetett irodalom áttekintésből is lát-
szik – jelentős változásokat, megújulást hozott a lemezalakítás, de különösen az alakíthatóság 
témaköreinek kutatásaiban. Ekkorra már világosan körvonalazódott, az is, hogy a lemezalakí-
tó eljárások fejlesztésének, az eljárások termelékenységének, hatékonyságának és gazdasá-
gosságának növelésében az alakíthatóság, a lemez alapanyagok alakíthatóságának megbízható
előre jelzése kulcsfontosságú. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a viszonylag jelentős nemzetkö-
zi kutatások ellenére még számos kérdés e területen megválaszolatlan, amelyek kutatása új
tudományos eredmények elérésével is kecsegtet.

Ezek alapján az értekezés fő célkitűzéseként a lemezanyagok alakíthatóságának tanulmá-
nyozását jelöltük meg, kiemelt hangsúlyt fektetve az alakítási határgörbék, alakítási határdiag-
ramok tanulmányozására, kutatására.

Ennek keretében – amint az értekezés főcíme is mutatja – célul tűztem ki az alakítási ha-
tárdiagramok elméleti és kísérleti vizsgálatát, kiemelt figyelmet fordítva az alakítási határdi-
agramok meghatározásának új, korszerű vizsgálattechnikai lehetőségeire. Mivel az alakítási 
határdiagramoknál a lokális befűződéshez tartozó határgörbe meghatározásának megbízható-
sága, pontossága, kiemelten fontos kérdés, célként fogalmaztam meg a lokális befűződés, a 
helyi kontrakció, valamint a diffúz kontrakció bekövetkezéséhez tartozó határgörbe meghatá-
rozására a rendelkezésünkre álló korszerű vizsgálótechnika lehetőségeinek felhasználásával 
minél pontosabb kritériumok felállítását.

Célul tűztem ki továbbá olyan vizsgálati geometria kidolgozását, amelynek alkalmazásával 
a nagy munka- és időráfordítást igénylő kísérleti vizsgálatok volumene csökkenthető, miköz-
ben az eredmények reprodukálhatósága, megbízhatósága is megfelel az elvárásoknak.

További célként fogalmaztam meg az alakítási határállapotokat alapvetően befolyásoló té-
nyezők – az anyagjellemzők, a vizsgálati körülmények és egyéb feltételek – hatásainak szisz-
tematikus elemzését, a hatások következményeinek feltérképezését.

Az értekezés további fejezeteiben, az elmúlt közel 10 évben e célkitűzések megvalósítása 
érdekében végzett kutatómunka legfontosabb eredményeit, megállapításait összegzem.
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3. Lemezanyagok alakíthatósága, alakítási határdiagramok

Az alakíthatóság – amint azt az előző fejezetekben is hangsúlyoztam – rendkívül komplex 
fogalom, amely kizárólagosan a szokásos mechanikai anyagjellemzők egyikével sem jelle-
mezhető. Az alakíthatóság elemzését illetően további lényeges körülmény, hogy az alakítha-
tóság az anyagnak nem elidegeníthetetlen tulajdonsága, azaz a különféle külső és belső álla-
pottényezőkkel igen tág határok között változtatható. Ennek érzékeltetésére elegendő csak 
Bridgman [16], vagy Kármán Tódor [69] klasszikus kísérleteire utalnunk: mindketten a hid-
rosztatikus nyomás hatását elemezve jutottak lényeges megállapításokra az alakíthatóságot il-
letően. Kármán a normál állapotában közismerten rideg anyagot, a márványt, háromtengelyű 
nyomófeszültségi állapotban képlékeny alakváltozásra késztette.

Az alakíthatóság kérdésköre a lemezalakításban kiemelt fontosságú terület. E témakör át-
fogó elemzése megtalálható Pearce [109], [110] alapvető munkáiban. Bár a lemezalakítás a 
képlékenyalakításnak egy szűkebb, viszonylag jól definiált területe, még a lemezalakításon 
belül is lényeges különbségek vannak az alakíthatóság értelmezésében. Technológusi szemlé-
lettel azt mondhatjuk, hogy valamely technológiai eljárás során, valamely anyag alakíthatósá-
gát egyértelműen csak a teljesen azonos körülmények között elvégzett technológiai vizsgála-
tokkal határozhatjuk meg. Ugyanakkor nyilvánvalóan jogosan merül fel az az igény, hogy
rendelkezzünk olyan, az alakíthatóságot minél egyértelműbben leíró jellemzőkkel, amelyek a 
különféle alakító eljárásoknál a technológia megvalósíthatóságának megítélésére, egyértelmű 
megállapítására alkalmasak. Ez az igény mozgatja immár több mint félévszázada azokat a ku-
tatókat, tudósokat, akik az alakítási határdiagramok első alkalmazása óta a minél pontosabb, 
minél általánosabb érvényű megoldásokat keresik. Emellett az az igény is jogosan fogalma-
zódik meg, hogy viszonylag egyszerű vizsgálattal (például lemez próbatestek szakítóvizsgála-
tával) meghatározható jellemzők alapján is – legalább összehasonlító értékelésben – tudjunk 
első közelítésben elfogadható vizsgálati eredményeket szolgáltatni különféle lemez anyagok 
alakíthatóságának megítélésre.

Az előző bekezdésekből következően a lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai alapvető-
en három – nyilvánvalóan nem egyenértékű – csoportba sorolhatók: (1) egyszerű lemez szakí-
tóvizsgálattal meghatározható jellemzők lemez alapanyagok alakíthatóságának megítélésére; 
(2) a technológiai folyamatokat minél pontosabban modellező, ún. technológiai alakíthatósági 
vizsgálatok; (3) az alakítási határdiagramokra alapozott, általánosabb érvényű alakíthatósági 
vizsgálatok. A következőkben e három csoport elemzésével foglalkozom, röviden ismertetve 
a lemez szakítóvizsgálatokból nyerhető anyagjellemzőket és alkalmazási lehetőségeiket, a 
technológiai alakíthatósági vizsgálatokat és részletesen elemezve az alakítási határdiagramok
összetett kérdéskörét.

3.1. Lemezanyagok alakíthatóságának jellemzése lemez szakítóvizsgálattal meg-
határozható jellemzőkkel 

Az anizotrop anyagokra vonatkozó folyási feltételek elemzésekor már bevezettem az r
képlékenységi anizotrópia tényező fogalmát és rámutattam arra, hogy a lemezalapanyagok, 
gyártási technológiájukból következően a Lankford által definiált normál anizotrópia mellett 
jelentős síkbeli anizotrópiával is rendelkeznek. Ezért a normál anizotrópia jellemzésére a hen-
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gerlési irányban, arra merőlegesen és a hengerlési iránnyal 45o-os szöget bezáró irányokban
meghatározott normál anizotrópia tényezők középértékét ( r ), valamint a r síkbeli anizotró-
pia tényezőt alkalmazzuk az ipari gyakorlatban széleskörűen alkalmazott hengerelt lemezek 
alakíthatóságának lényeges paramétereiként, amelyeket az alábbi összefüggésekkel definiá-
lunk:

0 45 90 0 45 902 2
;

4 2

r r r r r r
r r

   
   . (3.1)

Az is közismert, hogy míg az előzőkben bevezetett normál és síkbeli anizotrópia tényezők 
értéke különösen a mélyhúzás jellegű alakító eljárások szempontjából lényeges, a jellemzően 
nyújtó igénybevétellel végzett alakításoknál az anyag keményedő képességét kifejező n ke-
ményedési kitevő jobban jellemzi az alakíthatóságot.  

A hatványos keményedési tulajdonságokkal rendelkező anyagokra a Nádai által felállított 
hatványos keményedési törvény [102], az anyag alakítási szilárdsága (kf) és a valódi összeha-
sonlító nyúlás () között teremt összefüggést

 n
fk K . (3.2)

Viszonylag könnyen bebizonyítható, hogy a (3.2) kifejezésben szereplő keményedési kite-
vő értéke jó közelítéssel megegyezik az egyenletes nyúláshatárhoz tartozó valódi nyúlással, 
azaz

mn  . (3.3)

Ezen egyszerűen meghatározható anyagjellemzők-
kel a lemezanyagokat a Lillet-diagram (3.1. ábra) négy
fő csoportba sorolja [162], nevezetesen 

I. kiváló minőségű, komplex alakításra alkalmas 
lemezek (jól nyújtható és jól mélyhúzható le-
mezek),

II. elsősorban mélyhúzásra alkalmas lemezek (ke-
vésbé vékonyodnak),

III. elsősorban nyújtásra szánt lemezek (jól nyújtha-
tó lemezek),

IV. gyengébb minőségű, hidegalakításra kevésbé 
alkalmas lemezek.

Ez az egyszerű besorolás – különösen üzemi kö-
rülmények között – esetenként irányadó lehet az al-
kalmazást illetően. 

3.2. Technológiai alakíthatósági vizsgálatok

Alakíthatósági szempontból a különféle alakadó lemezalakító eljárásokat alapvetően három 
fő csoportba rendezhetjük. Az egyik fő csoportot a jellemzően hajlítással alakító eljárások ké-
pezik a szabad hajlítástól a zárt süllyesztékben végzett hajlító műveleteken keresztül, de szé-
lesebb értelemben ide soroljuk a különféle hengerítő, göngyölítő műveleteket is. Ezeknél az 
eljárásoknál az alakíthatóságot jellemzően a megengedhető legkisebb hajlítási sugárral jelle-
mezve [112], viszonylag egyszerű vizsgálati technikával (pl. egytengelyű szakítóvizsgálattal 
meghatározott anyagjellemző segítségével) értékelhetjük. Természetesen a különféle összetet-
tebb hajlító műveletekhez az eljárást hűen modellező technológiai vizsgálatokat is kidolgoz-
tak: ezekről jól rendszerezett összefoglalást találhatunk Oehler [105] magyar nyelven is elér-

3.1. ábra. A Lillet-féle diagram
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hető alapművében. Ez azonban nem tartozik szorosan az értekezés fő témájához, ezért ezekkel 
a vizsgálatokkal részletesen itt nem foglalkozom.

A lemezek alakíthatóságának rendkívüli kutatói aktivitást kiváltó területét a jellemzően 
nyújtással, vagy a mélyhúzásra jellemző feszültségi és alakváltozási állapotban végzett alak-
adó műveletek képezik. Ez több okkal is magyarázható. Az egyik, a tudományos oldalról 
származó indokolás, hogy alakváltozási, igénybevételi szempontból ezek a legösszetettebb
lemezalakító műveletek. A másik, a gyakorlati praktikus ok, nevezetesen, hogy a lemezalakí-
tás legfontosabb ipari területe az autóipar, amelynél ezek a műveletek jelentik a lemezalakítás 
legmeghatározóbb részét. A nagyméretű karosszéria elemek alakítása, azon túlmenően, hogy 
az alakítás sikeres elvégezhetősége (az alakíthatóság) alapvetően fontos, kiemelt gazdasági 
kérdés is. Az autóipar, amely minden fejlett gazdaság húzóágazata, jellemzően tömeggyártást 
folytató iparág, ahol viszonylag csekély mértékű megtakarítások is összegezve hatalmas ösz-
szegeket jelentenek. Ezért is mondhatjuk, hogy a lemezek alakíthatóságának kérdésköre az a
speciális terület, amelyen a tudományos érdeklődés és az ipari-gyakorlati igény a legmarkán-
sabban találkozik. Ezért is költenek mind az alapanyaggyártók, mind az autógyárak dollármil-
liókat e terület tudományos igényű és gyakorlati jelentőségű kutatásainak finanszírozására. 

Az ún. technológiai alakíthatósági vizsgálatok közül röviden csak két alapvető vizsgálati 
módszert emelek ki: az Erichsen-féle, ma már klasszikusnak tekinthető, a magyar szakiroda-
lomban Erichsen-mélyítő vizsgálatnak nevezett, szabványos lemezvizsgálatot, amely alapve-
tően a kéttengelyű húzófeszültségi állapotban végzett nyújtó alakításokra jellemző vizsgálat, 
illetve a mélyhúzás jellegű alakításokra kidolgozott szabványosított csészehúzó vizsgálatot.  

Nyújthatósági technológiai vizsgálat – az Erichsen mélyítő vizsgálat 3.2.1.

Az Erichsen mélyítő vizsgálat a lemezanyagok alakíthatóságának vizsgálatára kidolgozott 
egyik legelső módszer, amelyet Erichsen 
1914-ben közölt a Stahl und Eisen folyó-
iratban [29].

A vizsgálat során egy húzógyűrű és egy 
szorítógyűrű közé mereven befogott 90×90 
mm méretű lemez próbatestet, egy  27
mm-es félgömbvégződésű bélyeggel a re-
pedés bekövetkezéséig nyújtunk (3.2. áb-
ra). A repedés keletkezéséhez tartozó mé-
lyítési érték 0,1 mm-es pontossággal mért
értéke a vizsgálat mérőszáma, az ún. 
Erichsen-féle mélyítési érték (IE). Bár ma-
ga a vizsgálat az egyik legáltalánosabban
alkalmazott lemezvizsgálati módszer első-
sorban csak a lemezanyagok összehasonlí-
tó értékelésére alkalmas.

Mélyhúzhatósági technológiai vizsgálatok – a csészehúzó vizsgálat3.2.2.

Az első mélyhúzhatósági technológiai vizsgálatot Swift [120] javasolta. A vizsgálat egy 
klasszikus mélyhúzási folyamat technológiai modellvizsgálata, amelynél különböző átmérőjű 
terítékeket hengeres húzógyűrűn ráncgátló alkalmazásával mélyhúztak. A vizsgálat mérőszá-
maként a sikeresen mélyhúzott legnagyobb teríték és a húzóbélyeg átmérőjének hányadosa-
ként számolható, határ húzási viszony szolgált, amelyet az angol terminológia szerint LDR-rel
(Limit Draw Ratio) jelölt: ez a tényező megfelel a magyar terminológiában húzási viszonynak 
nevezett és -val jelölt tényezőnek: 

3.2. ábra. Az Erichsen-féle mélyítővizsgálat [29]
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max
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D
LDR

d
  . (3.4)

3.2.2.1. A szabványosított, AEG-csészehúzó vizsgálat [101]

Az AEG-csészehúzó vizsgálat [101], lényegében a Swift által 1950-ben javasolt mélyhúz-
hatósági vizsgálatnak a paraméterek rögzítésével szabványosított változata, amelynek elren-
dezését a 3.3. ábra mutatja.

3.3. ábra. A szabványos, AEG- csészehúzó vizsgálat [126]

A vizsgálatot legfeljebb 3 mm vastagságú fémszalagokhoz és lemezekhez alkalmazzák. A
vizsgálat ugyanazon a berendezésen elvégezhető, mint az Erichsen mélyítő vizsgálat. Három-
féle nyomófej használatos, a lapos (L), az átmeneti (A) és a félgömbvégződésű (F). A vizsgá-
lat előtt a tárcsa két felületét kenőanyaggal be kell kenni. A nyomófej legnagyobb haladási 
sebessége 500 mm/min. A ráncgátlónak alkalmasnak kell lennie a tárcsa olyan mértékű leszo-
rítására, hogy az ne ráncosodjon, de a túlzott leszorítás miatt ne is szakadjon el. A vizsgálat
során fokozatosan nagyobb D átmérőjű tárcsákat, d átmérőjű nyomófejjel egyetlen művelet-
ben csészévé húznak (3.3. ábra). A még szakadás nélkül csészévé húzható legnagyobb tárcsa
átmérője a vizsgálat mérőszáma (IG). Általános minősítés esetén a két, lemezvastagságtól 
függő nyomófejjel meghatározott érték (IGL és IGF vagy IGA és IGF) együttesen jellemző az 
anyag mélyhúzhatóságára. Ismert mélyhúzási műveletre vonatkozó minősítés esetén a vizsgá-
latot azzal a nyomófejjel kell elvégezni, amelynek alakja a legjobban megközelíti a termék
geometriai viszonyait. Ilyenkor az eredmény egyetlen IG érték.

3.3. Az alakítási határdiagramok

Egy adott pontban az alakváltozási állapot, a síkban értelmezett főalakváltozásokkal (ε1, ε2)
egyértelműen jellemezhető. Az alakítási határ diagramok (Forming Limit Diagram – FLD) a
legnagyobb és a legkisebb főalakváltozások (ε1, ε2) koordináta rendszerében ábrázolják a ká-
rosodási határeseteket. A tönkremenetelt eredményező károsodási pontokat összekötő görbét 
nevezzük alakítási határgörbének. A károsodást – amint az előző pontban ismertetett irodalom 
áttekintésben is láthattuk – értelmezhetjük a töréshez, a tönkremenetelhez tartozó határgörbé-
vel. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az ipari gyártás körülményei között már a látható
lokális befűződés, kontrakció sem megengedhető, sem a megjelenés (esztétikai okok) sem pe-
dig az alkatrész funkcionális működése, üzemvitele (terhelhetőség, teherbírás) szempontjából 
sem. Ezért az alakítási határdiagramokon a töréshez tartozó alakítási határgörbén kívül (ame-
lyet az alakítási határgörbe angol megnevezése – Forming Limit Curve – alapján FLC-nek
nevezünk), a lokális befűződés bekövetkezéséhez tartozó határgörbét is fel szoktuk tüntetni. A 
két görbe – a töréshez, illetve a lokális befűződéshez tartozó határgörbe – közötti sáv az ún. 
helyi kontrakció sávja, amelyen belül még a törés nem következik be, amelyet azonban az
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előzőkben említett okok miatt, az alakítás során lehetőleg el kell kerülni. A törés és lokális be-
fűződés mellett, az alakítás során a ráncképződést is lehetőleg el kell kerülni, amelyet a ránco-
sodás bekövetkezését jelölő határgörbével, illetve a ráncosodási tartomány feltüntetésével 
szokás jelezni. Egy ilyen diagramot szemléltet a 3.4. ábra, a jellemző főalakváltozásokat is 
feltüntetve.

fizikailag
lehetetlen zóna

szakadás
határgörbéje

helyi kontrakció
határgörbéje

ráncosodás

szakadás
tartománya

ε1

ε2

alakíthatósági
tartomány

helyi kontrakció sávja

a

bd c

f
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ε1>0
ε2>0

kéttengelyű nyújtás

ε1,ε2>0

egyik irányban nyúlás , ε1>0

másik irányban zömülés , ε2<0

3.4. ábra. Hagyományos lemezalakításra érvényes alakíthatósági határdiagram

Az alakítási határdiagramok és határgörbék értelmezési kérdései3.3.1.

Amint az előző elvi ábrából is látható (3.4. ábra), különböző határgörbéket jeleníthetünk 
meg az alakítási határdiagramokon, amelyek értelemszerűen különböző károsodási, tönkre-
meneteli kritériumokat jelentenek, nevezetesen a határgörbék lehetnek a törés, szakadás álla-
potához tartozó törési határgörbe, a lokalizált befűződés (kontrakció) bekövetkezését jelző ha-
tárgörbe, illetve az ún. diffúz (szétterjedő) befűződést, kontrakciót jelző határgörbe. A külön-
böző határgörbék – nevükből és lényegükből fakadóan is – különböző szerepet és értelmezést 
nyernek az alakítástechnikában, amelyek alkalmazásának előnyeit, lehetőségeit és korlátait 
vesszük az alábbiakban sorra.

A törési határgörbe. Tulajdonképpen az alakítási diagramok klasszikus értelmezésében az
alakítási határgörbe (a Forming Limit Curve) a töréshez tartozó határértéket jeleníti meg az ε1,
ε2 főalakváltozások koordináta rendszerében. A törés detektálása többnyire egyszerű, ugya-
nakkor a törés bekövetkezésének pillanatához tartozó alakváltozási értékek meghatározása
annál bonyolultabb. A repedés keletkezésének pillanatában a finom repedés szélek igen meg-
nehezítik az alakváltozások pontos mérését, sőt olykor azt is mondhatnánk, hogy szinte lehe-
tetlenné teszik, emiatt gyakran csak közvetett módszerekkel és némi bizonytalansággal tudjuk
a repedés keletkezéséhez tartozó alakváltozásokat meghatározni.

A kifejezett (határozott, markáns) befűződési határgörbe. A befűződés bekövetkezésé-
hez tartozó határértékek meghatározására ezt alkalmazták az alakítási határdiagramok kezdeti
időszakában, aminek az előnye, hogy ez elég egyértelműen meghatározható, jól látható. En-
nek hátrányaként részben ugyanazt említhetjük, mint a törési határgörbénél, azaz, hogy az eh-
hez az állapothoz tartozó alakváltozások mérése hasonló okokból nem éppen könnyű és egy-
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értelmű, továbbá a kifejezett, határozott befűződés nem egy konkrét alakváltozási értékhez, 
sokkal inkább egy nem-negligálható alakváltozási tartományhoz kötődik. 

A lokális befűződési határgörbe, amelyet a lokálisan bekövetkező kontrakció fogalmához 
kapcsolhatunk. Bár maga a fogalom világos, a pontos észlelése már lényegesen kevésbé és
olykor nehezen választható el a diffúz (szétterjedő) kontrakció bekövetkezéséhez tartozó ha-
tárgörbétől.  

A diffúz (szétterjedő) befűződés bekövetkezéséhez tartozó határgörbe. Ez a határálla-
pot a terhelés instabilitásának bekövetkezéséhez társítható. A kezdeti kutatások a diffúz befű-
ződés bekövetkezésének pontos meghatározását szorgalmazták, bár teljesen egyértelmű és ál-
talánosan elfogadott definíció e tekintetben a mai napig sincs.

Mivel az alakítási határdiagramok meghatározása és egyértelmű értelmezése – a kapcsoló-
dó elméleti elemzéseken túlmenően – elsősorban az ipari alkalmazhatósága kell legyen, ezért 
az előző bekezdésekben tárgyalt különféle határgörbék közül a mindennapi ipari gyakorlat 
számára a legelfogadhatóbb az a határgörbe, amely a még éppen nem látható befűződés bekö-
vetkezéséhez tartozik: bár ennek észlelése igen komoly kihívást jelent, valójában ez a legin-
kább elfogadható ipari-gyakorlati kritérium!

Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy a mai korszerű optikai alakváltozás mérő rend-
szerek és folyamatos továbbfejlesztésük egyre hatékonyabb kísérleti lehetőséget adnak a kuta-
tók kezébe a gyakorlati – és egyben a tudományos – élet számára legelfogadhatóbb alakítási
határgörbék, alakítási határdiagramok meghatározására.

3.4. Az alakítási határdiagramok meghatározásának módszerei

Az alakítási határgörbék (FLC-k) elméleti úton és kísérleti módszerekkel egyaránt megha-
tározhatók. A következőkben elsősorban az alakítási határdiagramok meghatározásának kísér-
leti módszereit tekintem át.

A kísérleti módszereknél az alakítás előtt, rendszerint valamilyen – kör, vagy négyzet ala-
kú – hálót viszünk fel a lemez felületére. Újabban a szabályos geometriai alakzatok – kör,
vagy négyzet – helyett a munkadarab felületére véletlenszerű eloszlással felvitt foltokat, pöty-
työket is alkalmaznak: a kísérleti módszerek végén röviden erre is kitérek, de az elemzés fő 
tárgyát a szabályos háló alkalmazása képezi. Ha a háló kör, akkor a körök, az alakítás hatására
„ellipszisekké” torzulnak. Az ellipszis kis- és nagytengelyei egyértelműen megadják az alakí-
tás fő irányait, míg a főalakváltozások az eredeti kör átmérőjéből és az ellipszis nagy és kis 
tengelyeinek méreteiből közvetlenül számolhatók. Jellemzésükre a valódi, vagy logaritmusos 
alakváltozást használjuk és ezt, az alakítási határdiagramokon ε-nal jelöljük.   

Az alakítási határdiagramok meghatározásának kísérleti módszerei3.4.1.

Az alakítási határdiagramok kísérleti meghatározásának módszereinél az egyik legalapve-
tőbb követelmény, hogy a kísérletileg meghatározott alakítási határdiagram a megvalósítható 
alakváltozások minél nagyobb tartományát fedje le. A következőkben ismertetésre kerülő kí-
sérleti módszerek kidolgozói ezt szem előtt tartva arra törekedtek, hogy a javasolt vizsgálati 
módszerrel az alakítási határdiagram az iparilag legfontosabb alakváltozási utakat – pl. a két-
tengelyű húzástól (ε1, ε2 > 0) a síkalakváltozáson (ε1 > 0, ε2 = 0) át a tiszta nyírásig (ε1 = - ε2)
lefedje.

A kísérleteknél további fontos betartandó szabály, hogy a vizsgálandó próbatest terhelése
ún. lineáris alakváltozási út mentén történjen, azaz az egyes pontok alakváltozási trajektóriája
az alakítási határgörbe eléréséig egyenes vonal legyen.
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3.4.1.1. Egytengelyű szakítóvizsgálat [17] 

Ez a szokásos vizsgálatok között legegyszerűbb vizsgálat az alakítási határdiagram balol-
dali tartományának (ε2 < 0) viszonylag gyors és egyszerű vizsgálattechnikai eszközökkel való 
meghatározását teszi lehetővé. A különböző alakváltozási útvonalak megvalósításához külön-
böző alakú és méretű, bemetszett és bemetszés nélküli próbatesteket használunk (3.5. ábra).  

E vizsgálat alkalmazásának előnyei: egyrészt a próbatestek könnyen elkészíthetők, a vizs-
gálathoz univerzális szakítógép alkalmazható, továbbá a vizsgálat során a próbatestek sík ala-
kúak maradnak, ami megkönnyíti a méréseket. Hátránya azonban, hogy az alakítási határdiag-
ramnak csak az ε2 < 0 tartományba eső szakasza határozható meg.  

3.5. ábra. Bemetszett és bemetszés nélküli lapos próbatestek
a szakítóvizsgálattal végzett FLD meghatározáshoz

3.4.1.2. Hidraulikus domborító vizsgálat [107]

Ezt a vizsgálatot először – Olsen [107] javasolta. 
Bár az eredeti közlemény szerint Olsen a folyási
görbe felvételére javasolta, a módszer azonban az
alakítási határdiagramok meghatározására is alkal-
mazható. Az alakváltozási útvonal változtatásához
különböző alakú elliptikus alakító-szerszámok 
szükségesek (3.6. ábra). Az 1 és 2-jelű szorítólapok 
közé mereven befogott lemez, a 3-jelű vezetéken át 
az alakító térbe juttatott folyadék domborítja két-
tengelyű húzófeszültséget eredményezve a lemez-
ben. A vizsgálat előnye, hogy mivel az alakítás hid-
raulikus folyadék nyomásával történik, a súrlódás
hatása teljesen kizárható. Hátránya viszont, hogy az
alakítási határdiagramnak csak az ε2 pozitív értéke-
ihez tartozó tartománya határozható meg.

3.4.1.3. Keeler-féle nyújtó vizsgálat [72]

Ezt a vizsgálatot Keeler javasolta és alkalmazta elsőként. A vizsgálat lényege, hogy a 
ráncgátló (3) és a matrica (4) közé fogott lemez próbatestet (2) gömb alakú, vagy elliptikus
bélyeggel (1) alakítjuk (3.7. ábra). Az alakváltozási útvonal a vizsgálat során többféleképp is
változtatható: egyrészt az alkalmazott próbatestek szélességével, másrészt az alakváltozási út
a nyomófej sugarával, illetve a kenőanyag változtatásával is módosítható.  

3.6. ábra. Hidraulikus domborító
vizsgálat
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A vizsgálat lényege, hogy különböző sugarú nyomófejek alkalmazásával változtatják a fe-
szültségállapotot. A vizsgálat hátrányai: nagy mennyiségű kísérleti munka szükséges, az ala-
kítási határdiagramnak csak a pozitív szakaszát kapjuk meg, valamint hogy az alakítási határ-
diagram alakját és helyzetét befolyásolja a nyomófej sugara.

3.7. ábra. a Keeler-féle nyújtó vizsgálat elvi elrendezése

3.4.1.4. A Hecker-vizsgálat [46]

 A vizsgálathoz csupán egyetlen típusú és méretű bélyegre és próbatestre van szükség, a 
súrlódási állapotot a kenőanyag változtatásával módosíthatjuk, amely így különböző alakvál-
tozási útvonalakat eredményez. A vizsgálat hátránya, hogy az alakítási határdiagramnak csak
a pozitív szakaszát kaphatjuk meg.

3.4.1.5. A Marciniak-vizsgálat [94]

Mélyhúzás során, lapos bélyeg alkalmazásakor a darab szakadása általában a fenék és a
hengeres fal közötti átmeneti részen következik be. Annak érdekében, hogy a szakadás a pró-
batest sík fenekén következzen be, Marciniak üreges nyomófej, illetve egy olyan közdarab al-
kalmazását javasolta, amely a nyomófej és a próbatest között helyezkedik el, és kör alakú
lyukat tartalmaz (3.8. ábra, a-részlete).

206
206

R5

23

a) A szerszámkialakítás sematikus vázlata
b) Az alkalmazott próbatest és közdarab

alakja
3.8. ábra. A Marciniak-vizsgálat vázlata

Különböző (kör-, ellipszis-, négyszög-) keresztmetszetű nyomószerszámok alkalmazásával 
különféle alakváltozási útvonalakat kaphatunk. A vizsgálat előnye, hogy a szakadás a próba-
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test sík fenekén következik be, ezzel kiküszöbölhetők a görbült felületen végzett mérés hibái. 
Hátránya: a nyomófej bonyolult alakja, és az, hogy a vizsgálat az alakítási határdiagramnak
csak a pozitív (ε2 > 0) szakaszát adja meg. E hátrányok kiküszöbölése érdekében a vizsgálat
módosítható úgy, hogy különböző alakú próbatesteket és közdarabokat alkalmazunk (3.8. áb-
ra, b-részlete). A közdarabon lévő nyílás sugarának változtatásával, egyetlen üreges bélyeg 
használatával, a teljes FLD-t meghatározhatjuk.

3.4.1.6. A Nakazima-vizsgálat [104]

A vizsgálat lényege, hogy különböző szélességű, négyszög-alakú próbatesteket félgömb 
végződésű bélyeg és hengeres matrica alkalmazásával alakítunk (3.9. ábra). A próbatest szé-
lességét és az alkalmazott kenőanyagot változtatva, az alakítási határdiagram pozitív és nega-
tív tartományát is meg tudjuk határozni.

A vizsgálat előnye a szerszám egyszerűsége, a próbatestek egyszerű alakja és a teljes FLD 
meghatározásának lehetősége. Hátránya viszont a ráncosodás lehetősége, és a nyomófej gör-
bülete okozta mérési hibák (a körháló deformációját görbült felületen kell mérni).

Ø166

b=66 / 77 / 88 / 99 / 104 / 112 mm

A szerszám sematikus vázlata A próbatest kialakítás és a méretek
3.9. ábra. A Nakazima-vizsgálat

3.4.1.7. Hasek-vizsgálat [42]

A Nakazima próbatestek ráncosodásának elkerülésére Hasek különböző sugarú kivágá-
sokkal ellátott kör alakú próbatestek alkalmazását javasolta (3.10. ábra). Ez a próbatestek
gyártásakor többletmunkát jelent.

Jel 1 2 3 4 5 6 7

r
(mm)

0 4 5 57,5 65 72,5 80

A kivágások sugara a különböző próbatesteken 

3.10. ábra. A Hasek-vizsgálatnál alkalmazott pró-
batestek kialakítása és mérete

A próbatestek kialakítása



30

Alakítási határdiagramok meghatározásának elméleti lehetőségei 3.4.2.

Amint az előző pontokban írtakból is jól látható, az alakítási határdiagramok kísérleti meg-
határozása igen munka- és időigényes feladat és a kísérletek kiértékelése is nagy szakértelmet 
igényel. Ezért már a kezdetektől fogva jelentős kutatói érdeklődés mutatkozott az alakítási ha-
tárdiagramok elméleti alapokon nyugvó meghatározására és számos, különféle megközelítést
alkalmazó modellt dolgoztak ki. Ezek közül Swift és Hill korai elméletét, valamint az alakít-
hatósági elemzések között ma már klasszikussá vált Marciniak-Kuczinski elméletet tekintjük
át röviden.

Swift [121] és Hill [51] már a lokális kontrakció és a diffúz kontrakció fogalmának beveze-
tésekor kísérletet tettek az alakítási határdiagramok elméleti alapokon nyugvó meghatározásá-
ra. Az általuk felállított modellben homogén anyagmodellt feltételeztek. Később Marciniak 
[92] olyan modellt javasolt, amely a lemezanyagok szerkezeti és geometriai inhomogenitását
is figyelembe veszi.

Az elméleti modellek kapcsán feltétlenül meg kell említeni, hogy rendkívül komplex fela-
datról van szó, amely nagy jártasságot igényel mind a kontinuum-mechanika, mind pedig a
kapcsolódó matematikai analízist illetően. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a kidol-
gozott tisztán elméleti modellek többsége a kísérleti eredményekkel sem minden esetben mu-
tat jó egyezést, ezért az ez irányú kutatások hosszú ideig szüneteltek. Az utóbbi időben né-
hány félig empirikus, félig elméleti modell is napvilágot látott. Keeler és Brazier [74] az ala-
kíthatóság laboratóriumi és üzemi jellemzői közötti kapcsolat felállításával, Cayssials [18], 
[19] pedig Keeler és Brazier munkáját tovább fejlesztve jutott a kísérletekkel elfogadható
egyezést mutató félempirikus modell megalkotására.

3.4.2.1. Swift elméleti modellje [121]

Swift elmélete a képlékeny instabilitás elsőként Considére [21] által megfogalmazott meg-
fontolására épít. Közismert, hogy képlékeny anyagok alakváltozása két alapvető tartományra 
osztható. Az első, ún szívós-képlékeny tartomány, ahol a keményedés hatása erősebb, mint a 
keresztmetszet csökkenésből származó hatás. Ezért ez a tartomány a stabil képlékeny alakvál-
tozás szakaszának tekinthető, ahol növekvő képlékeny alakváltozás monoton növekvő feszült-
ség hatására következik be. A második tartományban a keményedés már nem képes kompen-
zálni a jelentős keresztmetszet csökkenés miatt csökkenő erőt, emiatt a képlékeny alakválto-
zás az erő csökkenése ellenére is tovább folytatódik: ezt az instabil képlékeny alakváltozás 
szakaszának nevezzük. (Természetesen a valódi feszültség az anyagban ekkor is növekszik,
de a rohamosan csökkenő keresztmetszetnek tulajdoníthatóan egyre kisebb erő mellett folyta-
tódik a képlékeny alakváltozás.)

A kontrakció kezdete megfelel a maximális alakító erőnek. Matematikai szempontból, ezt 
a feltételt a következő formában írhatjuk fel: 

0dF  (3.5)

amelyből egyszerű matematikai átalakítások után felírható a képlékeny instabilitás feltétele 

(1 ) 1
d

d





  . (3.6)

A Nádai-féle [102] keményedési törvényt ( n
f öC   ) a (3.6) egyenletbe behelyettesítve

egyszerű átalakítások után az 

ö n  (3.7)
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jól ismert kifejezést kapjuk, amely azt jelenti, hogy hatványos keményedési törvénnyel ren-
delkező anyagban a képlékeny instabilitás akkor következik be, amikor az összehasonlító va-
lódi nyúlás (ö) értéke a keményedési kitevő értékét eléri. 

Swift a (3.7) összefüggéssel kifejezett feltételt használta fel az alakváltozás határértékének
meghatározására kéttengelyű nyújtás esetére, a Considére-féle kritériumot a lemez két egy-
másra merőleges irányára alkalmazva, amelyből az alakváltozás határértékére az 
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összefüggéseket kapta. A (3.8) kifejezésekben az f a folyási függvényt jelöli. Különböző fo-
lyási feltételeket alkalmazva, az alakváltozások határértékei meghatározhatók, mint az -
terhelési tényező, az n keményedési kitevő, az r anizotrópia tényező, és az m alakváltozási se-
bességkitevő függvénye. Például, ha az anizotrop anyagokra érvényes Hill-1948 folyási felté-
telt alkalmazzuk – ld. a (2.14) és (2.15) összefüggéseket – a határ alakváltozásokra az
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kifejezéseket kapjuk. A (3.9) és (3.10) összefüggésekkel az alakváltozások határértékeit kü-
lönböző terhelési tényezőkre (kiszámolva, megkapjuk a képlékeny instabilitás bekövetke-
zését (azaz a lokális befűződést) jelentő határgörbét. 

3.4.2.2. A Hill-féle elméleti modell az alakítási határgörbe meghatározására [51]

Egytengelyű húzás esetén a lokális befűződés a terhelési iránnyal meghatározott szöget be-
záró irányban alakul ki. Hill az általa kidolgozott elméletben azt feltételezte, hogy a kontrak-
ció iránya egybeesik a nulla-megnyúlás irányával, és ily módon az alakváltozás a kontrakció
környezetében csak a vastagság irányú alakváltozásnak felel meg.

Az alakítási határállapothoz tartozó nyúlásértékek a következő kifejezésekkel határozhatók 
meg:
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amelyből az 

* *
1 2 n   (3.12)
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kifejezés következik. Ez a második térnegyed felezőegyenesével párhuzamos egyenes egyen-
lete, amely az 1 tengelyt a (0, n) pontban metszi.

Az előzőkből az is következik, hogy a Hill-féle elméleti modell alapján számított alakítási 
határgörbe csak a keményedési kitevő értékétől függ. 

3.4.2.3. A Marciniak-Kuczinski model [92]

Hidraulikus domborító, illetve kéttengelyű nyújtó (például 
az Erichsen-féle mélyítő) vizsgálatok kísérleti eredményeiből 
Marciniak [92] arra a következtetésre jutott, hogy a lokális
befűződés (kontrakció) geometriai, vagy anyagszerkezeti in-
homogenitásokból indul ki. Geometriai inhomogenitás lehet
például a lemezvastagság változása, anyagszerkezeti inhomo-
genitás pedig kapcsolható például a rácshibákhoz.

A modell elemzéséhez induljunk ki egy geometriai inho-
mogenitásból, amely legyen a vastagság változása. A lemez-
vastagság változása jellemzően csekély mértékű, azonban 
Marciniak elméleti modelljében éles vastagságváltozást téte-
lezett fel a számítások egyszerűsítése érdekében (3.11. ábra). 

Az elméleti modell két geometriai zónát feltételez: az „a”

zónát a
ot , a „b” zónát b

ot egyenletes lemezvastagsággal jelle-

mezhetjük. A munkadarab kezdeti geometriai inhomogenitá-
sát a két zóna kezdeti vastagságának viszonyával, az ún. geo-
metriai inhomogenitási tényezővel jellemezhetjük, amelyet a 
következő kifejezéssel határozhatunk meg: 


b
o
a
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t
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t
. (3.13)

Az alakváltozási állapot az „a” és „b” tartományban az 1 1, illetve aza b  főalakváltozások-

kal jellemezhető. Ha az 1 1/b a  arány túl nagy értéket ér el (elméletileg végtelen, a gyakorlat-

ban 10-nél nagyobb) akkor azt mondhatjuk, hogy az alakváltozás a „b” zónára lokalizálódott,
amely kapcsolatot a 3.12. ábra szemlélteti.

Az 1 1 1( )a a b   görbe alakja és helyzete a g tényező értékétől függ. Ha g = 1 (geometriai-

lag homogén lemez), a görbe 45°-os egyenesnek felel meg, ezáltal ez az elmélet nem tudja
lemodellezni az alakváltozás lokalizálódását geometriailag homogén lemezekre.

b
1

a
1

b
1

a
1

3.12. ábra. Az 1 1 1( )a a b   függvénykapcsolat

3.11. ábra. Geometriai inho-
mogenitás sematikus vázlata

a Marciniak-Kuczinski
modellben
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Az „a” zónában az 1
a  főnyúlás értéke, amely e tartomány *

1
a alakváltozási határértékének

felel meg, amint a 3.12. ábra mutatja: ez a „b”  zónában mérhető alakváltozáshoz képest nem 

túl jelentős. Ez az alakváltozás az „a” zóna második főnyúlásával ( *
2
a ) együtt meghatározza

az alakváltozási határgörbe (FLC) egy pontját.
Az alakváltozások  = d2/d1 arányának változtatásával az alakítási határgörbe különböző 

pontjait határozhatjuk meg. A 0 <    tartományban változtatva az alakváltozások arányát,
az alakítási határgörbe kéttengelyű húzásra (1 > 0, 2 > 0) érvényes szakaszát tudjuk megha-
tározni. Ebben a tartományban a geometriai inhomogenitás orientációját a főirányokhoz ké-
pest a teljes alakítási folyamat alatt azonosnak feltételezzük.

A Marciniak modellt Marciniak és Kuczinski [93] 1967-ben továbbfejlesztette és ezt a vál-
tozatot nevezzük ma a Marciniak-Kuczynski modellnek (vagy röviden az M-K modellnek). A
Marciniak-Kuczynski modellt Hutchinson és Neale [64] terjesztette ki az 2 < 0 negatív tar-
tományra is.

Alakítási határdiagramok meghatározása egyszerű anyagjellemzőkből 3.4.3.

Az alakítási határdiagramok előző pontokban ismertetett elméleti és kísérleti meghatározá-
si módszerei mellett régóta foglalkoztatja a kutatókat olyan egyszerű összefüggések származ-
tatása, amelyekkel az alakítási határdiagram viszonylag egyszerűen végrehajtható vizsgála-
tokból nyert anyagjellemzőkből számítással meghatározható. Ez a törekvés több szempontból 
is érthető. Egyrészt az ismertetett kísérleti módszerek meglehetősen munka- és időigényesek, 
és ebből kifolyólag igen költségesek. Másrészt az eddig ismertté vált elméleti modellek bo-
nyolultságuk ellenére sem tekinthetők tökéletesnek: az elméleti modellek alapján meghatáro-
zott alakítási határdiagramok egyezése a mérési eredményekkel távolról sem tekinthető meg-
felelőnek. Harmadrészt az alakítási határdiagramok egyszerű anyagjellemzőkből számítással 
való meghatározása azért is indokolt lehet, mert egy üzemi gyártás közben nem feltétlenül
állnak rendelkezésre a kísérleti meghatározás vizsgálattechnikai feltételei, ugyanakkor egy
gyors hibafeltáráshoz, hibaelemzéshez az alakítási határdiagram gyors rendelkezésre állása
fontos támpontot jelenthet.

Keeler és Brazier [74] üzemi és laboratóriumi tapasztalatok alapján már 1975-ben arra a
következtetésre jutottak, hogy az alakító üzemekben legszélesebb körben alkalmazott lágy-
acélok alakítási határdiagramjai között – a diagramok alakját tekintve – viszonylag jó hason-
lóság tapasztalható. Az egyes anyagok közötti különbség lényegében az alakítási határgör-
béknek az 2 = 0 tengellyel alkotott metszéspontban jelentkezik. Ezt a metszéspontot FLDo-
val jelölve, a lemezvastagság és a keményedési kitevő felhasználásával az alábbi lineáris ösz-
szefüggést javasolták az FLDo értékének számítására:

(23,3 359 ) / 0,21o oFLD t n  . (3.14)

Az összefüggésbe a lemezvastagságot (to) inchben helyettesítve, FLDo értékét százalékban
kapjuk. Amennyiben összetételben közelálló lágyacélra rendelkezünk alakítási határ diagram-
mal, a vizsgált anyagra alkalmazható alakítási határdiagramot a számított FLDo értékhez el-
tolva az alakítási határdiagram gyakorlati közelítésként elfogadható. Bár ez a modell erőteljes 
egyszerűsítéseket alkalmaz és csak a keményedési kitevő és a lemezvastagság hatását veszi 
figyelembe, hagyományosan jól alakítható és az alakváltozási sebességre nem érzékeny anya-
gokra az ipari gyakorlat számára elfogadható közelítést jelent, adott lemezvastagsági tartomá-
nyokban.

Cayssials [18] a Keeler-Brazier modellt olyan módon fejlesztette tovább, hogy mind az
alakváltozási sebesség érzékenységet (m), mind a „belső hiba” paramétereket figyelembe vet-
te. Elemzéseiben Duncombe [27] képlékeny instabilitási elméletét, valamint Schmitt és
Jalinier [117] károsodási elméletét vette alapul.
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A Cayssials modell az alakváltozási keményedést és az alakváltozási sebesség érzékenysé-
get figyelembe vevő 

n mK    (3.15)

anyagtörvényből kiindulva a képlékeny folyás alapegyenletét az 

(1,2,3) (1,2,3) (1,2,3) 1exp( )h h t i x         (3.16)

összefüggéssel adja meg, ahol

(1,2,3)
h a homogén megoldás és

(1,2,3) 1exp( )h t i x    az instabil megoldás (amely valójában a lokális befűződés bekö-

vetkezéséhez vezet).
A (3.16) egyenlet jellemzi az instabil alakváltozás módját. A Cayssials modellből elméleti 

megfontolások alapján felállított egyenlet megoldása az alakítási határgörbe egyenletére a kö-
vetkező összefüggést eredményezi: 

3 2
0 0 0a(FLD n) b(FLD n) c(FLD n) 10 mt 0 ,        (3.17)

ahol a, b és c anyagállandók, a síkalakváltozási állapothoz tartozó 1 főalakváltozás, azaz az 

FLDo pedig a következő kifejezéssel adható meg: 

0FLD n 5mt.  (3.18)

A Cayssials modell alapján számított eredmények a kísérleti eredményekkel az alakválto-
zási sebességfüggő anyagokra, és ami napjainkban különösen fontossá vált, az autóiparban 
alkalmazott különféle nagyszilárdságú acélokra is a kísérletekkel jól egyező eredményeket ad. 

3.5. Az alakítási határdiagramok szerepe a virtuális lemezalakításban

Az értekezés fő témája az alakíthatóság, amiben – amint az előző pontokban is láttuk – az 
alakítási határdiagramok kiemelt szerepet játszanak a lemezalakítás területén. Ugyanakkor
már az előző fejezetekben is hangsúlyoztam, hogy napjainkban az alakítási határdiagramok 
témaköre rendkívül szorosan kapcsolódik a modellezés, a szimuláció témaköreihez. Ezért an-
nak érdekében, hogy az alakítási határdiagramok virtuális lemezalakításban (a lemezalakító
technológiák numerikus modellezésében, szimulációjában) betöltött helyét, szerepét és jelen-
tőségét minél jobban megvilágíthassam, röviden arra is ki kell térnem, hogy maga a numeri-
kus modellezés, az egyes modellező programok, programrendszerek milyen szerepet játsza-
nak a lemezalakításban.

A numerikus modellezés és szimuláció helye, jelentősége a lemezalakításban 3.5.1.

A képlékenyalakítási folyamatok technológiai tervezését a folyamatok összetettsége és a
sikeres alakítási technológiát meghatározó paraméterek sokasága teszi a szokásos numerikus
feladatokhoz képest bonyolultabb feladattá. Ezért a technológiatervezésnél hangsúlyozottan
jelenik meg a mérnöki tervezési folyamatok azon sajátossága, hogy egy a tervezés valamely
szintjén hozott döntésünket a tervezés későbbi szakaszában esetleg felül kell bírálnunk. Más-
részt a képlékenyalakítás a megmunkáló eljárások között sajátos helyet foglal el abban a te-
kintetben is, hogy a technológiatervezési folyamatok tervezése többnyire a technológiát vég-
rehajtó szerszám tervezését is magában foglalja: a szerszámok legyártása rendszerint jelentős 
költségekkel jár. Mivel a tervezett technológiát, hagyományos tervezési körülmények között
csak a már legyártott, és rendszerint jelentős költségráfordítást tartalmazó szerszámban lehet 
kipróbálni, a tervezési folyamat elején hozott döntések helyessége kulcsfontosságú.
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A numerikus modellezés és szimuláció elterjedése előtt ezért a lemezalkatrészeket tervező 
mérnökök geometriailag egyszerűbb alkatrészeket terveztek. A komplex alakú alkatrészeket 
egyszerűbb geometriai kialakítású munkadarabok egyesítésével oldották meg. Az egyszerűbb 
geometriájú darabok egyben kevesebb technológiatervezési kockázatot jelentettek. A geomet-
ria olyan kialakítása, amely az alkatrészt előállító képlékenyalakítási technika sajátosságait 
figyelembe vette, azért az alakítási folyamatot befolyásoló további tényezők miatt még min-
dig kérdésessé tette egy-egy technológiatervezési folyamat sikerét. Ezt a gyakorló szerszám-
tervező mérnökök úgy hidalták át, hogy a már az elméleti elveknek megfelelően kidolgozott 
technológiát, provizórikus szerszámokban tesztelték. E területen a költségek csökkentésében
kiemelkedő szerepet játszanak az utóbbi években széles körben terjedő gyors prototípus gyár-
tó technológiák [130]. E szerszámok általában csak a munkadarab geometriai kialakításához
szükséges, ún. aktív szerszámelemeket tartalmazzák. Azonban ezek legyártása is időt és költ-
séget jelentett, ami megnöveli a szerszámgyártás költségét és a technológia üzemi bevezeté-
sének idejét. A numerikus modellezés és szimuláció térhódításával olyan eszköz került a szer-
számtervező mérnökök kezébe, ami lehetővé teszi a technológiatervezés során hozott dönté-
sek virtuális környezetben történő, költségtakarékos kipróbálását. Ezért a szimulációnak a ter-
vezési szakaszban elfoglalt helye, jelentősége napjainkban megkérdőjelezhetetlen. 

A provizórikus szerszámokban végzett alakítási kísérletek CAD környezetbe történő áthe-
lyezésével alapjaiban változott meg a lemezalakítás technológiai tervezése. Ennek egyik igen
lényeges következménye például az autóipari lemezalkatrészek geometriai megváltozása. A
szigorodó környezetvédelmi előírások, a fokozódó költséghatékonyság és a növekvő innová-
ciós verseny arra késztette az autóipari lemezalkatrészek tervezőit, hogy a régebben egysze-
rűbb geometriával rendelkező alkatrészekből felépülő komplex alakú lemezalkatrészek terve-
zési logikát feladja. Az utóbbi 15-20 évben megjelent különféle CAD szoftverek lehetőséget 
adnak a tervezőknek, hogy komplex, több funkciót egy alkatrészben kielégítő tervezési mód-
szereket alkalmazzanak. Ennek következtében az autóipari lemezalkatrészek geometriai ki-
alakításukat tekintve lényegesen bonyolultabbá váltak. A bonyolult geometriával rendelkező 
alkatrészek technológiai tervezése természetesen sokkal több kockázatot rejt magában, és na-
gyobb szakmai, technológiai tudást követel.

Ezért is tapasztaljuk azt, hogy a numerikus modellezés és szimuláció szerepe napjainkban
egyre jobban felértékelődik. Legnagyobb jelentősége az alakítási folyamat ún. virtuális térben 
történő teljes modellezésében rejlik. A szimulációval a költséges megmunkálási eljárások 
végrehajtása előtt kipróbálhatjuk az adott alkatrészhez tervezett szerszám működését, az egyes 
paraméterek hatását. Megvalósulni látszik a technológus mérnökök azon kívánsága, hogy „el-
sőre jót” tervezzünk. A tervezési folyamat ideje is jelentősen lerövidül, mivel a tervezés iterá-
ciós lépései nem jelentenek tényleges anyag megmunkálásokat [135].

A lemezalkatrészek képlékenyalakítási folyamatainak modellezése, az előzők alapján, az 
alábbi fő területekre irányul. Az egyik a lemezalkatrészek technológiai és szerszámtervezése 
során felmerülő tervezési bizonytalanságok csökkentése, ezen belül egyre nagyobb hangsúlyt 
kap a folyamatokat befolyásoló bemeneti paraméterek eredményre gyakorolt hatásának vizs-
gálata, az ún. érzékenységi (sensibility) vizsgálat. Egyrészt a numerikus modellezés virtuális
környezetben való alkalmazása a korábbiaknál lényegesen komplexebb alkatrészek megbízha-
tóbb technológiai tervezését, a költségek radikális csökkentésével teszi lehetővé, másrészt az 
érzékenységi vizsgálat során szisztematikusan megvizsgálhatjuk, melyek azok a bemeneti té-
nyezők (pl.: kenési állapot, alapanyag minőségi változásai, stb.) amelyek ipari körülmények 
között szükségszerűen szórást mutatva még garantálják az alakítás sikeres végrehajtását. En-
nek ismerete kulcsfontosságú a termék minőségbiztosítása szempontjából. 

Az előzőkhöz hasonlóan fontos terület a virtuális lemezalakításban a már működő, megva-
lósított gyártásban fellépő alakítási hibák okainak feltárása és a kijavításukra vonatkozó javas-
latok kidolgozása. Amíg az alapfeladatnál az ismeretlen technológia és az azt optimálisan
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megvalósító szerszámok tervezése a cél, addig ennél a feladattípusnál az ismert szerszámok-
kal végzett alakítás során fellépő hibák felismerése és kijavítása a képlékenyalakítási folyama-
tok modellezésének a célja [138]. Ezekre a feladatokra kihívásokra az informatika rohamos
fejlődésének köszönhetően napjainkban számos célszoftver áll a technológus mérnökök ren-
delkezésére. A következő pontban röviden áttekintjük a képlékenyalakításban és kiemelten a 
lemezalakításban a numerikus modellezés alkalmazását [129].

Numerikus modellezés a képlékenyalakításban3.5.2.

 Az előző pontban röviden felvázolt problémák kezelésére, az utóbbi 20-25 évben számos 
programrendszert fejlesztettek ki. Kijelenthetjük, hogy a technológiai és szerszámtervezésben
napjainkra a numerikus modellezés terén a végeselemes rendszerek szinte egyeduralkodóvá
váltak. A végeselemes programrendszerek a mérnöki alkalmazási területeken – így a képlé-
kenyalakításban is – két nagy csoportra oszthatók: az egyik az ún. általános rendeltetésű
végeselemes programok csoportja, a másik a célorientált, adott feladatra dedikált programok.

Az általános rendeltetésű programok előnye, hogy lehetővé tesznek a felhasználó számára 
olyan szintű beavatkozást, amellyel szinte igény szerint testre szabható modellek állíthatók 
össze. Ugyanakkor az ilyen programok alkalmazása a végeselemes programok alapját képező 
matematikai és kontinuum mechanikai alapok nagymélységű ismeretét igényli. Emellett igen 
alapos programozói ismeretek is szükségesek. Az ebbe a programcsoportba tartozók közül vi-
lágszerte a legszélesebb körben az ABAQUS, a MARC és az LS-DYNA végeselemes alap-
rendszert alkalmazzák, de a kereskedelmi forgalomban elérhető rendszerek felsorolása tovább 
folytatható lenne. Az általános rendszerekben a modellalkotás és egy működő, meghatározott 
pontosságú, reális idő alatt megvalósítható program összeállítása meghaladja az ipari környe-
zetben dolgozó átlagos mérnöki ismereteket. A modellalkotás hosszú és aprólékos folyamata
sem kedvez a versenyképességet a legfontosabb kritériumnak tekintő versenyszférában. Ezért 
is van az, hogy e szoftverek inkább a tudományos kutatás területén terjedtek el.

A végeselemes szoftverek másik nagy csoportját az ún. célorientált szoftverek képezik. A
szoftverfejlesztők felismerték, hogy az ipar számára könnyebben kezelhető, bonyolult 
végeselemes ismereteket nem követelő, és csak az eredményt kellő mértékben meghatározó 
programokat kell fejleszteni. A célorientált, adott feladatra dedikált programrendszerek között
számos programrendszert találunk, amelyek kimondottan képlékenyalakítási feladatok meg-
oldására készültek.

A képlékenyalakítás technológiai osztályozásának megfelelően a dedikált végeselemes 
programrendszerek is jellemzően két nagy csoportra oszthatók: az egyik csoportba a kimon-
dottan a lemezalakítás technológiai modellezésére szolgáló programrendszerek tartoznak, míg
a másik nagy csoportot a térfogatalakító eljárások modellezésére szolgáló programrendszerek
képezik. Természetesen vannak olyan végeselemes programok, amelyek mind a két területen
alkalmasak végeselemes modellek készítésére és elemzésére, de az igazán kiemelkedő rend-
szerek, vagy a lemezalakítás, vagy a térfogatalakítás területén képesek teljes körű, magas 
színvonalú végeselemes modellezésre.

3.5.2.1. Célszoftverek a lemezalakításban

A lemezalakító szerszámok tervezése az egyik legdinamikusabb ipari húzóágazat az autó-
ipar egyik kiemelt problémaköre. Az autóiparban folyó hatalmas innovációs verseny megkö-
veteli a lemezalkatrészek gyártását végző szerszámok fejlesztési idejének lehető legrövidebb-
re csökkentését. Mivel a szerszámtervezés során felmerülő esetleges hibák, vagy nem várt 
események a fejlesztés folyamatában minél később derülnek ki, annál nagyobb költségvonza-
ta van a javításuknak, ezért a szoftverfejlesztők olyan megoldásokban gondolkoznak, ami már 
az alkatrész tervezés során folyamatos gyárthatósági vizsgálatokat tesz lehetővé.  
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Az elmondottaknak megfelelően ezért az erre a területre célirányosan kidolgozott progra-
mok általános logikai felépítése a következő: 

 az alkatrész geometriai tervezése a megvalósíthatóság szem előtt tartásával; 
 a megvalósíthatósági vizsgálat eredményeként kialakult alkatrész technológiai és szer-

számtervezése;
 a megtervezett szerszám ellenőrzése még a legyártása előtt (virtuális kipróbálás, virtual 

try-out);
 a szerszám megbízhatósági vizsgálata az esetleges bemeneti paraméterek szórásának a

modellezési eredményre gyakorolt hatásával (alapanyag szórás, üzemi-technológiai kö-
rülmények, stb.).

Az előzők figyelembevételével a lemezalakításban a két legelterjedtebb rendszer az ESI 
Group (Franciaország) által fejlesztett PAM-STAMP [28] és az ETH Zürich (Svájc) által ere-
deti célkitűzésében kimondottan az autóipar igényeinek megfelelően kidolgozott AutoForm 
programrendszer [1]. A PAM-STAMP programrendszer dedikált volta ellenére több beavat-
kozást biztosít a felhasználónak, aminek természetesen ára van: egyrészt a rendszer mélyebb
ismeretének szükségessége, másrészt az elemzés gyorsasága terén. Az AutoForm a felhaszná-
lónak lényegesen kevesebb módosítási lehetőséget engedélyez, abból a tényből kiindulva is, 
hogy eredetileg nagyon egyértelműen definiált autóipari alkalmazási célkitűzéssel készült 
(amely célkitűzés azonban a kezdetektől mára már jelentős mértékben kiszélesedett és a prog-
ramrendszer szinte a lemezalakítás teljes spektrumát lefedi). Ennek viszont egyértelmű követ-
kezménye, hogy azokban a célfeladatokban, amelyek az alapvető fejlesztői elképzelésekből 
következnek, minden más rendszert felülmúló elemzési sebességet biztosít. Természetesen e
két világvezető programrendszer mellett számos további programrendszer ismeretes.  

3.5.2.2. Célszoftverek a térfogatalakításban

A térfogatalakítás területén a technológiai és szerszámtervezés alapjaiban változott meg a
végeselemes programrendszerek megjelenésével. Mivel térfogatalakítás során gyakran hasz-
náljuk ki azt, hogy az anyag alakíthatósága a hőmérséklet növelésével javul ezért e programok 
többsége valamilyen kapcsolt mechanikai és hőtechnikai modellt is tartalmaz. A térfogati ala-
kítás miatt a végeselemek minden esetben térbeli, ún. solid elemek. Ez a lemezalakításhoz ké-
pest növeli a számítási igényüket és idejüket.

A térfogatalakító eljárások elemzésére is számos rendszert dolgoztak ki különböző egye-
temeken, kutatóintézetekben. Ezek közül a legszélesebb körben az amerikai S&T Inc. Által
fejlesztett DEFORM [31], a francia CEMEF Intézetben kidolgozott AutoForge és a MARC
MS SuperForge [148] rendszereket alkalmazzák. A DEFORM rendszerrel kapcsolatban feltét-
lenül meg kell említeni, hogy a térfogatalakítás mellett egyes lemezalakító eljárásoknál is si-
kerrel alkalmazható. A térfogatalakítás területén feltétlenül említést érdemel az eredetileg
orosz fejlesztésű QForm programrendszer is [119], amely különösen az ipari-gyakorlati al-
kalmazás szempontjából érdemel kiemelt figyelmet.

3.6. Az alakítási határdiagramok alkalmazása a numerikus modellezésben

Az alakítási határdiagramok alkalmazásának az alakítási folyamat technológiai és szer-
számtervezésében kiemelkedő szerepe van. Az alkalmazás jelentőségét két, egyenként össze-
függő, logikai egységben célszerű tárgyalni. Elsőként vizsgáljuk meg az alakítási határdiag-
ramot, mint a lemezalakítás területére kidolgozott, végeselemes szimulációs szoftverek, egyik
legfontosabb bemeneti adatát.



38

Az alakítási határgörbe, mint a virtuális alakítás bemeneti paramétere3.6.1.

A technológia és szerszámtervezés során a technológus mérnökök egyik legfontosabb ter-
vezési szempontja, hogy az alkatrész alapanyagaként szolgáló lemez a szükséges alakítást ká-
rosodás nélkül elviselje. Ezért a tervezést támogató szimulációs szoftvereknek ismerni kell az
adott alapanyag károsodási, tönkremeneteli határát. Az alakítási határdiagram, és annak felső 
határát definiáló alakítási határgörbe, értelmezésükből adódóan tartalmazzák a lemez alakvál-
tozási állapotára vetített még elviselt károsodását. Az értekezésnek nem célja a lemezalakítás
modellezésének területére kifejlesztett célszoftverek részletes bemutatása, de különféle szoft-
verfejlesztők által kifejlesztett alkalmazások logikailag hasonló felépítése miatt, pár szóban 
kitérünk arra, hogy melyek e szimulációs eszközök legfontosabb bemeneti paraméterei és
ezek milyen kapcsolatba hozhatók az alakítási határdiagramokkal.

A Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén több évtizedre visszamenően 
követjük a lemezalakítás területén piacvezető modellező szoftvereket. Az utóbbi években ipa-
ri megbízások során eredményesen használtuk e szoftverek közül az Autoform programrend-
szert. Figyelemmel követve a többi piacvezető szoftvert is (PAM-STAMP, LS DYNA) kije-
lenthető, hogy logikailag teljesen megegyezően írják le a modellezni kívánt anyag anyagmo-
delljét. Ezért az AutoForm anyagleírásán keresztül, de általánosan megfogalmazva, mutatjuk
be az alakítási határgörbe, mint bemeneti paraméter szerepét [1].

Az előző fejezetekben már bemutattuk az alakíthatóság fogalmának komplexitását. A prob-
lémát nehezíti, hogy az alakíthatóság, az alakítás anyagszerkezetre vonatkozó hatásainak fi-
gyelembevételével folyamatosan változik. Ezért az alapvető fizikai alapadatok mellett (pl.: sű-
rűség, stb.) a következő bemeneti paraméterek megadása elengedhetetlen: 

 Folyási görbe (Flow curve): Ennek jelentősége abban rejlik, hogy az alakítás hatására 
bekövetkező szilárdságnövekedést adja meg. A folyási görbék analitikus leírására szá-
mos mechanikai-matematikai modell született és ezek nagy része felhasználható a mo-
dellező szoftverekben is. 

 Folyási feltétel (Yield locus): A folyási görbe figyelembevételével megadja, hogy a le-
mez egyes helyein fellépő mechanikai feszültségek milyen kombinációja okoz képlé-
keny alakváltozást. Az előző fejezetekben bemutatott folyási feltételek és ezek tovább-
fejlesztett modelljeit tartalmazzák a szoftverek (pl.: Hill 1990 [54], Barlat [8], Banabic-
2005 [7]).

 Alakítási határgörbe (Forming Limit Diagram): Az alakítási határgörbe megadásának
egyik módja analitikus modellek segítségével lehetséges. Az AutoForm programrend-
szerben három analitikus modell található Keeler, Arcelor V9 [19] és Arcelor V9 Alu
modellek [1]. Ezek a modellek az alakítási határgörbe meghatározásához felhasználják a
már definiált folyási görbét és folyási feltételben szereplő anizotrópia tényezőket. A 
modellek matematikai leírásának bemutatása meghaladja az értekezés kereteit, így ezek-
re nem térnénk ki.

Az alakítási határgörbe, mint bemeneti paraméter analitikus modellekkel történő megadá-
sának azonban hátránya, hogy a modellek csak szigorú megszorítások között érvényesek.
Ezért az autóipari lemezek csak meghatározott csoportjára érvényesek és a járatos lemezmi-
nőségek teljes spektrumát nem fedik le. A Keeler-modell például csak a kis széntartalommal 
rendelkező, hagyományosan a lemezhúzási műveletekre kifejlesztett acélok és a szintén kis 
széntartalommal rendelkező HSLA acélokra alkalmazható. Ezek az acélminőségek csak töre-
dékét képezik az autóipar által használt acélminőségeknek: további anyagokra példaként em-
líthetjük a közelmúltbeli acélfejlesztések eredményeként megszületett DP és IF acélokat, va-
lamint az X-AHSS és U-AHSS nagyszilárdságú acélokat, továbbá a nem vasalapú fémes
alapanyagokat (alumínium, réz, stb. és ezek ötvözetei). Az Arcelor V9 modell pedig csak
meghatározott mechanikai tulajdonságú acélokra használatos. Ezek a megszorítások
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Rm,90 = 260-1500 MPa szakítószilárdság, t = 0,5-3,5 mm lemezvastagság és r90
o = 0,6-3 nor-

mál anizotrópia értéktartományban érvényesek.
Az előzőkben említett analitikus modellek korlátozott érvényessége miatt, a numerikus 

modellező szoftverek lehetőséget adnak az alakítási határgörbe fizikai vizsgálattal történő 
meghatározásának eredményeként előállított alakítási határgörbe manuális bevitelére, tábláza-
tos formában történő megadására. Mivel megfelelő vizsgálati apparátussal az alakítandó 
anyagon kísérletileg felvett alakítási határgörbék a matematikai modelleknél jobb közelítéssel
adják meg a tényleges tönkremeneteli határértékeket, a szimulációs szoftverek térhódításával
ezért is értékelődött fel az alakítási határgörbék fizikai kísérletekkel történő meghatározásá-
nak kutatási területe. Ezt követően vizsgáljuk meg miért vált az alakítási határdiagram az ala-
kítási folyamatok modellezésének egyik legfontosabb eredmény változójává.

Alakítási határdiagram, mint a szimuláció értékelésének legfontosabb kimeneti3.6.2.
eredményváltozója

Ennek megismerése céljából pár mondatban célszerű összefoglalni a végeselemes elven 
működő szimulációs szoftverek néhány sajátosságát. A végeselemes technika alapvető ismér-
ve, hogy a vizsgálni kívánt geometriát, jelen esetben lemez terítéket, véges kis elemi részekre
osztja. Ezen kis elemi geometriával rendelkező részek (továbbiakban végeselemes háló) egy-
máshoz közös csomópontjaikkal kapcsolódnak. A csomópontokra a szerszámfelületek elmoz-
dulásából származó terhelések adódnak. Ezek a terhelések alakváltozást okoznak, amik a
csomópontok elmozdulásának megfelelően a végeselemes háló torzulását eredményezik. A 
végeselemes háló torzulásából minden egyes terhelési lépcsőben kiszámítható az alakváltozási 
állapot. Az alakváltozási állapotot az ún. alakváltozási tenzor írja le. Ez az általános alakú
tenzor, a sajátérték feladat megoldása révén, felírható főalakváltozási tenzorként, ami célsze-
rűen felvett koordinátarendszerben közvetlenül a lemez síkjába eső két főalakváltozási érté-
kekként (1, 2) jeleníthető meg. E logika alapján lehet összekapcsolni a végeselemes model-
lezés eredményét és az alakítási határdiagramot. Mivel az alakítási határdiagram (alakítási ha-
tárgörbe) felvételénél optikai mérőeszköz segítségével az előzőleg a lemez síkjára felvitt háló 
alakváltozását mérjük, ennek a szakadási állapothoz tartozó pontja az adott diagramot felülről 
határoló alakítási határgörbe. A modellezés eredményeként a teríték minden hálóeleméhez,
minden terhelési lépcsőben számított 1 és 2 értéket ábrázoljuk akkor a határgörbe ismereté-
ben eldönthető, hogy a lemez elviseli-e azt az alakítási mértéket, amit adott helyen a szerszá-
mok alakító hatásának eredményeként elszenvedett (3.13. ábra).

3.13. ábra. Végeselemes modellezés eredménye az alakítási határdiagramon ábrázolva

2

1
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A 3.13. ábra bal oldala egy alakított végeselemes hálót mutat az alakítási folyamat végén,
jobb oldalán az egyes hálóelemek számított 1 és 2 értékei láthatók az 1, 2 síkon ábrázolva,
ami az elegendően sok hálóelem miatt egy pontfelhőként jeleníthető meg. 

Ha az egyes hálóelemekhez rendelt pontok az alakítási határdiagramon nem kerülnek az
alakítási határgörbe fölé, akkor az alakítás, a lemez tönkremenetele nélkül sikeresen végre-
hajtható. A hálóelemek alakítási határdiagramon elfoglalt helye alapján nemcsak a tönkreme-
netel vizsgálható. Az alakítási határdiagram alakítási határgörbe alatti része további területek-
re osztható, ami alapján az alakítási folyamat komplexebb értékelése is elvégezhető. 

Az 3.14. ábra az alakítási határdiagram jellegzetes területeit mutatja, amelyek az egyes je-
löléseknek megfelelően a következők (a felsorolás számozása az ábra jelöléseinek felel meg): 

1. Szakadási, törési tartomány: Az alakítási határdiagram alakítási határgörbe feletti ré-
sze. Ez a tartomány azon főalakváltozási értékek kombinációit tartalmazza, amelyek a 
lemez szakadásához vezetnek.

2. Szakadás szempontjából kritikusnak minősülő tartomány: Az alakítási határgörbe
alatti terület, a szakadás szempontjából kritikus tartomány. Általában, ezt a tartományt
a határgörbe alatt, a mindenkori értékek 20%-kal csökkentett értékével ábrázoljuk
(konzervatív törési szemlélet). Ez az alakítási határgörbe meghatározási pontatlanságát
és az anyagjellemzők szokásos szórását veszi figyelembe. Ezért az ebbe a tartományba 
eső alakváltozások, a tönkremenetel szempontjából már kritikusnak minősíthetők. 

3. Nyomó igénybevételű terület: A lemez síkjában az alakváltozási komponensek olyan
kombinációját jelenti, amely a lemezt vastagodását eredményezi. Ezen alakváltozási
állapotba került lemezrészek, ha a lemez olyan geometriai helyein jönnek létre ame-
lyek, nincsenek megtámasztva az alakító szerszámfelülettel a lemez gyűrődését ered-
ményezhetik.

4. Ráncosodás: A nagy valószínűséggel bekövetkező ráncosodás tartománya. Az alak-
változási értékek e tartományba eső kombinációinál, a lemez kitér a síkjából, amely 
ráncosodást okoz.

5. Túlzott elvékonyodás: Az e területre eső pontokhoz tartozó lemezrészeken, a lemez-
vastagság jelentős elvékonyodása következik be. A lemezalkatrészek tervezése során 
esetenként előírásokat tehetnek, hogy az alkatrészen a kiinduló lemezvastagsághoz 
mérten, milyen lehet a legnagyobb megengedett vékonyodás. Az e pontokhoz tartozó
lemezrészeket ellenőrizni kell, hogy nem lépték-e túl az előírt vékonyodási mértéket, 
mert az ilyen alkatrész a kritikus helyen nem felel meg az előírt szilárdsági követel-
ményeknek.

6. Biztonságos alakítás tartománya: Az alakítási határdiagram alakváltozási állapot
szempontjából ideális területe.

7. Elégtelen alakváltozás tartománya: Az alakítási határdiagram origója környezetében
a lemez éppen csak átlépi a rugalmas alakváltozás határát. E területnek az alakítás so-
rán jelentős szerepe lehet. A lemezalkatrészeknél a tervezők tudatosan élnek azzal az 
anyagtudományi következménnyel, hogy az alakítás hatására a lemez felkeményedik.
Ehhez viszont, a folyási görbére visszagondolva, képlékeny, maradó alakváltozásnak
kell bekövetkeznie. Ha ez nem valósul meg, vagy nem kellő mértékben, a szilárdság 
növekedés elmarad. Az olyan alkatrészek, ahol a lemez felületéhez képest jelentős te-
rület esik ebbe a tartományra, a visszarugózási mérték szempontjából is kritikusak le-
hetnek.
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3.14. ábra. Az alakítási határdiagram jellegzetes tartományai

Az előzőkben írtaknak megfelelően látható, hogy az egyes területek az optimális technoló-
gia megtervezését nem csak a szakadás elkerülése szempontjából segítik.

Összességében kijelenthető, hogy az alakítási határdiagramok jelentős szerepet játszanak a 
virtuális lemezalakításban. Segítségükkel nem csak a sikeres, vagy sikertelen alakítás kérdése
vizsgálható, hanem további hasznos információkat nyerhetünk az alakítási folyamat egyre
komplexebb és körültekintőbb megismerésére.  

3.7. Alakítási határdiagramok virtuális meghatározásának lehetőségei, előnyei 

A 3.4. pontban ismertetem az alakítási határdiagramok kísérleti és elméleti, valamint fé-
lempirikus meghatározásának különféle lehetőségeit. Ebből azt is láthattuk, hogy az elméleti 
modellek mellett mind a mai napig az alakítási határdiagramok kísérleti meghatározása szol-
gáltatja a legmegbízhatóbb, és a gyakorlattal legjobb összhangban lévő eredményeket.  

A numerikus modellezés egyre szélesebb körű alkalmazásával az is előtérbe került, hogy e 
rendkívül hatékony numerikus lehetőséget hogyan lehetne az alakítási határdiagramok költsé-
ges és hosszadalmas kísérleti meghatározása helyett a numerikus modellezés eszközeivel elő-
állítani. Erre vonatkozóan egy ígéretes megoldás lehetőségét elemzik El-Khaldi és munkatár-
sai [28] a PAM-STAMP végeselemes programrendszer alkalmazásával.

A tanulmány alapját Hill-1948 anyagmodellje [50] és Vegter és munkatársai által kidolgo-
zott Corus modell [151] képezi, amelyet a szakirodalom Vegter-Corus modellként jegyez. A
Vegter-Corus modell lényege, hogy néhány célszerűen felvett kísérleti pontból a folyási függ-
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vényt Bezier interpolációval határozza meg. Az nyilvánvaló, hogy az alakítási határgörbe
meghatározásához szükség van egy megbízható, a lokális befűződést is előre jelezni képes ká-
rosodási modellre. A tanulmányban a Wilkins és Kamoulakos által kidolgozott, ESI-EWK ká-
rosodási modellt [68] alkalmazta.

Az előzőkben említett modellek felhasználásával a PAM-STAMP 2G programmal megha-
tározott virtuális alakítási határgörbét Corus DC04 anyagminőség kísérleti eredményeivel ha-
sonlította össze. A kísérleteket a módosított Nakazima vizsgálattal végezte. A virtuális alakí-
tási határgörbe és a mérési eredmények összehasonlítását a 3.15. ábra mutatja.

3.15. ábra. PAM STAMP 2G virtuális FLD és DC04 anyag kísérleti eredményeinek
összehasonlítása

A 3.15. ábra alapján megállapítható, hogy a kísérleti úton mért alakítási határgörbére (foly-
tonos vonal az ábrán) az ESI-EWK károsodási modell alapján meghatározott virtuális alakítá-
si határgörbe pontok elfogadható egyezést mutatnak.
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4. Alakítási határdiagramok elemzésének korszerű kísérleti módszerei 

A 3.4.1. pontban az alakítási határdiagramok meghatározására kidolgozott kísérleti mód-
szereket ismertettem. Ebben a fejezetben azokat a kísérleti kutatásokat és eredményeket ösz-
szegzem, amelyeket az alakítási határdiagramok elemzése során a Miskolci Egyetem Mecha-
nikai Technológiai Tanszékén végeztem. E vizsgálatok célja egyrészt különféle (acél, alumí-
nium és réz) alapanyagok alakítási határdiagramjainak meghatározásával az anyagminőség és 
a különféle anyagjellemzők hatásának vizsgálata, másrészt a Célkitűzésekben (2.4. pont) meg-
fogalmazott különböző tényezőknek az alakíthatóságra és hangsúlyozottan az alakítási határ-
diagramokra gyakorolt hatásának tanulmányozása.

4.1. A kísérleteknél alkalmazott vizsgálati anyagok

A kísérleti vizsgálatokhoz három különböző, a lemezalakításban általánosan alkalmazott 
alakítható acél anyagminőség (DC 04, DC 05 és DD14), alumínium vékonylemezek (Al 
1050) és rézlemez (SF-Cu) vizsgálatait végeztem.

A vizsgált acél minőségek rövid jellemzése: A DC 04-EK jel az MSZ EN 10209:2000 
szabvány szerinti, hidegen hengerelt, kis karbon tartalmú, zománcozásra alkalmas, lapos acél-
termékeket jelöl. A DC 05 jel az MSZ EN 10139:2000 szabvány szerinti, hidegalakítás céljára
hidegen hengerelt lemezt jelöl: a 05 minőségű anyag hidegen jól alakítható acélfajta. A DD 
14 jelzés hidegalakítás céljára melegen hengerelt, MSZ EN 10111:2000 alapján gyártott le-
mezre utal. Ezeket a lemezeket a DUNAFERR-ben hengerelték, az általuk gyártott alap-
anyagokból. A lemezeket a DUNAFERR által szállított, dresszírozott állapotban vizsgáltam.

A ZSTE 340 jelzés hidegen hengerelt, előírt folyáshatárú mikroötvözött tulajdonságú le-
mez anyagot jelent, amely az SEW 093 szabvány szerinti ZStE 260 - ZStE 420 minőségsoro-
zatba tartozik. E szabványnak megfelelő acélok tulajdonságai hasonlóak az MSZ EN 10268
szabvány szerinti H 240 LA – H 400 LA jelű, hidegen hengerelt, nagy folyáshatárú lapos
acéltermékek hidegalakításra alkalmas minőségű csoport acéljaihoz. A ZSTE 340 minőségű 
lemezt, külföldi alapanyagból hengerelték a DUNAFERR-ben.

Alumínium anyagminőségekből t = 0,27 és 0,6 mm lemezvastagságú vékonylemezeket,
míg a réz alapanyagból, t = 1,0 mm vastagságú vörösréz lemezeket vizsgáltam.

A kísérleti anyagok szabványos anyagjellemzőinek meghatározása 4.1.1.

A kísérleteknél alkalmazott anyagok szabványos anyagjellemzőit az MSZ EN 10 002-
1:2001 szabvány 2005. évi magyar nyelvű változata szerint végeztem el. A kiértékeléseknél, 
az n-r jellemzők meghatározásánál alkalmaztam az MSZ EN 10 139:2000 szabvány mellékle-
teit is. A szakítóvizsgálatokat a tanszék MTS típusú, elektro-hidraulikus, számítógép vezérlé-
sű, univerzális anyagvizsgáló gépén végeztem. A berendezés maximális nyomóereje: 
Fmax = 250 kN. A vizsgálati berendezést – a szakítógépre felszerelt optikai mérőrendszerrel 
együtt a 4.1. ábra mutatja. A szakítási sebességet a vizsgálatok céljainak megfelelően, az 
MSZ EN 10 002-1:2001 szabvánnyal összhangban választottam meg, például a folyáshatár
mérésekor 0,1 mm/s értéket alkalmaztam. Az n-r vizsgálatokat mind hagyományosan, mind
pedig a következőkben (4.2.2. pont) ismertetetésre kerülő, VIALUX AutoGrid optikai alak-
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változás mérő rendszerrel is elvégeztem. A szakító próbatesteket a vonatkozó vizsgálati (MSZ 
EN 10 002-1:2001) és termék szabványok (MSZ EN 10139:2000) szerint alakítottuk ki. Az
alapvető szakító vizsgálatokat a széles, L0 = 80 mm-es próbatestekkel, míg a kiegészítő vizs-
gálatokat a keskeny, L0 = 50 mm-es próbatestekkel végeztem el.

a) az MTS elektrohidraulikus
anyagvizsgáló gép

b) Közelkép a befogott próbatesttel és az
optikai mérőrendszerrel 

4.1. ábra. A vizsgáló berendezés fényképe

A vizsgált anyagminőségek legfontosabb szilárdsági és alakváltozási jellemzőit a Melléklet
M.1. táblázataiban összegeztem.

A képlékenységi anizotrópia (r) és a keményedési kitevő (n) vizsgálata 4.1.2.

Az alakíthatóság témakörének elemzésénél hangsúlyoztam a keményedési kitevő (n) és a
képlékenységi anizotrópia tényező (r) szerepét a lemezek alakíthatóságában: ezt a 2. fejezet-
ben részletesen elemeztem. Az ott leírtakon túlmenően e két fontos paraméter meghatározását 
az is indokolja, hogy a következőkben elemzésre kerülő alakítási határdiagramoknál is tanul-
mányozni kívánom a keményedési kitevő és az anizotrópia tényező hatását, ezért a kísérletek-
nél alkalmazott acél anyagminőségekre elvégeztem az  ún. n-r vizsgálatokat is.

A keményedési kitevő és az anizotrópia tényezők fogalmát és a meghatározásukra szolgáló 
összefüggéseket a 2.1.2. pontban elemeztem. A kísérleti vizsgálatokat az 4.1. pontban felso-
rolt acél anyagminőségeken, a 4.1. ábra szerinti elrendezésben a lemezalapanyagokból a hen-
gerlési irányban, a hengerlési irányra merőlegesen, valamint a hengerlési iránnyal 45o-ot bezá-
ró irányokban kimunkált lemez szakító próbatesteken végeztem el. A próbatestek elrendezését
és fő méreteit a 4.2. ábra mutatja. 

0o, r
0

45o, r45

90o, r90
hengerlési irány

a 0

L
0

b0

4.2. ábra. Az n-r vizsgálatok próbatestei és elhelyezkedésük a hengerlési irányhoz képest
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A vizsgálati eredményeket a Melléklet M2. táblázataiban összegeztem. A vizsgálati ered-
mények elemzéséből a kísérleteknél alkalmazott acél anyagminőségek anizotrópiájával és a 
keményedési kitevővel kapcsolatban az alábbi főbb következtetések vonhatók le: 

 a DC05 anyagminőségű lemez az n-r értékek alapján összetett alakítások esetén is kivá-
lóan alakíthatók: jól nyújthatók, mélyhúzhatók;

 a DC04 anyagminőségű lemez mélyhúzhatósági szempontból kiváló: a mélyhúzható ka-
tegória felső tartományában helyezkednek el az  n-r vizsgálati értékek;

 a DD14 anyagminőségű – deep-drawing quality – lemez, nevének megfelelően, a jól 
mélyhúzható anyag tartományban helyezkedik el;

 a ZStE 340 anyagminőség a négy lemez közül a legkevésbé jó alakíthatósági jellem-
zőkkel rendelkezik. 

4.2. A vizsgálati technika rövid ismertetése

A Miskolci Egyetem Mechanikai Technológia Tanszékén hazai és nemzetközi kutatási
projektek támogatásával egy integrált lemezalakíthatósági vizsgáló rendszert valósítottunk
meg, amely egy elektro-hidraulikus, számítógép vezérlésű lemezvizsgáló gépet és egy auto-
matizált optikai alakváltozás-mérő rendszert foglal magába. A következőkben először röviden 
e két fő egységet ismertetem.  

Az elektro-hidraulikus lemezvizsgáló berendezés4.2.1.

A lemezvizsgáló gép (4.3. ábra) egy számítógép vezérlésű, univerzális, lemezvizsgáló be-
rendezés, amely különféle lemezalakíthatósági vizsgálatok elvégzésére (Erichsen, Nakazima,
Bulge, FLD, FLC meghatározás) alkalmas. A berendezés elektrohidraulikus működtetésű, a 
főnyomó henger névleges kapacitása alapján 3 mm lemezvastagságig alkalmas a legkülönbö-
zőbb lemezvizsgálatok elvégzésére. A berendezés 100 mm átmérőjű, félgömb alakú mélyhúzó 
bélyeggel, ehhez illeszkedő húzógyűrűvel, valamint ráncgátlóval felszerelt. A berendezés ma-
ximális terhelhetősége Fmax = 600 kN, a megvalósítható sebességtartománya v = 0÷5 mm/s.

A berendezés rendelkezik a folyamatos alakváltozás mérést végző optikai mérőrendszer 
felfogásához szükséges tartozékokkal, elektronikus vezérlése pedig lehetővé teszi a lemez-
vizsgáló gép és az optikai alakváltozás mérő rendszer összehangolt működtetését. 

4.3. ábra. Az univerzális lemezvizsgáló berendezés az optikai mérőrendszerrel 

Az AutoGrid optikai alakváltozás mérőrendszer 4.2.2.

Az alakváltozások vizsgálat közbeni mérésére és kiértékelésére a német Vialux GmBH cég
AutoGrid optikai mérőrendszerét alkalmazzuk [153]. A lemezek alakváltozását a korábbiak-
ban is számosan tanulmányozták különféle méréstechnikai módszerekkel. Napjainkban több,
erre a területre szakosodott cég – közöttük a német Vialux GmBH – ajánl teljes körű, rend-
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szerbe illeszthető megoldást, amely képes az alakított lemezek alakváltozásának nyomon kö-
vetésére, gyors, megbízható, objektív nyúlásmérésre. A Vialux rendszer az AICON 3D-s
rendszer optikai rendszert fejlesztő céggel, valamint több szerszámgépipari és alakítástechno-
lógiai Fraunhoffer Intézettel is együttműködik a fejlesztésekben. A Vialux GmBH ezzel a 
megoldással rendkívül fontos gyakorlati igényeket elégít ki a lemezalakításban.

Az alakítás során bekövetkező alakváltozásokat a munkadarab felületére felvitt rácshálózat 
torzulásának mérésével határozhatjuk meg. Az AutoGrid nyúlásmérő rendszerben szabályos, 
négyzetes háló a mérési információk hordozója. Fontos, hogy a méréshez felvitt háló az alak-
változást károsodás nélkül elviselje. A rácshálózat elkészítésére számos módszer ismeretes.
Vizsgálatainknál a nyomdaiparban alkalmazott szitanyomásos technikát alkalmaztuk (4.4. áb-
ra).

4.4. ábra. A kísérleteknél alkalmazott szitázó berendezés

A képmérés technikája lehetővé teszi, hogy a rácspontok 3D-s koordinátáit különböző né-
zetekből felvett képekből egyértelműen meghatározzuk (4.5. ábra). A fototechnikai alapú mé-
rés (photogrammetry) hosszú és jelentős múlttal rendelkezik: Franciaországban vezették be 
elsőként a 19. században, azóta a világon széles körben alkalmazzák a legkülönfélébb műsza-
ki és más tudományterületeken, az ipari-gyakorlati életben. A képmérés technikája főleg a lé-
gi felderítésben, de számos más mérnöki alkalmazásban is nagy jelentőségű [118]. 

A fototechnikai alapú mérés érdekében, a vizsgált tárgyról különböző nézetekből kell fel-
vételt készíteni. A képmérés folyamata tulajdonképpen egy fénynyaláb vetítésével írható le.
Minden egyes Oi tárgypontot, a továbbított kép Oi’ pontjával a vetítés P’ középpontján átha-
ladó egyenessel köthetjük össze.

4.5. ábra. Az optikai mérés alapelvének vázlata
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Ez oda-vissza érvényes: a P középpont koordinátáinak ismeretében a képsíkon lévő bár-
mely Oi’ pont egy fénynyalábbal összeköthető a vizsgált tárgy megfelelő Oi pontjával. Az Oi

tárgypont egyértelmű meghatározásához egy másik ugyanilyen típusú elrendezés szükséges a 
térben. A tárgy Oi pontjának 3D koordinátáit a két különböző nézeti irányból felvett Oi’ és Oi”
pontok alapján rekonstruálhatjuk. Bármely tárgy 3D geometriája rekonstruálható, megfelelő 
számú, különböző nézetekből felvett, összetartozó pontok alapján. Az AutoGrid rendszerben 
a munkadarab felületére előzetesen felvitt háló pontjai, mint összetartozó pontok használha-
tók. Az AutoGrid szoftver több mint két nézeti irányt alkalmazva teszi lehetővé a térbeli pon-
tok meghatározását, amely a pontosságot, ezáltal a megbízhatóságot fokozza.

Az AutoGrid rendszer 4 kamera által rögzített nézeten alapszik, ezáltal biztosítva azt a
nagyfokú pontosságot, ami a nagypontosságú nyúlásméréshez szükséges. Ezzel a 4 kamerás
megoldással, még az erősen görbült felületek (pl.: 900-os hajlás) esetén is, legalább két kame-
ra áll még rendelkezésre bármely tárgyponthoz.

Nyilvánvaló, hogy a P’ és P’’ vetítési központoknak (4.5. ábra) a kép síkjához viszonyított
helyzetét (belső paraméterek), valamint az egész nézeti rendszer térbeli orientációját (z’, z’’ - 
külső paraméterek) ismerni kell a 3D-s objektum rekonstrukciója érdekében, felhasználva a 
különböző nézetekben felvett, összetartozó pontokat. Ezért az AutoGrid rendszerben két lép-
csős vizsgálatot alkalmazunk. Az első lépés – az előzők miatt szükséges – rendszer kalibráció, 
amely biztosítja az összes belső és külső szükséges paramétert az egyértelmű 3D helyzet 
meghatározáshoz. A kalibrálást követően korlátlan számú mérés elvégezhető az előkalibrált 
rendszerrel.

Az AutoGrid mérőrendszer 4 CCD kamerát használ mobil mérőfejekkel (4.6. ábra), ame-
lyek érzékelik, és nagy pontossággal mérik a különböző térbeli helyzeteket. A kamerák előka-
libráltak és rendelkeznek olyan korrekciós lehetőséggel, amely megfelelő mérési pontossággal 
képes az alakváltozás méréshez szükséges elmozdulásokat erősen görbült felületeken is elvé-
gezni.

4.6. ábra. Az optikai mérőrendszer 

A képrögzítést követően, a képek automatikusan megjeleníthetők: a rendszer másodper-
cenként maximum 14 400 rácskereszteződési koordináta 3D-s helyét képes meghatározni. E 
mérések alapján az alakváltozási- és a feszültségi eloszlás is meghatározható. Az elsődleges 
mérési eredmény természetesen a felületi alakváltozási eloszlás. A Vialux – AutoGrid rend-
szer átfogó és sokoldalú szoftvereszközöket tartalmaz az automatikusan mért adatok elemzé-
sére és az alakítási határgörbék (FLC – Forming Limit Curves) meghatározására.

Az előzőkben leírt kalibrálási és mérési folyamat rendszertechnikai felépítésének vázlatát a 
4.7. ábra szemlélteti. Az ábra baloldalán az alakítandó lemez hálózásának és alakításának a
lépései, míg az ábra jobb oldalán az AutoGrid rendszer kalibrálási és mérési lehetőségei látha-
tók.
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AutoGrid

Lemez
Kalibrálás

Hálózás felvitele

Alakítás Képrögzítés
Hálópontok mérése
3D koordináták számítása

Alakváltozások számítása
Vizuális megjelenítés

FLC/FLD meghatározás

Az alakítás előtti 
állapot elemzése
(opcionális)

4.7. ábra. A Vialux – AutoGrid mérőrendszer rendszertechnikai felépítésének vázlata 

4.3. Az optikai alakváltozás mérés folyamatának ismertetése

A mérés lépéseit egy összetett munkadarab mérésén keresztül mutatom be. A választott
mintadarab egy összetett alakítást igénylő, viszonylag bonyolult, nagyméretű lemezalkatrész 
(egy személygépkocsi katalizátorház), amelynek a mérését csak több lépésben tudjuk elvé-
gezni. Ennek kapcsán, a nagy felületek több lépésben elvégzett méréseinek az összekapcsolási
lehetőségét is be tudom mutatni. 

Rendszer konfiguráció és kalibráció4.3.1.

A mérések megbízható nyomon követését a rendszer kalibráció garantálja, amely biztosítja
az összes belső és külső szükséges paramétert a pontos mérés végrehajtásához. Az előkalibrált 
rendszerrel, korlátlan számú mérés elvégezhető újabb kalibrálás nélkül, ugyanakkor a mérést 
végző kamerák helyzetében, beállítá-
sában bekövetkező bármely változás, 
új kalibrálást tesz szükségessé. A ka-
libráláshoz alkalmazott mintát mutatja
a 4.8. ábra.

A kalibráló egység az AutoGrid
rendszer normál tartozéka. A mérő 
számos kódolt jelet tartalmaz 3D-s
struktúrában. E jelek pozíciója ponto-
san meghatározott, és megfelel a nem-
zetközi szabvány előírásoknak. A ka-
librációs lépésben számos nézetet rög-
zítünk, a rendszer automatikusan fel-
ismeri a kódolt jeleket és kiszámítja a
továbbiakban referenciaként szolgáló
belső és külső paramétereket az aktuá-
lis AutoGrid kamera konfigurációra.

4.8. ábra. A kalibráló egység
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A képrögzítés4.3.2.

Az állóképek rögzítésénél a 3D-s képet a 4 kamera képéből határozhatjuk meg. Nagymére-
tű munkadarab esetén több mérési elrendezésben felvett képre van szükség, amelyek megfele-
lő referencia pontok segítségével csatlakoztathatók a mérési tartomány megnövelésére. A pél-
daként bemutatásra kerülő alkatrész (egy katalizátorház) esetében 6 elrendezésben készítettem 
felvételeket a 4 kamerával a darab teljes vizsgálatához. A felosztást a 4.9. ábra mutatja.

4.9. ábra. Kapcsolt elrendezési terv

A szabályos, négyzetes háló a mérési információk hordozója az AutoGrid nyúlásmérő 
rendszerben. Fontos, hogy a méréshez felvitt háló az alakváltozást károsodás nélkül elviselje.
A rácshálózat elkészítésére számos módszer ismeretes. A kísérleti vizsgálatoknál az előzők-
ben már ismertetett, szitanyomásos technikát alkalmaztam (ld. 4.4. ábra).

4.10. ábra. Automatikus hálófelismerés

A rácshálózat felismerésének folyamatát a 4.10. ábra mutatja. Az automatikus képfelisme-
rés során hibás pontok is adódhatnak, amelyeket törölhetünk, illetve az esetleg hiányzó pon-
tokat manuálisan interpolálhatjuk.
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A vizsgált darab különböző részeiről készített felvételek egyesítése az előzetesen a mérő-
háló elkészítésekor felvitt referencia pontok alapján lehetséges. A teljes 3D-s projekthez a mé-
réseket egymáshoz kell kapcsolnunk: ehhez minden egyes mérési projektnél legalább két kö-
zös pontra van szükségünk, amelyek alapján az egyesítést elvégezhetjük (4.11. ábra).

4.11. ábra. Referenciapontokkal összekötött modell

A torzult hálózat kiértékelése, utófeldolgozás4.3.3.

Miután a referenciapontok segítségével egyesített modellt elkészítettük, következhet az
alakítás során deformált hálózat kiértékelése, az ún. utó-feldolgozás, vagy idegen kifejezéssel
a post-processzálás. Az utófeldolgozó programot futtathatjuk a fő programból, és különálló 
programként is. Egy ilyen utó-feldolgozási eredményt – a katalizátorház alakváltozási eloszlá-
sának térképét – mutatja a 4.12. ábra.

4.12. ábra. A katalizátorház alakváltozási eloszlásának térképe

Az AutoGrid rendszer számos további utó-feldolgozási, kiértékelési lehetőséget kínál, 
amelyeket a gyakorlati igényeknek megfelelően fejlesztettek ki (pl. meghatározhatjuk az 
alakváltozási- és falvastagság-eloszlást, az alakítási határdiagramot, stb.). Az alakítási határ-
diagram meghatározását a következő, 4.4. pontban ismertetem. 
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4.4. Az alakítási határdiagram (FLD) kísérleti meghatározása

A vizsgálati próbatestek4.4.1.

Az FLC pontos meghatározásához 5 különböző geometriájú próbatestet készítettem. A 
próbatestek a Nakazima-vizsgálat módosított próbatesteinek tekinthetők, azzal a lényeges kü-
lönbséggel, hogy a próbatestek változó hídszélessége mellett, az azonos R=100 mm-es sugár-
ral megvalósított kialakítás (4.13. ábra) biztosítja, hogy a törés a próbatestek közepén követ-
kezzen be, ezáltal kényelmes és megbízható mérést biztosítva. A különböző hídszélességű 
próbatestek vizsgálatával, jó közelítéssel lefedhető az 1 és 2 alakváltozások lemezalakítás-
ban szokásos, teljes tartománya.

4.13. ábra. Az alkalmazott próbatest geometria sorozata

A vizsgálatokat a Mechanikai Technológiai Tanszéken található – az 4.2.1. pontban részle-
tesen bemutatott – elektro-hidraulikus, számítógép vezérlésű, egyetemes lemezvizsgáló gépen 
végeztem. A vizsgáló rendszer lehetővé teszi, hogy a vizsgálatot az alakítás folyamatában tö-
résig nyomonkövessük az alakváltozási határgörbék, határdiagramok, meghatározásához.

Az FLC meghatározásához használt próbatestek fényképét alakítás utáni állapotban a 4.14.
ábra mutatja.

4.14. ábra. Behálózott próbatestek alakítás után

A vizsgálatok végrehajtása – a képrögzítés4.4.2.

Az eljárás közbeni opció alkalmazásakor lehetőség van az alakítási eljárások folyamat 
közbeni tanulmányozására, és az alakítás során készített kép együttesek rögzítésére. Alapér-
telmezés szerint, az előképmód engedélyezett a program indítása után és a négy kamera képe 
azonnal megjelenik a monitoron (4.15. ábra).

A képek rögzítési sebességének maximuma 30x4 képkocka másodpercenként. Minden adat
ideiglenesen a számítógép fő memóriájában tárolódik. Így a RAM egyértelműen meghatároz-
za a lehetséges rögzíthető képeket a videó-sorozatban. 
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4.15. ábra. Kameraképek alakítás előtt és alakítás közben 

A torzult rácshálózat kiértékelése4.4.3.

A deformált háló kiértékelése a jellegzetes hálókereszteződések felismerésén, a nézetek 
különböző helyzetén és a 3D koordináták számításán alapul a kalibrálási lépésből kapott foto-
technikai alapú mérés paramétereinek megfelelően. Fontos a megfelelő kezdeti háló méretek 
beállítása. A kezdeti lemezvastagság bevitele ugyancsak fontos a vastagsági jellemzők, to-
vábbá a lemez vastagságának közepére történő helyes számításhoz az alakítást követően. 

4.4.3.1. Az alakváltozások számítása

Képlékeny alakváltozásnál az anyag viselkedését a valódi nyúlás jellemzi. Itt meg kell je-
gyeznünk, hogy az angolszász irodalmak a valódi nyúlást -nal jelölik és a korábbi fejezetek-
ben én is ezt a jelölést alkalmaztam. A kísérleti berendezés és a hozzátartozó kiértékelő szoft-
ver azonban német eredetű és mivel német nyelvterületen (és többnyire a magyar nyelvű szak-
irodalomban is) a valódi nyúlást -vel jelölik, a programból nyert adatokkal, képekkel való
összhang érdekében helyenként a valódi nyúlás jelölésére a -t használom, de a korábbi feje-
zetekkel való összhang érdekében alapvetően az jelölést alkalmazom.

A valódi nyúlást x irányban a dx/x, y irányban a dy/y elemi mennyiség integrálásával hatá-
rozhatjuk meg az (4.1) összefüggés szerint:

1 1

0 0

x y

1 1
x y

0 0x y

x ydx dy
ln ; ln .

x x y y
       (4.1)

A térfogat-állandóságot feltételezve, a valódi nyúlásokra érvényes az

0x y z     (4.2)

összefüggés, amely alapján a két síkbeli alakváltozási komponens x, és y ismeretében a har-
madik, a vastagság irányú z alakváltozás kiszámítható.

4.4.3.2. Az alakítási határgörbe automatikus meghatározása

A Vialux-AutoGrid rendszer – amennyiben az optikai alakváltozás mérő és kiértékelő 
rendszer a lemezvizsgáló rendszerrel számítógépes adatkapcsolatban van – lehetővé teszi az 
azonos anyagon különböző próbatesteken elvégzett mérésekből az alakváltozási határgörbe 
jelentős mértékben automatizált meghatározását. 
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Az 4.4.1. pontban ismertetett, különböző hídszélességű próbatestek vizsgálata során kapott 
eredményeket – különböző alakváltozási utakból származó, 1, 2 összetartozó valódi nyúlá-
sokat megtestesítő pontfelhőként – a 4.16. ábra mutatja. Amint az ábrából is jól látható, a vá-
lasztott hídszélességek révén megvalósított alakváltozási utak (deformációs történetek) az
alakváltozási határdiagram (FLD) jobb és baloldalát egyaránt jól lefedik.

4.16. ábra. Különböző alakváltozási utakhoz tartozó mérési eredmények  

A különböző alakváltozási utakból kapott pontfelhőket egyszerre betöltve a mérési ered-
ményeket összegző 1, 2 koordináta rendszerbe, az alakítási határgörbe (FLC) a pontfelhő 
felső határát megtestesítő pontokhoz, azaz a kritikus (törést okozó) alakváltozási értékpárok-
hoz rendelhető sokszögként értelmezhető (4.17. ábra). 

4.17. ábra. Az FLC grafikai szerkesztése

20 mm hídszélesség 40 mm hídszélesség 80 mm hídszélesség

125 mm hídszélesség 200 mm hídszélesség
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Természetesen minél több különböző alakváltozási úthoz (azaz jelen esetben minél több 
különböző hídszélességű próbatesthez) tartozó eredménnyel (alakváltozási pontfelhővel) ren-
delkezünk, annál több pontot határozhatunk meg az alakítási határgörbén, amelynek eredmé-
nyeként a sokszög annál jobban „kisimul” és annál pontosabban adja meg a vizsgált anyagra
vonatkozó alakítási határgörbét (FLC-t).

A program arra is lehetőséget ad, hogy az alakváltozási pontfelhők alapján meghatározott 
FLC sokszögre, különböző (lineáris, vagy polinommal közelített) függvényt illesztve „simít-
suk ki” az alakítási határgörbét [153].

4.4.3.3. Az alakítási határgörbe manuális meghatározása

Az előző, 4.4.3.2. alpontban bemutatott automatikus FLC meghatározás mellett gyakran
szükséges a különböző alakváltozási utakhoz tartozó mérési eredmények manuális kiértékelé-
se az alakítási határgörbe meghatározásához. Mivel a törés, szakadás helyén az alakváltozások
kiértékelése nehézségekbe ütközik, számos kiértékelési módszert dolgoztak ki különösen
azokban az időkben, amikor a ma rendelkezésre álló korszerű optikai rendszerek még nem 
voltak elérhetők. E módszerek némelyike ma már túlhaladottá vált, de vannak közöttük olya-
nok, amelyek fontos szerepet játszottak az optikai háló kiértékelési módszerek fejlesztésében
is. Ezért – és a történeti hűség kedvéért is – röviden áttekintjük a határ alakváltozások megha-
tározásának néhány, fontosabbnak ítélt módszerét.

Yoshida [157] még 1968-ban javasolta a szakadás szomszédságában a deformációs gradi-
ens meghatározásának úgynevezett „három kör” módszerét. A módszert Takashima és mun-
katársai [123] fejlesztették tovább. A módszer A, B, C érintkező körök fő deformációinak 
elemzéséből áll, úgy választva ki a köröket, hogy a középsőt szelje át a szakadás. Yoshida 
elemezte a szakadási pont szomszédságában a deformáció gradienseit olyan próbatesteken,
amelyek hosszirányú (x) és keresztirányú (y) húzásnak voltak kitéve. Ezeket a gradienseket
három alakváltozási fázisban vizsgálta; a diffúz elvékonyodás, a lokalizált elvékonyodás és a
szakadás megjelenésekor. Egy x - y diagramon ábrázolva a deformációk különböző állapo-
tát, a görbék folytonosságainak szakadását figyelték meg. A szakadás – megfigyeléseik sze-
rint – éppen a lokális elvékonyodás pillanatában következik be.

Veerman [150] az előbbi kutatások eredményeiből kiindulva, a határ-deformációk megha-
tározására egy másik módszert javasolt. Ő is az anyag tönkremenetelének kritériumaként a lo-
kális elvékonyodást tekintette, de a határ alakváltozások meghatározásához szükséges nagy-
számú próbatest és jelentős munkaráfordítás miatt a módszer nem vált széles körben alkalma-
zottá. Módszerének jelentőségét viszont – egyebek mellett – az adja, hogy a módszerből adó-
dó hátrányok kiküszöbölésére, Bragard [14] egy lényegesen egyszerűbb, de sokáig szélesebb 
körben alkalmazott eljárást dolgozott ki. A francia CRM intézetben kidolgozott módszert, Eu-
rópán kívül az Egyesült Államokban is előszeretettel alkalmazták [15]. 

A továbbiakban az AutoGrid szotver által alkalmazott manuális kiértékelést ismertetem.

4.4.3.4. Az FLC mérések kiértékelése a keresztező metsző-vonalak segítségével 

A Vialux- AutoGrid rendszer, az alakítási határgörbe manuális meghatározására az ún. ke-
resztező-metsző vonalak módszerét alkalmazza, amelyet egyébként az alakítási határdiagra-
mok meghatározására az ISO 12004 szabványelőírás is ajánl [65].  

A módszer lényege, hogy a vizsgálatok elvégzése után a program egy külön modulja (FLC
determination using line sections) lehetővé teszi a rögzített, torzult hálón a repedés közvetlen 
környezetének megfelelő vonalrészek kiválasztását. Ha a hálóvonalak valamelyike majdnem 
merőleges a törésre, akkor választhatjuk az automatikus kiértékelési lehetőséget (4.18. ábra). 
Más esetekben manuálisan kell definiálnunk a megfelelő vonalszakaszokat a szoftveres meg-
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oldás indítása előtt. A harmadik lehetőség, hogy importálhatunk adatot, megadott külső adat 
file-ból.

4.18. ábra. Az FLC mérések kiértékelése a keresztező metsző-vonalak segítségével  

A következő párbeszédablakban kiválasztjuk a kívánt beállítást (4.19. ábra): 

4.19. ábra. FLC tesztek kiértékelése a keresztező metsző-vonalak segítségével  

Abban az esetben, ha a törés több mint 0,5 mm-re szétnyílt, meg kell adnunk a törés szé-
lességét (4.20. ábra). Egyik lehetőség erre, hogy kijelöljük a törés mindkét oldalát és a valós 
távolságát a szoftver automatikusan kiszámítja.
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4.20. ábra. FLC mérések kiértékelése - repedés távolságának meghatározása

A stabilitási vizsgálathoz megváltoztathatjuk a számításhoz felhasznált pontok számát a
második deriváltban. Célszerűen válasszuk a legkevesebb pontot úgy, hogy a második deri-
váltnak stabil maximuma legyen (4.21. ábra).

4.21. ábra. FLC vizsgálatok kiértékelése – pontok meghatározása a második deriváltban

A következő párbeszéd ablakban több paramétert kell választanunk az illesztési funkció-
hoz. Az illesztési függvény meghatározása után a következő eredményeket láthatjuk (4.22. 
ábra).
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4.22. ábra. FLC tesztek kiértékelése - igazító funkciók

A Stability menüpont alatt különböző illesztő paramétereket választhatunk, a kiszámolt 
FLC értékek stabilitásának elemzésére. Ha van olyan terület, ahol az FLC értékei közel állan-
dónak tekinthetők, a stabilitási vizsgálat sikeresen befejeződött (4.23. ábra). 

4.23. ábra. FLC tesztek kiértékelése – sikeres stabilitási teszt

4.5. Az alakváltozási instabilitás (befűződés) és a törés bekövetkezés meghatáro-
zásának kísérleti módszerei

A rendszer maximum 3 csatornán tud rögzíteni analóg mérési jeleket a képeken kívül az
alakítási folyamat elemzéséhez. Például egy lemezalakítási vizsgálatnál szokásos adat az erő 
és elmozdulás, ami szükséges az anyagban keletkező hiba pontos azonosításához. 

Ha az analóg adatokat megjelenítő diagram (4.24. ábra) aktív, mindig a kép együttesnek 
megfelelő érték olvasható le róla, és fordítva is, bármely időben egy adott pozíciónak megfe-
lelő kép együttes jeleníthető meg a diagramra kattintva. 

Ha a lemezvizsgáló gép analóg adatot is szolgáltat (pl: erő és elmozdulás) akkor ezeket 
rögzíthetjük és láthatjuk egy adat-idő diagramon. Ez a diagram lehetőséget ad a képkészletek 
kiválasztásához, az alakváltozás kiértékeléséhez, például az alakítási határértékek vizsgálatá-
nál. A diagram segít a repedések és a befűződések vizuális megfigyelésében is.  
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4.24. ábra.  Erő, elmozdulás diagram 

4.6. Az alakítási határdiagramokat befolyásoló tényezők elemzése 

Az már az előző pontokban bemutatott elemzésekből és vizsgálatokból is egyértelműen ki-
derült, hogy az alakítási határdiagramok kérdésköre igen összetett: meghatározásuknál szá-
mos olyan tényezővel kell számolnunk, amelyek jelentős hatást gyakorolnak az alakítási ha-
tárértékre és ez által a meghatározott alakítási határdiagramok megbízhatóságára, gyakorlati
alkalmazhatóságára. A befolyásoló tényezőket számos szempont szerint osztályozhatjuk. Az 
alábbiakban az alakítási határdiagramokat befolyásoló legfontosabb tényezőket foglalom ösz-
sze azzal a céllal, hogy a továbbiakban szisztematikusan megtervezett kísérletekkel és kapcso-
lódó elméleti elemzésekkel bemutassam e tényezők hatását az alakítási határdiagramokra: 

 az alakváltozási történet, a vizsgálatnál alkalmazott alakváltozási út (deformáció-
történet) hatása,

 az anyagminőség, az anyagjellemzők hatása, például az anizotrópia tényező, a kemé-
nyedési kitevő és a sebességkitevő, az öregedés hatása, a hengerlési irány és az anyag-
jellemzők szórásának hatása 

 a lemezvastagság hatása
 a próbatest alakjának és méreteinek hatása

Rögzített
képegyüttesek

F max

Szakadás előtti állapot 

Rögzített képegyüttesek
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 a vizsgálati körülmények hatása (pl. az alkalmazott hálózás típusa, mérete, pontossága,
a háló alakváltozás mérésének módja, pontossága, a súrlódási, kenési feltételek hatása, a
hőmérséklet hatása, a vizsgálati eljárás típusának hatása.)  

E sokféle befolyásoló tényező hatása jól megtervezett, szisztematikus kísérletsorozatok el-
végzését és gondos kiértékelését igényli. Ez rendkívül munka- és időigényes feladat. A követ-
kező pontokban e befolyásoló tényezők részben kísérleti, részben elméleti megfontolások 
alapján elvégzett elemzéseinek eredményeit és az eredményekből levonható következtetéseket 
foglalom össze.

Az anyagminőség, a különböző anyagjellemzők hatása 4.6.1.

Az anyagminőség alakíthatóságra gyakorolt hatását elemezve általában érvényes, hogy a 
növekvő szilárdsági jellemzők csökkentik az alakíthatóságot. Ezt a hatást jól szemlélteti a 
4.25. ábra, amelyen a szakítószilárdság (Rm) és a fajlagos nyúlás (A5) kapcsolata látható az
utóbbi évtizedek acélfejlesztési eredményeinek bemutatásával. (Bár a fajlagos nyúlás önma-
gában nem elegendő az alakíthatóság megítélésre, a tendencia érzékeltetésére alkalmas.) 

Szakítószilárdság (Rm, MPa)
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)

20,000 40,000 Rm ´ A5 = 60,000

4.25. ábra. A szakítószilárdság (Rm) és a fajlagos nyúlás (A5) kapcsolata
a legújabb acélfejlesztési irányzatok szemléltetésével

A mechanikai anyagjellemzők hatását általánosságban értékelve, számos szerző, így pél-
dául Keeler [74], Banabic [6] is megállapította, hogy közel hasonló mechanikai anyagjellem-
zőkkel rendelkező anyagok alakítási határdiagramjai szintén hasonlóak. 

Az alakváltozási jellemzőket tekintve az is ismert, hogy – különösen a nyújtó jellegű alakí-
tásoknál – az egyenletes nyúláshatár növekedése az alakíthatóságot kedvezően befolyásolja. 
Ezt a hatást azonban sokkal inkább az n keményedési kitevővel összefüggésben szokás ele-
mezni, ami az n = m összefüggés alapján (ld. (3.3) összefüggés) teljesen kézenfekvő. 

Az n keményedési kitevő hatását az alakítási határdiagramokra Keeler empirikus összefüg-
gése is mutatja – (3.14) kifejezést) – amelyet az alakítási határdiagramok egyszerű anyagjel-
lemzőkből való számítására javasolt. Ez alapján a keményedési kitevő növekedésével egyene-
sen arányosan, a növekvő 1 értékek irányába tolódik el az alakítási határdiagram bal- és
jobboldali határgörbéjének találkozását kijelölő FLDo pont, amint azt a 4.26. ábra illusztrálja.
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4.26. ábra. Az n keményedési kitevő hatása az alakítási határdiagramok helyzetére 

Az r anizotrópia tényező hatását vizsgálva az állapítható meg, hogy az anizotrópia tényező 
nagyobb értéke különösen az alakítási határdiagram baloldali tartományába eső alakváltozási 
utakat befolyásolja kedvezően. Képlékenységtani megfontolások alapján – viszonylag egysze-
rű levezetésekkel igaolható, hogy az egyszerű húzóvizsgálatnál az alakváltozási trajektória 
egyenesének iránytangense az anizotrópia tényezővel a 

1

r
tg

r
  


(4.3)

összefüggéssel írható fel, amiből az következik, hogy minél nagyobb az anizotrópia tényező 
értéke, az alakváltozási útvonal egyenese annál inkább balra tolódik. Mivel az alakítási határ-
görbe a -2 irányában emelkedik, ez egyben azt is jelenti, hogy az alakváltozási út trajektóriá-
jának az alakítási határgörbével alkotott metszéspontja a nagyobb 1 értéknél található, ami az
alakíthatóság növekedését jelenti (ld. 4.27. ábra).

4.27. ábra. Az r anizotrópia tényező hatása az alakváltozási útvonalra 

n FLD0

0,10 0,1782

0,15 0,2673

0,20 0,3565

0,25 0,4456

r α 

1,0 26,56°

1,4 30,25°

1,8 32,74°

2,2 34,50°

2,6 35,84°
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Ugyanakkor az anizotrópia tényező ezzel ellentétes hatást fejt ki az alakítási diagram jobb 
oldali tartományán, ami pusztán szemlélet alapján is belátható. A nagyobb anizotrópia ténye-
ző közismerten a lemezvastagság csökkenése (azaz a lemez vékonyodása) ellen hat. Minthogy 
a diagram jobb oldali tartománya a nyújtó alakváltozások tartománya, ezért nyilvánvaló az
anizotrópia tényező ellentétes hatása ezen a szakaszon. 

A hengerlési irány hatása az alakítási határdiagramokra4.6.2.

Az anizotrópia tényező vizsgálatánál (4.1.2. pont) is láttuk, hogy a hengerlési irány az ala-
kíthatósági jellemzőkre jelentős hatást gyakorol. Ezért vizsgálatokat végeztem a hengerlési 
irány alakítási határdiagramra gyakorolt hatásának vizsgálata céljából is. A kísérletekhez a
már korábban bemutatott vizsgálatoknál alkalmazott DC05 acél anyagminőségből készített 
0,6 és 1,0 mm vastagságú lemezeket, valamint egy t = 0,27 mm-es alumínium lemezanyagot
használtam. A vizsgálatokat a hengerlési iránnyal  = 0o, 45o és 90o irányban kimunkált, mó-
dosított Nakazima próbatesteken végeztem. A DC05 anyagminőségű, t = 1 mm vastagságú
lemez, különböző irányokban mért alakítási határdiagramját az 4.28. ábra mutatja. 

4.28. ábra. DC05 lemez alakítási határdiagramja
különböző irányokban (t = 1 mm-es lemezvastagságra) 

A 4.28. ábra elemzéséből érdekes következtetések vonhatók le. A diagram jobboldali 
(2 > 0) szakaszán a hengerlési iránnyal bezárt szög hatása gyakorlatilag lényegtelen, az
 = 0o, 45o és 90o irányban mért alakítási határgörbe – a mérési pontosság határán belül – lé-
nyegében együtt fut. Minél negatívabb a legkisebb főalakváltozás (2), a hengerlési irányban
és az arra merőleges irányban kivett próbatesteken mért alakítási határgörbék közötti különb-
ség annál nagyobb lesz. A hengerlési iránnyal 45o-os szöget bezáró irány alakítási határgörbé-
je a hengerlési irányra merőlegesen mért határgörbével lényegében együtt fut. 

Az előzővel közel azonos viselkedést tapasztaltam a DC05 anyagminőségű, t = 0,6 mm
vastagságú lemez vizsgálatakor az alakítási határdiagram baloldali tartományában, míg a dia-
gram jobboldali szakaszán – különösen a síkalakváltozási állapot környezetében – némiképp
eltérő viselkedést mutat az alakítási határdiagram (4.29. ábra). 
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4.29. ábra. DC05 lemez alakítási határdiagramja
különböző irányokban (t = 0,6 mm-es lemezvastagságra) 

A két diagram (4.28. ábra és 4.29. ábra) egyúttal a lemezvastagság hatását is szemlélteti,
nevezetesen, a lemezvastagság növelése az alakíthatóság növelése irányában hat. (A lemez-
vastagság hatását az 4.6.4. pontban részletesebben is bemutatom.)

Figyelemre méltó különbség látható a t = 0,27 mm vastagságú, alumínium vékonylemez
alakítási határdiagramját illetően (4.30. ábra). Az alumínium vékonylemez alakítási határdiag-
ramja, a diagram alakját és az alakíthatósági értékeket illetően is jelentősen különbözik az 
előző két ábrán bemutatott acél alapanyagok határdiagramjaitól. 

4.30. ábra. t = 0,27 mm lemezvastagságú, alumínium vékonylemez alakítási határdiagramjai
a hengerléshez képest különböző ( = 0o és 90o) irányokban mérve
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A legjelentősebb különbség az alakíthatóság mértékében mutatkozik. Ha az 2 = 0, azaz a
síkalakváltozási állapotnak megfelelő FLD0 értéket tekintjük, akkor azt állapíthatjuk meg,
hogy az 1 mm-es acéllemezhez képest értéke alig valamivel több, mint az acéllemez FLD0 ér-
tékének 45%-a, és a 0,6 mm-es acéllemezzel összehasonlítva is csak kb. a fele.

Az alakítási határdiagram jobboldali szakaszát tekintve hasonló tendenciát mutat az acél-
lemezekhez, míg a baloldali tartományban a különböző irányokban ( = 0o, illetve  = 90o) a
határgörbék „széttartása” határozottan jelentősebb. 

Az öregedési hajlam hatásának vizsgálata4.6.3.

Mivel az alakítási határdiagramok elemzésénél – egyéb tényezők mellett – az öregedés ha-
tását is tanulmányozni akarom, ezért a szakítóvizsgálatokat követően elvégeztem az acél 
anyagminőségek öregedés vizsgálatát is. 

Az acél öregedésén mechanikai tulajdonságainak az idő előrehaladásával bekövetkező, 
kedvezőtlen változását értjük [152]. Az alakítási öregedésnek nevezett jelenség az öregedésre 
hajlamos ferrites acélok kismértékű hidegalakítását követően szobahőmérsékleten hosszabb 
idő alatt, ennél nagyobb hőmérsékleten, pl. 100-200 °C-on, lényegesen rövidebb idő, fél-, egy 
óra alatt bekövetkezik. Az alakítási öregedés jellemzően a szilárdsági értékek, elsősorban a 
folyáshatár növekedésében és a szívóssági értékek, elsősorban az ütőmunka csökkenésében 
nyilvánul meg. Alakítási szempontból ennél is lényegesebb, hogy az öregedés az alakíthatósá-
got is rontja.

A hengerelt lágyacél lemezek ferritje interstíciósan oldott elemeket is tartalmaz. Ezek kö-
zül legfontosabb a karbon és a nitrogén. Az Al-mal erősen dezoxidált, előírt Al-tartalmú (csil-
lapított) acélból gyártott finomlemezek ferritje karbonban, a Mn mellett kevés Si-mal és igen
kevés Al-mal dezoxidált, félig csillapított acélból előállított lemezek ferritje karbonban és nit-
rogénben bizonyos mértékig túltelített.

Az alakítási öregedés 200 °C alatti első lépcsőjére a ferritben oldott, tehát diffundálni ké-
pes karbon- és nitrogén atomoknak a diszlokációkhoz való vándorlása a jellemző. Ezen első 
lépcsőt tekintve az alakítási öregedés oka lényegében az, hogy az acél ferritkristályaiban a hi-
degalakítás által megnövekedett számú diszlokációkat a karbon- és nitrogénatomok rövid idő 
alatt „megszállják”, lehorgonyozzák, mozgásukat megnehezítik. A karbon- és nitrogén ato-
mok azért diffundálnak a diszlokációknál levő nagyobb helyekre, mert ezeken a helyeken ke-
vésbé kell tágítaniuk a rácsot és így energetikailag stabilisabb helyzetbe kerülnek.

Az alakítási öregedés második lépcsőjére a karbidot, vagy a karbo-nitridet eredményező 
kiválási folyamatok a jellemzőek, amely folyamatokra a karbonban, vagy a karbonban és nit-
rogénben túltelített ferrit előzetes hidegalakítása is jelentős hatást gyakorol. Ha az alakítási 
öregedés miatti folyáshatár-növekedés a lemezek feldolgozása előtt következik be, akkor ez 
káros, hiszen romlik az alakíthatóság. Ha azonban az eredeti folyáshatár és ennek következté-
ben a jó alakíthatóság biztosított, és a folyáshatár növekedése az alakítási öregedés által csak a
késztermékben következik be, akkor ez akár kívánatos jelenség is lehet [147].

A hidegen hengerelt finomlemezek öregedésállósága – többek között – az AI öregedési in-
dex segítségével (angolul: Aging Index) jellemezhető [59]. Az öregedési index a 7,5 % húzás-
hoz tartozó feszültség és az ezután történő 30 perc ideig tartó 100 °C-os melegítés utáni folyá-
si feszültség (Rp0,2 vagy ReL) közötti különbség. Ez a vizsgálat nagyon érzékeny a rendkívül
kis mennyiségű ferritben oldott karbon-és nitrogén tartalomra. Ha az öregedési index, az AI
értéke 30 N/mm2 alatt van, akkor három hónapos tárolás, raktározás alatt (kb. max. 40 °C-on)
a mechanikai tulajdonságok nem változnak meg jelentősen. 

Az öregedési vizsgálatokat egy hónappal a lemezek tanszékre érkezése után végeztem el
szakítóvizsgálattal. A vizsgálatokat a széles, L0 = 80 mm-es próbákon végeztem el, az AI in-
dexeket a 4.1. táblázatban tüntettem fel. A táblázati eredmények értékeléséből megállapítható, 
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hogy mindkét vizsgált anyagminőség öregedésre erősen hajlamos, mivel az öregedési index 
jelentősen meghaladja az öregedésállóság kritériumának tekinthető AI = 30 N/mm2.

4.1. táblázat. Az öregedési hajlam (Aging Index) vizsgálata

Anyagminőség lemezvastagság AI index, ΔRp0,2 (N/mm2)

DC05 1 mm 120.2

DC04 1 mm 100.0

Az öregedésnek az alakítási határdiagramokra gyakorolt hatását az 4.1. táblázat alapján ha-
tározott és jelentős öregedési hajlammal rendelkező t = 1 mm-es lemezvastagságú, DC04 és
DC05 anyagminőségeken elemeztem. Mindkét anyagminőségre meghatároztam az alakítási 
határdiagramot a szállítást követően (ezeket a vizsgálatokat 2007-ben végeztem), valamint 
évekkel később (2011-ben) az eredeti anyagminőségeken megismételtem. A kísérleti eredmé-
nyeket a DC04 anyagminőségre az 4.31. ábra mutatja. 

4.31. ábra. DC04 lemez alakítási határdiagramja öregedés előtt és után 

Teljesen azonos körülmények között elvégeztem az öregedés hatásának elemzését a DC05
anyagminőségű, t = 1 mm lemezvastagságú anyagminőségen is. A DC05 minőségű anyagra 
vonatkozó kísérleti eredményeket az 4.32. ábra mutatja.

Mindkét anyagminőség esetén – az öregedési vizsgálatok eredményeivel összhangban – az 
öregedésnek az alakíthatóságra, az alakítási határdiagramokra kifejtett hatása egyértelműen 
kimutatható. A szállítást követően évekkel később elvégzett vizsgálatok mindkét anyagminő-
ségre az alakítási határgörbe kisebb alakváltozások irányába való eltolódását eredményezték.

A hatás – százalékos értékben kifejezve – az alakítási határdiagramok bal- és jobboldalán
lényegében azonos. Az alakítási határgörbék – azonos 2 főalakváltozásnál – mintegy 10 %-
kal kisebb értékeknél haladnak az öregedést követően. 
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4.32. ábra. DC05 lemez alakítási határdiagramja öregedés előtt és után 

A lemezvastagság hatása4.6.4.

Általában igaz, hogy bizonyos határok között, az alakíthatóság a lemezvastagság növeke-
désével növekszik. Ez érvényes az alakítási határdiagramokra is: a lemezvastagság növelésé-
vel az alakítási határgörbe a nagyobb alakváltozások felé (az 1 tengelyen feljebb) tolódik el.
Egyes közlemények szerint ez a hatás az alakítási határdiagram jobboldali (2 > 0) tartomá-
nyában jelentősebb, mint a baloldali (2 < 0) szakaszán, bár vannak szerzők [20], akik vitatják 
ezt. Hasonlóan nincs teljes egyetértés a lemezvastagságnak az alumínium ötvözetek határgör-
béjére gyakorolt hatását illetően. A Benelux Deep-drawing Research Group vizsgálatai [100] 
azt mutatták, hogy bizonyos lemezvastagsági tartományokban (t = 0,7-1,7 mm) a hatás nem
számottevő. 

Az ellentmondásos irodalmi adatok miatt is, átfogó vizsgálatsorozatot végeztem, a lemez-
vastagság hatásának tanulmányozására. Mivel elegendő számú különböző vastagságú lemez 
csak a DC 04, DC 05 és DD 14 acél anyagminőségekből állt rendelkezésre, a lemezvastagság 
hatását csak acél anyagokon elemeztem. A vizsgálatokat az 4.2.1. pontban bemutatott lemez-
vizsgáló berendezésen a Vialux-AutoGrid optikai alakváltozás mérő rendszerrel végeztem. 

A vizsgálatnál alkalmazott bélyegátmérő, d = 100 mm, a bélyeg sebessége, v = 0,6 mm/s
volt. A vizsgálatokat szobahőmérsékleten (T = 22oC) végeztem. A súrlódásmentes állapot
megközelítése érdekében az alakításhoz fóliát és grafitos kenőanyagot alkalmaztam. 

A vizsgálatokhoz a módosított Nakazima próbatesteket alkalmaztam, b = 20, 40, 80, 125 és
200 mm-es hídszélességgel. A vizsgálatokhoz anyagminőségenként 4-4 különböző lemezvas-
tagságú alapanyaggal rendelkeztünk. A három anyagminőségre a rendelkezésre álló anyagok 
a t = 0,4 – 3,2 mm-es finomlemez tartományt fedték le.

A hídszélességek tengelyei a hengerlés irányára merőlegesek voltak (90°-os próbatest so-
rozat). A próbatesteket alakítás előtt – a korábban ismertetett – szitanyomásos technológiával, 
2 mm-es négyzetes hálóval láttam el. Az alakított próbatesteket a vizsgálatok elvégzése után a
4.33. ábra mutatja.
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4.33. ábra. Alakítás utáni állapot (hengerlési irányra merőlegesen kialakított próbatesteknél) 

A 4.34. ábra példaként a t = 1 mm lemezvastagságú, DC05 minőségű anyag alakítási ha-
tárdiagramját mutatja. A diagramon a pirossal jelölt határgörbe a törési, míg a zöld színnel je-
lölt határgörbe a lokális befűződéshez tartozó határállapotot mutatja.  

4.34. ábra. DC05 anyagminőség alakítási határ diagramja t = 1 mm-es lemezvastagságra  

Hasonló diagramokat készítettem valamennyi vizsgált lemezvastagságra. A vizsgálati
eredményeket a DC05 anyagminőségre, valamennyi vizsgált lemezvastagságra egy diagram-
ban ábrázolva a 4.35. ábra mutatja.

Hengerlési irány
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4.35. ábra. DC05 anyagminőség alakítási határ diagramjai különböző lemezvastagságoknál 

A következő ábrák a DC04 és DD14 anyagminőségekre összefoglalóan mutatják az alakí-
tási határdiagramokat. A DC04 anyagminőség esetén a vizsgált lemezvastagságok t = 0,4 –
1,0 mm, míg a DD14 anyagminőségre t = 1,0 – 3,2 mm. Az alakítási határ diagramokat DC04
anyagminőségre az 4.36. ábra, míg a DD14 anyagminőségre az 4.37. ábra mutatja. 

4.36. ábra. DC04 anyagminőség alakítási határ diagramjai különböző lemezvastagságoknál 
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4.37. ábra. DD14 anyagminőség alakítási határ diagramjai különböző lemezvastagságoknál 

Az elvégzett vizsgálatok acél anyagminőségek esetén igazolták, hogy a lemezvastagság az 
alakítási határdiagramokra egyértelmű hatást gyakorol. Az alakítási határgörbék mindhárom 
anyagminőségnél növekvő lemezvastagsággal a nagyobb alakíthatóság irányában tolódnak el. 
A diagramokon az is jól megfigyelhető, hogy a lemezvastagság hatása az 2 > 0 tartományban
határozottan jelentősebb, mint az 2 < 0 szakaszon. A legjelentősebb hatást a DC04 anyagmi-
nőségnél tapasztaltam, amelynél az alakítási határgörbe felfelé tolódása például az 2 = 0,3
alakváltozási értéknél közel 50 %-ot is elért, míg a DC05 anyagminőségnél ugyanezen alak-
változási mértékhez csak mintegy 15 %-os növekedés tartozott.

Az alakváltozási történet jelentősége és szerepe 4.6.5.

Az alakítási határgörbe (FLC) meghatározásakor különböző alakváltozási utakat (különbö-
ző deformációs történeteket) kell választani, mégpedig olyan módon, hogy azok a lemezalakí-
tásban előforduló alakváltozási tartományokat az 2 < 0 < 2 tartományban (azaz az alakítási
határdiagram bal és jobb oldalát jelentő negatív és pozitív legkisebb főalakváltozásokra) mi-
nél teljesebben lefedjék.

Amennyiben az alakítási határgörbét kívánjuk meghatározni, a különböző deformációs tör-
téneteket megtestesítő alakváltozási utakat az egymás után következő, összetartozó alakválto-
zásokat (a törés bekövetkezéséig kell ábrázolni. A különböző deformációs történetekhez 
tartozóan a törést eredményező alakváltozásokhoz tartozó pontokat összekötve kapjuk az
alakítási határgörbét (FLC). Az alakítási határdiagramok meghatározását lineáris alakváltozási
utak alkalmazásával kell végezni. A különböző – de lineáris – deformációs történeteket meg-
testesítő alakváltozási utak az tengelyek kezdőpontjából (az alakítási határ diagram ori-
gójából) indulnak ki (4.38. ábra).. Az előzők alapján az alábbi következtetések vonhatók le: 

 a pályák a befűződés (kontrakció) bekövetkezéséig gyakorlatilag lineárisak, ekkor a há-
ló köreinek mérete a fent említett hatással van a mért értékekre;

 a hidraulikus domborító vizsgálatnak megfelelő pálya meredeksége egységnyi az azo-
nos (  alakváltozást eredményező kéttengelyű húzó igénybevételből következően; 

 az egyszerű szakítóvizsgálatnak megfelelő pálya meredeksége az alábbi összefüggéssel 
határozható meg:
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4.38. ábra. Lineáris alakváltozási utak az alakítási határgörbe meghatározásához
1-tiszta nyírás; 2-egytengelyű húzás; 3-síkalakváltozás; 4,5,6-különféle kéttengelyű húzások  

Számos közlemény megállapítja, hogy az alakítási diagramra, az alakítási határgörbe hely-
zetére az alakítás közbeni deformáció történet hatása a legjelentősebb, különösen, ha az alak-
változási út nem lineáris (ld. 4.39. ábra), ami gyakran előfordul olyan alakítási feladatoknál, 
amelyek több egymást követő alakítással valósíthatók meg.  

4.39. ábra. Az alakváltozási út hatása az alakváltozási határdiagramra

1 – kezdés egytengelyű, tiszta húzással, folytatás kéttengelyű egyenlő húzással;
2 – keresztirányú összehúzódásban kissé gátolt egytengelyű húzás;  

3 – kezdés kéttengelyű egyenlő húzással, folytatás egytengelyű, tiszta húzással;  
4 – kezdés kéttengelyű egyenlő húzással, folytatás síkalakváltozással 

Az alakváltozási útvonal FLD-re gyakorolt hatását – Kikuma és Nakazima [75] átfogó
vizsgálatsorozata alapján – a 4.39. ábra mutatja be. Olyan lemezalakítási eljárások esetében,
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amelyeknél több műveletre van szükség (pl. az autógyártásban) ha az alakítás módja az egyik 
műveletről a másikra változik, akkor az alakváltozási útvonal tört vonal. Ha a húzó terhelési 
útvonalat nyomó követi, akkor az alakváltozási határok kisebbek, mint a lineáris deformációs
történettel meghatározott FLD-nél. Másrészről az is megerősítést nyert, hogy a húzó igénybe-
vételt megelőző nyomó terhelés javítja az alakváltozási határértékeket.  

Az ipari alkatrészek többműveletes alakítása során bejárt összetett alakváltozási útvonal 
laboratóriumi vizsgálatokkal úgy modellezhető, hogy ugyanazt a próbatestet két különböző 
alakváltozási útvonalon vizsgáljuk. Például: szakítóvizsgálatot követően mélyhúzás, vagy két-
tengelyű nyújtást követően szakítóvizsgálat. A próbatestek elemzése a valódi ipari alkatré-
szekhez hasonló eredményeket ad, amelyekből (ld. 4.39. ábra) az alábbi következtetések von-
hatók le:

 az útvonal változtatása jelentős hatással van mind a lokális befűződéshez (kontrakció-
hoz), mind pedig a töréshez tartozó alakítási határgörbére;

 amíg a kezdeti alakváltozás ε2 < 0 (pl. nyomó vizsgálat, vagy egyszerű szakítóvizsgálat), 
és ezt kéttengelyű nyújtás követi, addig az A-val jelölt határgörbe magasabban halad, 
mint az  egyszerű, lineáris alakváltozási útvonalnak megfelelő B-jelű határgörbe;  

 ezzel szemben, ha ε2 > 0 az első szakaszban, és azt nyomás, vagy egyszerű húzóterhelés 
követi, akkor a C-vel jelölt határgörbét kapjuk, amely az egyszerű, lineáris útvonalnak 
megfelelő határgörbe alatt fut;  

Ezek az eredmények is megerősítik a már korábban említett gyakorlati szabályt, azaz az 
alakíthatóság ténylegesen függ az alakítási folyamat lefolyásától, az alakváltozás történettől.  

A próbatest alakjának hatása4.6.6.

Az elvégzett nagyszámú kísérletből, a különféle kísérleti módszerek elemzéséből is nyil-
vánvaló, hogy a próbatestek alakja is jelentősen befolyásolhatja az alakítási határdiagramokat. 
Egyes esetekben a vizsgálat során nem megfelelő helyen bekövetkező törések is problémát 
okozhatnak a kísérleti FLD vizsgálatoknál.

Az alakítási határdiagramok történetének elemzésekor utaltam rá, hogy napjainkban az
egyik legelterjedtebben alkalmazott kísérleti módszer a Nakazima vizsgálat. Az eredeti
Nakazima vizsgálatnál a különböző szélességű próbatestek egész hosszukban azonos széles-
ségűek, ami a kísérleteknél gyakran vezetett arra az eredményre, hogy a törés, szakadás nem a 
próbatest középső harmadában következett be: ez a háló deformáció kiértékelésénél bizonyta-
lanságot okozott. Ennek kiküszöbölésére jelentek meg a kísérleti vizsgálatoknál a különféle
módosított Nakazima próbatestek. Egy ilyen kialakítást mutat a 4.40. ábra.

200

2
0
0

12
5

2
0
0

9
0

8040

200 200 200 200

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

R 30

20

R 30
R 30

R 30

4.40. ábra. Módosított Nakazima próbatestek alakja és méretei

A próbatestek hídszélessége b = 20, 40, 80, 125 és 200 mm (ez utóbbi kikönnyítés nélküli
200×200 mm-es lemez). A kísérleteink során a b = 125 mm hídszélességű próbatest szakadása 
nem mindig a kívánt helyen következett be. Ennek oka az volt, hogy ennél a hídszélességnél
és rádiusznál az alkalmazott szerszám szorítógyűrűje merőlegesen „csípi be” az anyagot és 
így a további nyújtásnál nincs anyag, ami tovább nyúlhatna ezért itt is szakadás következik
be, amint azt a 4.41. ábra is mutatja.
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Ennél a próbatest méretnél további érdekesség, hogy a vizsgálat szempontjából megfelelő 
szakadás helyén elhelyezkedő pontok az alakítás határértékét (az FLC görbét) éppen ugya-
nabban a pillanatban érik el ennél a geometriánál, mint a szorítógyűrűnél levők. Ezért az 
egyes anyagok esetében az első szakadás véletlenszerűen következett be a két kritikus hely 
között. Ezeket a kísérleti eredményeket és tapasztalatokat a vizsgálat AutoForm programrend-
szerrel elvégzett numerikus modellezési eredményei is megerősítették (4.41. ábra).  

4.41. ábra. A szakadás helyei a b = 125 mm-es, A-jelű próbatestnél 

Az optimális próbatest alak kialakítása érdekében virtuális alakítási kísérleteket végeztem
az AutoForm programrendszerrel. A modellezéshez 3 különböző próbatest kialakítást hasz-
náltam (4.43. ábra). Az első próbatest a módosított Nakazima próbatest b = 125 mm-es híd-
szélességű darabjának megfelelő kialakítású volt (A-jelű próbatest). Ennek a próbatestnek a 
modellezési eredményén is jól lehet látni, hogy a darab alakításához tartozó pontfelhő, két 
alakítási útvonalat jelent a két különböző helyen bekövetkező szakadásnak megfelelően. Ezen 
az ábrán az is megfigyelhető, hogy a két terhelési/alakváltozási útvonal csaknem egyszerre éri 
el az alakítási határgörbét, aminek természetes velejárója, hogy a szakadás a két útvonalnak
megfelelően, a próbatest két lehetséges helye közül az egyiken véletlenszerűen következik be, 
amint azt a kísérletek során is tapasztaltam.

A második próbatest kialakításnál (B-jelű próbatest), a próbatest középső harmadában a 
rádiusztól a csúcsig egy egyenes mentén végzett levágást alkalmaztam, amelynek eredménye-
ként a ráncgátló gyűrű hegyes szögben zárta be a lemezt. A szimulációt lefuttatva kiderült, 
hogy ez a megoldás sem vezet eredményre, mivel a nem kívánt terhelés (2. jelű alakváltozási 
pontfelhő) jóval hamarabb elérte az alakítási határgörbét, mint az 1. jelű, így lehetetlenné téve 
a későbbi kiértékelést. 

A harmadik próbatest kialakításnál (C-jelű próbatest) a szimuláció kedvező alakváltozási 
lefutást eredményezett (4.43. ábra). Ebben az esetben sikerült a 2. jelű alakváltozási útvonalat 
„visszatartani", így a szakadás az optimális helyen következett be, ami lehetővé tette a határ-
görbe ehhez a próbatest mérethez tartozó pontjának a meghatározását is (ld. 4.42. ábra).

4.42. ábra. A szakadás helyei a b = 125 mm-es, C-jelű próbatesteknél 

1. repedés
megindulása

2. repedés meg-
indulása
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4.43. ábra. A próbatest geometriájának hatása az alakváltozási útra

Az ábrán a modellezés eredményei is láthatók, amelyek igen szemléletesen mutatják a pró-
batest alakjának a hatását az alakváltozási utakra is: az ábrasorozaton az is jól látható, hogy a
próbatestek geometriai kialakítását megváltoztatva, befolyásolni lehet az alakváltozási útvo-
nalat is, valamint azt is, hogy a két kritikus terhelés közül, melyik éri el hamarabb az alakítha-
tóság határát jelző alakítási határgörbét.  

Ez a virtuális kísérletsorozat egyúttal lehetőséget ad az optimálisabb próbatest geometria 
meghatározására is. E kísérletsorozat alapján az alábbi próbatest kialakításokat alkalmaztam a
további kísérleteknél (4.44. ábra). A vizsgálatokhoz DC05 anyagminőségű, t = 0,6 mm
vastagságú lemezt használtam. A vizsgálatokat mindkét módosított Nakazima próbatest
sorozaton elvégeztem.

4.44. ábra. A rádiuszos kialakítású, módosított Nakazima próbatestek
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2
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A ”H-alakú próbatestek alakítás utáni állapotát a 4.45. ábra, a rádiuszos kialakítású,
módosított Nakazima próbatestek alakítás utáni állapotát a 4.46. ábra mutatja.

4.45. ábra. A H-alakú próbatestek az alakítás után

4.46. ábra. A rádiuszos kialakítású próbatestek az alakítás után

Mindkét próbatest sorozat alakított rácshálózatának a kiértékelését az optikai alakváltozás
mérő rendszerrel elvégeztem. A meghatározott alakítási határdiagramot a két próbatest típusra 
egy diagramban ábrázolva a 4.47. ábra mutatja. Az ábra alapján megállapítható, hogy a kétfé-
le módosított próbatest sorozaton meghatározott alakítási határgörbék igen jó egyezést mutat-
nak. Ugyanakkor, a rádiuszos kialakítású, módosított Nakazima próbatest kialakítás előnyö-
sebbnek bizonyult, a szakadás helyének koncentráltsága miatt.

4.47. ábra. A kétféle módosított Nakazima próbatest sorozattal meghatározott
alakítási határdiagramok
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A vizsgálati körülmények hatása4.6.7.

A vizsgálati körülmények között számos olyan paraméter található, amelyek kisebb, vagy
nagyobb mértékben befolyásolják a kísérleti úton meghatározott alakítási határdiagramokat. E
tényezők közül e pontban az alakváltozás mérés céljából alkalmazott rácshálóval és a súrló-
dás-kenés kérdéseivel foglalkozom.

4.6.7.1. A hálózás alakja, méretei és a mérés pontossága

A hálózás alakjának és méreteinek hatása az alakítási határdiagramokra az alábbi megfon-
tolásokat igényli. Minél nagyobbak a méréshez alkalmazott, a vizsgálati próbatest felületére
az alakítás előtt felvitt hálóméretek, az alakítási határértékeket annál kisebbnek mérjük. Ez 
abból a szempontból logikus is, hogy a nagyobb hálóméretek azt eredményezik, hogy az
úgymond „lokális” mérések nagyobb tartományok átlagának mérését eredményezik. Más ol-
dalról viszont a hálóméretek csökkentése egy bizonyos határon túl egyértelműen hálófelviteli 
(hálózási) és mérési problémákat is felvet: a kisebb méretek nagyobb relatív terhelt eredmé-
nyekre vezetnek. Ez a fő oka, hogy az alakítási határdiagramok kísérleti meghatározásánál a 
nemzetközi gyakorlatban általánosan elfogadott a 2 mm-es hálóméret, akár kör-, akár négyzet
alakú hálót alkalmazunk.

A 3.4 pontban már utaltam rá, hogy az alkalmazott háló alakja lehet kör, vagy négyzetrá-
csos is. Amint a 3.4 pontban is utaltam rá, ha a háló kör alakú, akkor a körök, az alakítás hatá-
sára „ellipszisekké” torzulnak. Az ellipszis kis- és nagytengelyei egyértelműen megadják az 
alakítás fő irányait, míg a főalakváltozások az eredeti kör átmérőjéből és az ellipszis nagy és 
kis tengelyeinek méreteiből közvetlenül számolhatók (4.48. ábra). A körháló esetén viszont
annak érdekében, hogy a felület minden pontja lefedett legyen, egymást átfedő hálózatra len-
ne szükség, amely viszont a háló pontos kiértékelését megnehezíti és az optikai elven működő 
képelemző rendszerekben is mérési problémát okozhat. Ezért is figyelhető meg az a tenden-
cia, hogy a kísérleti méréseknél az utóbbi időben inkább a négyzetrácsos háló alkalmazását 
preferálják.

4.48. ábra. Az alakítás hatására torzult
körháló

4.49. ábra. Négyzet alakú rács hálózat alak-
változása

Négyzetes hálót alkalmazva a vizsgálandó felület teljes lefedése átfedések nélkül is teljes
mértékben biztosított, továbbá a háló metszéspontok azonosítása, mérése is teljesen egyértel-
mű. Bár kétségkívül igaz, hogy ebben az esetben a főalakváltozások iránya a háló torzulásából 
nem következik olyan szemléletesen, mint a kör alakú hálónál, azonban ennek meghatározása
a mai számítógépes kiértékelési lehetőségek esetén nem okoz problémát. 
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Az viszont mindkét hálótípus alkalmazása esetén nyilvánvaló, hogy a mérések pontossága
nagymértékben befolyásolhatja a háló torzulásból meghatározott alakváltozásokat, ezért ki-
emelten fontos a mérések nagyfokú precizitása, megbízhatósága.

4.6.7.2. A súrlódás hatása

Az már az alakváltozási út hatásának elemzésénél is nyilvánvalóan látható volt, hogy az
alakváltozás mikéntje jelentősen befolyásolja az alakítási határdiagram meghatározását. A 
súrlódás, amelynek hatása számos vizsgálat alapján [3] bizonyítást nyert, ugyancsak hatást
gyakorol az alakítási határdiagramokra. A Nakazima vizsgálatoknál is megfigyelhető, hogy az 
alakítási határgörbék minimum pontja az 2 = 0 pozícióból a pozitív legkisebb főalakváltozási 
tartomány (2 > 0) irányába tolódik el. Ennek okát keresve Col [20] más kutatók eredményeit
is tanulmányozva mutatott rá arra, hogy ez a Nakazima vizsgálatnál teljes körűen soha nem 
kiküszöbölhető súrlódásnak tulajdonítható. 

A súrlódás hatását elemezve vizsgáltuk, hogyan befolyásolja az alakítási határdiagramot a
súrlódási állapotot módosító kenőanyagok használata. A vizsgálatokhoz DC04 acél anyagmi-
nőségű, t = 1 mm vastagságú lemezt használtunk. A kenőanyag nélkül (gyakorlatilag száraz 
súrlódási állapotban) és grafitos kenőolaj alkalmazásával meghatározott alakítási határgörbé-
ket egy diagramba rajzolva a 4.50. ábra mutatja.

A 4.50. ábra alapján megállapítható, hogy a kenőanyaggal és kenőanyag alkalmazása nél-
kül végzett vizsgálatokkal meghatározott alakítási határgörbék nem mutatnak számottevő elté-
rést.

4.50. ábra. A kenés hatásának tanulmányozása

A kísérleti vizsgálatok mellett modellezéssel is tanulmányoztuk a súrlódási tényező hatá-
sát. A modellezéssel – az eredmények jobb összehasonlíthatósága érdekében – az előző vizs-
gálatnál leírt, DC04 acél anyagminőségű, t = 1 mm vastagságú lemezt vizsgáltunk,  = 0,05;
0,15 és 0,25 súrlódási tényezőket felvéve. A modellezést az AutoForm programrendszerrel 
végeztük.

A szimuláció eredményeit a 4.51. ábra foglalja össze.
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μ=0.05 μ=0.15 μ=0.25 

4.51. ábra. A súrlódási tényező hatásának modellezése 

A modellezési eredményeken megfigyelhető, hogy a súrlódási tényező növelésével, a ka-
pott pontfelhők, az alakítási útvonalaknak megfelelően egyre meredekebbek. Az alakítási ha-
tárgörbéket elemezve, hasonló megfigyelést rögzíthetünk: a kisebb súrlódási tényezők (azaz a 
kenőanyag alkalmazásával vizsgált próbatesteknél) nagyobb 2 értékeket értünk el. Egyforma
hídszélességű daraboknál nagyobb meredekséggel értük el az alakíthatóság határát kenés nél-
kül.

4.6.7.3. A vizsgálati eljárások hatása, különböző vizsgálatok összehasonlító értékelése 

A kísérletileg maghatározott alakítási határdiagramokra jelentős hatása van az alkalmazott 
vizsgálati módszernek is. Tekintettel a vizsgálatok nagy számára és jelentős különbözőségeik-
re, ez a kérdés is régóta foglalkoztatja a kutatókat.

Az FDDRG (French Deep-Drawing Research Group) átfogó vizsgálatokat folytatott a kü-
lönböző deformációs gradiensekkel meghatározott alakítási határdiagramok összehasonlító 
értékelésére. Olyan vizsgálatokat alkalmaztak, amelyeknél kis és jelentős deformációs gradi-
ensek fordulnak elő (pl. tagolt próbatestek húzása, Fukui, Swift-próba, stb.). Elemzéseikből 
azt a következtetést vonták le, hogy az alakítási határdiagramot – különösen síkbeli deformá-
ciók (2 = 0) esetén – a kiértékelés módja jelentősen befolyásolja [12]. Ezért már 1974-ben ja-
vaslatot tettek az FLD meghatározására szabványosított vizsgálati módszer kidolgozására és
általános használatára. Ennek ellenére ezen a területen ma sincs egységesen elfogadott mód-
szer, bár a 2000-es évek elején az ISO által életre hívott munkabizottság kidolgozta az ISO
12004 szabványt [65], azonban ez a mai napig csak ajánlásként érvényesül.

Holtz [56] az ISO 12004 szabványajánlást kritikailag értékelve, továbbá az FLD meghatá-
rozás egységesítésére és ajánlások kidolgozása létrejött francia és német FLD csoportok mun-
kájára alapozva, egy közös Európai javaslat szükségességét fogalmazta meg.

Hasek több cikkben [44], [45] is foglalkozott a különböző kísérleti módszerek összehason-
lításával. Szisztematikus elemzéseinek eredményét a 4.52. ábra foglalja össze.
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4.52. ábra. Különböző módszerekkel meghatározott alakítási határdiagramok összehasonlítása 
1-Hasek vizsgálat; 2-Nakazima módszer; 3-egytengelyű nyújtás;  

4-Keeler test; 5-Hidraulikus domborító vizsgálat

Az összehasonlító vizsgálatokból levont főbb következtetései az alábbiakban összegezhe-
tők: a hidraulikus domborító vizsgálat a súrlódási hatások kiküszöbölése miatt, az egytenge-
lyű húzóvizsgálatok egyszerűségük, a Nakazima módszer pedig azért ajánlható, mert ezzel a 
módszerrel lehet a legváltozatosabb alakváltozási utakat lefedni.

4.6.7.4. Új próbatest kialakítások elemzése az FLC baloldali tartományának gyorsított
meghatározására

Amint a próbatest alakjának az alakítási határdiagramokra gyakorolt hatásának elemzését
ismertető 4.6.6. pontban bemutattam, kezdetben a módosított Nakazima próbatesteket (ld. 
4.40. ábra), majd a kísérleti tapasztalatok és a numerikus modellezések alapján ennek egy to-
vábbi módosítását, a rádiuszos kialakítású módosított Nakazima próbatesteket (4.44. ábra)
használtam. Akármelyik próbatest típust is alkalmazzuk, egy alakítási határgörbe meghatáro-
zásához minimum 5-6 különböző próbatestre van szükség. Természetesen minél több próba-
test típust használunk, az alakítási határgörbe annál több pontját tudjuk meghatározni, azaz
összességében az alakítási határdiagram pontosabb lesz. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy az
egyébként is rendkívül idő- és munkaigényes kísérlet még több ráfordítást igényel.  

A szükséges próbatest igény – és ezzel értelemszerűen az idő- és munkaráfordítás – olyan 
próbatest geometria alkalmazásával csökkenthető, amely egy vizsgálat során, több alakválto-
zási út elemzését teszi lehetővé. Ezért fogalmaztam meg célként olyan új próbatest geometria 
kidolgozását, amellyel ezt a feltételt – nevezetesen, hogy egy vizsgálattal több alakváltozási
úthoz tartozó határpontot tudjunk meghatározni – teljesíteni lehet. Az új próbatest geometria
kialakításának meghatározó szempontjaiként a következőket fogalmaztam meg: 

 A próbatest geometria a rendelkezésünkre álló, univerzális lemezvizsgáló berendezésen
vizsgálható legyen.

 A próbatest kialakítás az Erichsen-típusú vizsgálatnak megfelelő legyen (d = 100 mm-
es alakítóbélyeg, a hozzá tartozó szerszámelemekkel).

 Az Erichsen vizsgálatnak megfelelő 100 mm es nyújtva húzható terület rendelkezésre 
álljon.

Korábbi vizsgálataink alapján nyilvánvaló, hogy a különböző hídszélességek a próbateste-
ken, különböző alakváltozási utakat jelentenek. Következésképpen egy próbatesttel is több 
alakváltozási útvonal megvalósítható, ha többféle hídszélességet alkalmazunk egy próbán be-
lül is. A különböző hídszélességek száma egy próbatesten belül minimum kettő, de három, 
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négy, vagy akár több is lehet, így elvileg annyi különböző alakváltozási utat valósíthatunk 
meg, ahány hídszélesség van.

Az előzőkben megfogalmazott kísérleti feltételeket (pl. 100 mm-es nyújtva húzható terület) 
is figyelembe véve, e kísérletsorozat keretében egy próbatesten belül két különböző hídszéles-
séget alkalmaztam. A következő eldöntendő kérdés a különböző hídszélességek értéke. A 
legkisebb hídszélességet a hálózási technika korlátozza: ez az általam alkalmazott hálózási
technika és hálóméretek esetén célszerűen 10 mm-es hídszélességet jelent. Ez az a minimális 
hídszélesség, amelyen még kiértékelhető számú és elfogadható mérést eredményező hálót tu-
dunk készíteni. A második hídszélességet minél nagyobb értékre tudjuk választani, annál pon-
tosabban meghatározható az alakítási határgörbe meredeksége ebben a tartományban. A vizs-
gálatoknál 10-100 mm-es hídszélességeket választottam, amely biztosítja az ε2 > 0 és ε2 < 0
tartomány lefedettségét.

További próbatest változatok képezhetők a különböző hídszélességű lemezsávok alakja és 
elrendezése szerint. Az elrendezési tervek kialakításánál használhatjuk a kereszt kialakítást az
egymásra merőlegesen kialakított hídszélességekkel (4.53. ábra, a-részlete), vagy a dupla ke-
reszt kialakítást (4.53. ábra, b-részlete).

Az elrendezési változatok lehetőségei tovább bővíthetők, szem előtt tartva, hogy minden 
egyes további bővítés a hídszélesség csökkenéséhez vezet, ami rontja az FLC meghatározásá-
nak pontosságát.

a) merőleges kereszt elrendezés b) dupla kereszt elrendezés

4.53. ábra. Kereszt és dupla kereszt elrendezésű, változó hídszélességű próbatestek 

Az egyszerű kereszt elrendezésű, különböző hídszélességű próbatestek vizsgálata nem a 
várt eredményt hozta. Példaként a b1 = 25 mm és b2 = 80 mm hídszélességű próbatest alakítás 
utáni állapotát mutatom be (4.54. ábra).

a) alakítás előtt b) alakítás után

4.54. ábra. Különböző hídszélességű próbatestek kísérleti vizsgálata 
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A kísérletek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a tökéletesen szimmetrikus elrende-
zés ellenére a kisebb hídszélességeknél a szakadás nem egyszerre történik meg (amely indo-
kolható lokális anyagi inhomogenitásokkal, a súrlódási körülmények lokális különbözőségé-
vel, stb.). Az egyik keskenyebb híd szakadása után viszont a próbatest helyzet meghatározása
is instabillá válik, emiatt a további alakváltozás kiértékelése lényegében irreális eredményre
vezetne.

A kísérletek tervezhetősége érdekében különféle hídszélesség és híd kialakítás változatok-
kal numerikus modellezést végeztem az AutoForm rendszerrel. Egy további változatnál
b1 = 10 mm és b2 = 60 mm hídszélességet alkalmaztam (4.55. ábra).

4.55. ábra. b1 = 10 mm és b2 = 60 mm hídszélességű próbatest numerikus modellezése 

A próbatest szakadása a 4.55. ábra jobboldali részletének megfelelően, a nagyobb (b2 = 60
mm) hídszélességnél következett be, amelyet az elvégzett kísérleti alakítások is tökéletesen
alátámasztottak, a valós próbatestek a modellezésnek megfelelően viselkedtek. Az alapprob-
léma – nevezetesen az, hogy az egyik hídnál bekövetkező szakadást követően az alakítás bi-
zonytalanná és az eredmények kiértékelhetetlenné váltak – a további hídszélességi változa-
toknál is fennállt, bár tapasztaltam olyan kedvező jeleket, amelyek a megoldás irányába mu-
tattak. Az alakváltozási koncentrációt elemezve vélelmezhető, hogy a hídszélességeknél a rá-
diuszok növelése kedvező változást hozhat. Ezt mutatja az 4.56. ábra. 

4.56. ábra. A hídszélességek tövében a rádiusz növelésének hatása
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Az ábra alapján jól látható, hogy az alakítási útvonalak jól elkülönülnek, a szakadás jellege
megfelelőbb, de látszik, hogy a szakadás mérési területre koncentrálása miatt a rádiusz mérté-
kének növelése korlátozott, ugyanakkor ezt a próbatest változatot használva már alkalmazni
tudjuk az FLC bal oldalának meghatározására. Ezt a sikeresen elvégzett kísérleti alakítás
(4.57. ábra) is alátámasztotta.

4.57. ábra. Különböző szélességű, növelt rádiuszú próbatestek kísérleti eredményei 

Az előző kísérletekből a hídszélességek hatása mellett a rádiuszok értékének jelentősége is 
megfigyelhető volt, ezért egy következő kísérletsorozatban a különböző hídszélességeket a 
próbatesteken készített furatokkal valósítottam meg (4.58. ábra).

4.58. ábra. Különböző hídszélességű próbatestek megvalósítása d = 40 mm-es furatokkal 

Az ábrán bemutatott alakítási folyamat elemzése során megfigyelhető, hogy a szakadások 
sorrendje és megindulásának helye is megfelelő, továbbá két jól elkülöníthető alakváltozási 
útvonalat hoztunk létre. A modellezés alapján így kialakított próbatestet alakítva ugyanezeket
az eredményeket kaptam. Ez a próbatest az FLC bal oldalának meghatározásához megfelelő. 
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4.59. ábra. Különböző hídszélességű, d = 40 mm-es furatokkal rendelkező próbatest  
kísérleti vizsgálata

Az előzők alapján sikeresnek minősített próbatest kialakítással, az optikai mérőrendszer 
alkalmazásával meghatároztam az alakítási határgörbe baloldali szakaszát is, és összehasonlí-
tottam az ugyanezen anyagon Nakazima vizsgálattal meghatározott alakítási határ diagrammal
(4.60. ábra). Az eredmények összehasonlítása alapján megállapítható, hogy az új típusú pró-
batest kialakítással kevesebb próbatest alkalmazásával az alakítási határdiagram megbízható-
an meghatározható. Hasonló eredményre jutottam Al 1050 alumínium és SF-Cu vörösréz
anyagminőségekkel is. 

4.60. ábra. Különböző anyagminőségek módosított Nakazima és az új típusú próbatestekkel  
meghatározott alakítási határdiagramja

E kísérletek sikerei alapján további vizsgálatokat és numerikus elemzéseket végeztem a
próbatesteken alkalmazott furatok, illetve a furatok közötti hídszélességek hatásának tanul-
mányozására.

A vizsgálati próbatesteken 10-40 mm-es tartományban változó furatokkal és 10-60 mm-es
tartományban változó hídszélességekkel végeztem kísérleteket és numerikus elemzéseket.
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Elsőként a furatátmérő méretének változtatását elemeztem. Ezeknél a modellkísérleteknél a 
hídszélességet 10 és 40 mm-re választottam a furatok között, a furatok méretét pedig d = 10,
20, 30 és 40 mm-re választottam. Az alkalmazott anyagminőség DC05, a lemezvastagság 
t = 1 mm,  = 0,15 súrlódási tényezővel, a hidak hengerlési irányhoz képest  = 45o-os szöge
mellett elvégzett modellkísérletek eredményeit az 4.61. ábra mutatja.

DC05, lemezvastagság: 1 mm, μ=0.15, hengerlési irány 45°, hídszélesség=10 mm és 40 mm 

d=10 mm d=20 mm

d=30 mm d=40 mm

4.61. ábra. A próbatesten elhelyezett furatok méretváltozásának hatása
az alakváltozási útvonalra

A modellezés során a pontfelhők alakulását és a szakadás jellegét is megfigyelhetjük. A 
kapott eredmények azt mutatják, hogy az alakítási határdiagramban kapott két terhelési útvo-
nalnak megfelelő pontfelhő a furatátmérő növelésével egyre jobban elkülönül. A szakadás jel-
legét vizsgálva látható, hogy a kisebb furatátmérőnél a szakadás a furatoknál indul meg, ami a 
kiértékelést nehezíti. A nagyobb furatátmérővel rendelkező próbatestek esetében a szakadás a 
nagyobb hídszélesség közepén jelenik meg, amely jól kiértékelhető eredményekre vezet. 

Ezek a modellkísérletek a furatátmérő hatásának vizsgálata alapján arra az eredményre ve-
zettek, hogy a 30 mm-nél nagyobb furatátmérővel kialakított próbatestek geometriája megfe-
lelő a modellkísérletek eredményes elvégzéséhez. 

Az előző eredmények alapján a hídszélesség hatásának tanulmányozásakor d = 40 mm-es
furatátmérőket alkalmaztam: a kisebbik hídszélesség értékét változatlanul hagyva (b = 10
mm), a nagyobbik hídszélességet 30 mm-től 60 mm-ig 10 mm-enként növelve végeztem az 
elemzést. Az alkalmazott anyagminőség továbbra is DC05, a lemezvastagság t = 1 mm, a súr-
lódási tényező értéke  = 0,15, a hidak hengerlési iránnyal bezárt szöge  = 45o volt.

Az elvégzett modellkísérletekből (4.62. ábra) jól látható, hogy a hídszélességek közötti kü-
lönbség növelésével a két jól elkülönülő pontfelhő egyre jobban szétnyílik, ezáltal egymástól 
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egyre távolabb lévő két pontot kapunk az alakítási határgörbén, ami a görbeillesztés pontos-
ságát is kedvezően befolyásolja.  Az FLC bal oldalának meghatározása egy próbatesttel annál
sikeresebb, minél távolabb tudunk meghatározni egymástól két pontot.

DC05, lemezvastagság: 1 mm, μ=0.15, hengerlési irány 45°, d= 40 mm,  

hídszélesség=10 mm és 30 mm hídszélesség=10 mm és 40 mm

hídszélesség=10 mm és 50 mm hídszélesség=10 mm és 60 mm

4.62. ábra. A próbatesten elhelyezett furatok által meghatározott hídszélességek változásának
hatása az alakítási határdiagramra

Az előzőkben bemutatott kísérletekkel igazoltam, hogy a szokásos feltételek között szük-
séges nagy volumenű kísérleti vizsgálat csökkenthető. Egy további vizsgálatsorozattal azt kí-
vántam tanulmányozni, hogy lehetséges-e egy próbatesten egy vizsgálattal ugyanazt az alak-
változási útvonalat többször is megvalósítani, ezáltal is növelve a kísérleti eredmények meg-
bízhatóságát. Ennek érdekében terveztem meg és végeztem kísérleteket a következő ábrán 
látható, alakja miatt „csillag” próbatestnek nevezett kialakítással (4.63. ábra).

4.63. ábra. Csillag próbatest kialakítás alakváltozási útvonalak többszörös meghatározására
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Az ábrán látható próbatest kialakítás előnye, hogy egy vizsgálat során ugyanaz az alakvál-
tozási útvonal többször is megvalósítható, hátránya ugyanakkor, hogy a hídszélességek több-
szöri kialakításának korlátja miatt csak a negatív ε2 tartományban használható. Minél több lá-
bat alakítunk ki, annál többet tudunk elszakítani. Természetesen a sok láb a hídszélesség
csökkenéséhez vezet. Kísérleti vizsgálataimnál 8-lábú próbatestet vizsgáltam, amelynél a híd-
szélességek közül a hengerlési iránnyal megegyezően 2 db hídszélességet, a hengerlési irány-
ra merőlegesen 2 db hídszélességet és a hengerlési iránnyal 45°-osan 4 db hídszélességet va-
lósítottam meg. Egy vizsgálat során 5 lábnál tudtam szakadásig végezni a vizsgálatot, amely
tehát azt jelenti, hogy azonos – de legalább is közel azonos alakváltozási utat, egy vizsgálat-
tal, 5 alkalommal tudtam megvalósítani. Egy ilyen kísérletsorozat eredményeit mutatja az
4.64. ábra, t = 1 mm lemezvastagságú, DC05 anyagminőségre. 

Anyagminőség: DC05, lemezvastagság: 1 mm, rádiusz: 5mm, hídszélesség: ~10 mm 

4.64. ábra. Csillag formájú (8 lábú) próbatest alakításának szakadási sorrendje
5 mm-es rádiusznál, 10 mm-es hídszélességnél; HI: Hengerlési irány

Ugyanazokkal a paraméterekkel, csak a rádiusz értékét megváltoztatva – ezáltal a hídszé-
lességet kis mértékben növelve – az alábbi szakadási sorrend alakult ki (4.65. ábra).

Anyagminőség: DC05, lemezvastagság: 1 mm, rádiusz: 7 mm, hídszélesség: ~14 mm 

4.65. ábra. Csillag formájú (8 lábú) próbatest alakításának szakadási sorrendje
7 mm-es rádiusznál, 14 mm-es mm-es hídszélességnél, HI: Hengerlési irány
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Mindkét esetben a hengerlési irányra 45°-os szögben álló lábak szakadtak el először. Első 
változatnál a hengerlési irányra 45°-os szögben álló négy láb közül három, míg a második
változatnál négyből kettő szakadt el.  

Az r = 5 mm és r = 7 mm-es csillag formájú próbatesteken az egyes lábak elszakításával
többször is meghatározott azonos útvonalakon kapott FLC pontokat az 4.2. táblázatban foglal-
tam össze, a kapott alakváltozások számszerű összehasonlítása érdekében. 

4.2. táblázat. Azonos alakítási útvonalakkal elért FLC pontok a csillag próbatestnél

r = 5mm r = 7mm

szakadás helye ε1 ε2 ε1 ε2

1. 0,53 -0,15 0,54 -0,16

2. 0,50 -0,15 0,54 -0,16

3. 0,52 -0,16 0,54 -0,20

4. 0,54 -0,21 0,54 -0,21

5. 0,55 -0,22 0,50 -0,17

Ennek a próbatest kialakításnak nagy előnye, hogy lehetőségünk van tanulmányozni a hen-
gerlési irányok hatását is. A hengerlési irányok megfigyeléséhez a szakadások közül csak az
első pár szakadás tekinthető mérvadónak, a továbbiakra már ezek lesznek hatással. A henger-
lési irányoknak megfelelően kialakított lábak szakadásának típusából és sorrendjéből megál-
lapítható, hogy melyik irány lesz a legkedvezőtlenebb az alakíthatóság szempontjából. Ennek 
ismeretében nem kell minden irányban meghatározni adott anyagra az alakítási határgörbét,
hanem elegendő a legkedvezőtlenebb irányban. 

A DC05 lemez szakítóvizsgálat eredményeiből meghatározott anizotrópia tényezőket fel-
használva modellezéssel is meghatároztam a csillag próbatest szakadásának várható helyeit. A
modellezés eredménye jó egyezést mutatott a kísérleti darabokon tapasztaltakkal.

Anyagminőség: DC05, HI: Hengerlési irány,  
r0=1.625, r45=1.35, r90=2.05

4.66. ábra. DC05 anyagminőségből készült csillag próbatest modellezési eredményei  

Az itt most teljes körűen nem részletezett modellezési és kísérleti eredményekből megálla-
pítottam, hogy az anizotrópia tényezők irányok szerinti változása hatással van a lábak szaka-
dásának sorrendjére. Ennek alapján kijelenthető, hogy a csillag formájú próbatest alkalmas a 
legkedvezőtlenebb irány meghatározására. 

HI
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4.7. Alakítási határdiagramok meghatározása új technológiai eljárásoknál

Az új anyagok alkalmazása a gyártási-alakítási technológiákban is lényeges változtatáso-
kat, fejlesztéseket igényel. E fejlesztések megjelennek az innovációs lánc teljes folyamatában
a lemez alapanyag gyártásától kezdve a tovább feldolgozáson, különféle kezeléseken keresz-
tül, a végső lemezmegmunkáló eljárásokig. E koncepció meghatározó hajtóereje az a hallatlan 
dinamikus fejlődés, amit az elmúlt évtizedekben az anyagfejlesztés területén tapasztalhattunk.  

Az alakító technológiák és az alapanyagok fejlesztése, az alakíthatósággal kapcsolatos ku-
tatások, a lemezalakítás fejlesztésének mindig is kiemelt területeit jelentették. A hagyomá-
nyos alakítóeljárások mellett az utóbbi évtizedekben számos új, innovatív alakító eljárás jelent
meg, mint pl. az inkrementális alakítás, a hydroforming, az alakítási és kötési technológiák
kombinált alkalmazása, stb. Ezek közül az értekezésemben csak az inkrementális alakítással
foglalkozom röviden, elsősorban az alakíthatóság kérdéskörére fókuszálva. 

Inkrementális lemezalakítás4.7.1.

Bár az inkrementális alakítással, az értekezésben csak az alakítási határdiagramok szem-
szögéből foglalkozom, ehhez azonban nyilvánvalóan szükséges néhány bevezető gondolatban 
röviden összefoglalni magának az inkrementális alakításnak a lényegét. Az inkrementális ala-
kítás kiválasztását – innovatív új technológiai jellege mellett – kiemelten indokolja, hogy e
témában és hangsúlyozottan az alakíthatóság vonatkozásában egy Eureka projekt keretében,
nemzetközi együttműködésben az elmúlt években jelentős kutatásokat folytattunk [139]. 

4.7.1.1. Az inkrementális alakítás fő jellemzői 

Az utóbbi években egyre erőteljesebb igény jelentkezik rugalmas, új innovatív alakító eljá-
rások kidolgozására, egyre szélesebb körű alkalmazására. Az inkrementális alakítás egyike e 
követelményeket kielégítő új innovatív technológiáknak. 

A hagyományos képlékenyalakító eljárások általában egyszerű, merev szerszámokat alkal-
maznak: a munkadarab alakját rendszerint a munkadarab alakjának megfelelően kiképzett 
alakító bélyeggel és matricával határozzuk meg, alakítjuk ki. Azonban különösen olyan ese-
tekben, amikor a szerszámozás költségeinek csökkentése fontos szempont, a szerszám nélküli
(matrica nélküli), rugalmas alakító eljárások alkalmazása különösen előnyös lehet.  

Az inkrementális lemezalakításnál rendszerint egy egyszerű gömbvégződésű alakító szer-
számmal (bélyeggel), matrica nélkül, az alakító szerszámelem mozgásának térbeli vezérlé-
sével, elemi alakítási lépések sorozatával, bonyolult, nagymértékű alakváltozást igénylő alkat-
részek viszonylag egyszerűen, költséghatékonyan gyárthatók.  

Az eljárás egy technológiai megvalósítását a 4.67. ábra mutatja. Az ábra bal oldalán egy
kísérleti alakítószerszám látható, egy CNC marógép asztalára szerelve, míg az ábra jobb olda-
la az eljárás sematikus vázlatát szemlélteti a főbb geometriai és technológiai paraméterekkel. 

alakító
bélyeg

munkadarab

ránc-

gátló

4.67. ábra. Az inkrementális alakítás elvi vázlata és egy gyakorlati megvalósítás fényképe
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Az inkrementális alakítás egyértelmű azonosítására Jeswiet [40] alkotta meg azt a definí-
ciót, amely szerint akkor beszélhetünk inkrementális alakításról, ha az alakítást a lemezzel fo-
lyamatos kapcsolatban lévő, többnyire kisméretű alakító bélyeggel végezzük, és az alakítás-
hoz nem alkalmazunk az alakot teljes mértékben meghatározó matricát.

Az inkrementális alakítás
technológiai változatait ele-
mezve két alapvető csoportot 
különböztethetünk meg, neve-
zetesen szimmetrikus és
aszimmetrikus inkrementális
lemezalakítást. A szimmetri-
kus inkrementális alakítás egy
technológiai változatát a 4.67.
ábra mutatja. Az aszim-
metrikus inkrementális fő tí-
pusait az egypontos és a két-
pontos aszimmetrikus inkre-
mentális alakítások képezik,
amelyek szokásos csoportosí-
tását a 4.68. ábra szemlélteti.

Mind a szimmetrikus, mind
pedig az aszimmetrikus ink-
rementális alakítás esetén, az
alakítást egy viszonylag egy-
szerű kialakítású, sokcélúan 
felhasználható alakító bélyeg-
gel végezzük, amelynek de-
rékszögű koordinátákban 

meghatározott mozgását a megmunkáló gép CNC vezérlése biztosítja. Az x és az y tengelyek
a lemez síkjában értendők, míg a z-tengely jelöli a bélyeg elmozdulásának irányát, amelynek 
mentén az alakítás történik.

Az inkrementális lemezalakítás általában négy alapelemmel jellemezhető: az alakítandó 
lemez; az ún. ránctartó; az alakító bélyeg és az alakító bélyeg mozgását meghatározó CNC
vezérlés. A különféle eljárás változatoknál e négy alapelemhez további elemek társulnak, mint
például az ellenbélyeg, az alakot részben, vagy teljesen meghatározó matrica. Ezek részletes
elemzésétől itt eltekintek. 

Az inkrementális lemezalakítás legfontosabb technológiai paramétereit a lemezvastagság
(t), a szerszám átmérő (d), a szerszám forgási sebesség (), valamint a bélyeg x és z-tengely
irányú elmozdulásai (x, illetve z) jelentik.

4.7.1.2. Az alakíthatóság kérdései inkrementális alakításnál

Mind az eljárás adott célra való alkalmazhatósága, mind pedig az alakítási folyamat
végeselemes modellezése szempontjából kiemelkedő fontosságú az alakíthatóság kérdéseinek 
vizsgálata, az eljárással megvalósítható alakváltozási határértékek meghatározása.

Kezdetben – az inkrementális alakításra érvényes alakítási határ diagramok hiánya miatt –
az alakíthatóság jellemzésére az ún. behúzási szöget () alkalmazták (4.69. ábra). Ha a  be-
húzási szög értékét növeljük, a falvastagság a jól ismert szinusz törvény szerint változik:

 o
f ot t sin 90 .  (4.5)

4.68. ábra. Az inkrementális lemezalakítás négy alapesete [2]
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Amikor a falvastagság csökkenés olyan mértéket ér el, amelynél az anyagban repedés ke-
letkezik, az ehhez tartozó (max) értékét tekintik az alakíthatóság határértékének. Az ily mó-
don meghatározott max anyagjellemző annak megítélésére is alkalmas, hogy az alakítás egy, 
vagy több egymást követő alakítási lépésben végezhető-e el. Bár az inkrementális alakítás 
alakváltozási állapota annál jóval összetettebb, hogy a maximális behúzási szög (max), mint
egyetlen paraméter elegendő legyen az alakíthatóság megítélésére, mégis számos olyan vizs-

gálatot dolgoztak ki az inkrementális alakítás
alakváltozási határértékeinek meghatározására,
amelyeknél az alakíthatósági határértéket a max

értékéhez kötötték. Az egyik ilyen – legáltalá-
nosabban elfogadott – benchmark vizsgálat ki-
dolgozása Micari és Ambrogio [96] nevéhez
fűződik. Vizsgálataik alapján egy olyan 
csonkakúp alakú próbatestet javasoltak, amely-
nél az alapkúp átmérője D = 72 mm és a ma-
gassága H = 40 mm. A teszt kúp kialakítását és
méreteit a 4.69. ábra mutatja.

A vizsgálatokat az előzők szerint rögzített 
geometriai paraméterekkel, a  behúzási szög
változtatásával végezték: max értékeként az el-
ső repedés megjelenéséhez tartozó behúzási 

szöget tekintették.
A 4.3. táblázatban Micari [97] alakíthatósági vizsgálatai során használt anyagok jellemzői 

láthatók.

4.3. táblázat. Micari [97] alakíthatósági vizsgálatai során használt anyagok jellemzői  

Anyagminőség 
jele

K
[MPa]

n rm
Rm

[MPa]
A

[%]

AA 1050-O 255 0,18 0,60 76 39

AA 6114-T4 540 0,22 0,69 310 24

DDQ 545 0,27 2,01 290 50

HSS 628 0,25 2,01 350 40

Vörösréz 390 0,16 0,85 300 26

Sárgaréz 1437 0,34 0,88 510 8

Micari és Ambrogio [96], [97] említett kísérletei mellett, számos további szerző – például 
Filice [30], Jeswiet [66], Hirt [55] – is elemezte a megengedhető maximális behúzási szög 
(max) értékének változását az anyagminőség függvényében.  

A 4.4. táblázatban, e vizsgálatok eredményeit összegeztem, az eredményt közlő szerző ne-
vének és az irodalmi forrásnak a megadásával.

4.69. ábra. A vizsgálati próbatest kialakítá-
sa és méretei a maximális behúzási szög
(max) határértékének meghatározására

[96]
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4.4. táblázat. Az anyagminőség és a megengedhető maximális behúzási szög kapcsolata 

Anyagminőség 
jele

Lemezvastagság,
t, mm

max FLDo (max) Hivatkozás

AA 1050-O 1,20 67,5o 2,305 Filice [30]

AA 6114-T4 1,00 60,0o 0,841 Micari [97]

Al 3003-O 1,21 71,0o 3,000 Micari [97]

Al 3003-O 0,93 67,0o Jeswiet [66]

Al 5754-O 1,02 62,0o Jeswiet [66]

Al 5182-O 0,93 53,0o Jeswiet [66]

AA 6111-T4P 0,93 53,0o Jeswiet [66]

DC 04 1,0 65,0o 1,200 Hirt [55]

DDQ 1,0 70,0o 2,718 Micari [97]

HSS 1,0 65,0o 1,924 Micari [97]

Vörösréz 1,0 65,0o 1,808 Micari [97]

Sárgaréz 1,0 40,0o 0,701 Micari [97]

Az alakítási határszög meghatározására kísérleti vizsgálatokat végeztem egy 3 tengelyes
CNC vezérléssel rendelkező, HURCO VMX30 megmunkáló központon, amelynek a fény-
képét a kísérleti berendezéssel együtt a 4.70. ábra mutatja.

4.70. ábra. A kísérleti inkrementális alakításnál alkalmazott CNC megmunkáló központ

A kritikus falszög (a maximális, törés nélkül megvalósítható behúzási szög) meghatározá-
sát általában úgy végezzük, hogy egy még biztonsággal jól alakítható szögtől – például 45°-os 
falszögből kiindulva – 5°-onként növelve a falszöget alakítjuk ki az adott falszögű kúpokat. A 
szakadás bekövetkezése után, az utolsó sikeresen alakított falszögtől 1°-onként növeljük a fal-
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szög értékét mindaddig, amíg a kritikus falszöget előírt pontossággal meghatározzuk. Ez a 
vizsgálati eljárás nagyszámú próbatestet és jelentős időráfordítást igényel. 

A szükséges próbatest számot csökkenthetjük olyan módon, hogy egy próbatest alakítása
során lépcsőzetesen növeljük a falszöget például ugyancsak 45°-tól kiindulva, 10-15 mm-es 
alakítási magasság után 5°-onként növeljük a falszöget. Számos kísérlet elvégzésével igazol-
tam, hogy a lépcsőzetesen növelt falszög esetén is a szakadás ugyanannál a határszögnél kö-
vetkezik be, amelynél az előzőkben leírt módon, tehát amikor minden egyes darabot csak egy 
falszöggel alakítva vizsgálunk.

Anyagminőség: Al 1050A, Dbélyeg = 10 mm, ∆z = 0.4 mm / fordulat 

t = 0,6 mm

α = 45°/50°/55°/60°/65° Kritikus falszög: 63° Sikertelen falszög: 64°

t = 1 mm

α = 55°/60°/65°/70° Kritikus falszög: 66° Sikertelen falszög: 67°

t = 1,5 mm

α = 55°/60°/65°/70°/75° Kritikus falszög: 71° Sikertelen falszög: 72°

4.71. ábra. A lemezvastagság hatása a maximális behúzási szögre Al 1050A alumíniumra

A 4.71. ábra, alumínium anyagminőségre (Al 1050A) különböző lemezvastagságok 
(t = 0,6 mm, 1 mm és 1,5 mm) alkalmazásával elvégzett alakítási határszög vizsgálatok ered-
ményeit mutatja. Az alkalmazott bélyegátmérő d = 10 mm, a szerszámelőtolás értéke pedig 
∆z = 0.4 mm/fordulat volt. Ennek a módszernek az alkalmazásával a szükséges próbatest 
számot harmadára, negyedére csökkentve tudtam nagy megbízhatósággal meghatározni a kri-
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tikus alakítási határszöget, amely az inkrementális alakításban az alakíthatóság jellemzésére
széles körben alkalmazott jellemző. 

A vizsgálati eredményekből jól látható, hogy a lemezvastagság növelésének az alakítható-
ságra gyakorolt kedvező hatása itt is megfigyelhető: t = 0,6 mm-ről t = 1,5 mm-re növelt le-
mezvastagság esetén a kritikus falszög 63°-ról, 71°-ra növekedett.

4.7.1.3. A technológiai paraméterek hatása az alakíthatóságra

Az inkrementális alakítás fő technológiai paraméterei (a lemezvastagság, a szerszám átmé-
rő, a szerszám x és z-tengely irányú ∆x, illetve ∆z elmozdulása, valamint a szerszám forgási 
sebessége) az alakíthatóság szempontjából is fontos szerepet játszanak. A következőkben rö-
viden ezen alapvető paramétereknek az alakíthatóságra gyakorolt hatását elemzem. 

A szerszám átmérő hatását elemezve megállapítható, hogy bizonyos határok között a szer-
szám átmérő csökkentése az alakíthatóságot növeli [97]. Ezt a megállapítás azzal támasztható 
alá, hogy míg a kisebb szerszám átmérő esetén az alakváltozó zóna közvetlenül a szerszám-
munkadarab érintkezésére koncentrálódik, a nagyobb szerszám átmérő a képlékeny zóna na-
gyobb tartományra való kiterjedését eredményezi. Így például a szerszám átmérőt 30 mm-ről 
6 mm-re csökkentve, az alakíthatóság közel kétszeres növekedése tapasztalható [55].
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4.72. ábra. A szerszám átmérő hatása az alakíthatóságra (Ag: DC04 lágyacél, to = 1,5 mm)

A technológiai paraméterek közül a bélyeg elemi, növekményi elmozdulásai (x és z) is
jelentős hatással vannak az alakíthatóságra. (A marógépen való megmunkálás analógiáját fel-
használva a z, mint fogásmélység, míg a x, mint az előtolás értelmezhető.) A z értékének
növelésével a növekvő mértékű alakváltozás következtében a lemez alakíthatósága csökken, 
(4.73. ábra). Micari [97] to = 1 mm kiinduló lemezvastagságú, Al 1050-O anyagminőségű 
alumínium ötvözetre a diagramon a szórási tartományt is feltüntette. Hasonló eredményekre
jutott Hirt [55], valamint Hagan és Jeswiet [41] is. Mivel adott falszög () esetén z értékével
a x „előtolás” érték is adott, ugyanezt állapíthatjuk meg a szerszám előtolás és a megvalósít-
ható maximális alakváltozás kapcsolatára is.
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4.73. ábra. Az max (FLDo) változása a z bélyegelmozdulás függvényében [97]

4.7.1.4. Az alakítási határdiagram inkrementális alakításra

Az eddigiekben az alakíthatóság általános kérdéseivel és az alakíthatóságot befolyásoló té-
nyezőkkel foglalkoztam az inkrementális alakításnál. Azonban, ahogyan arra már korábban is 
utaltam, inkrementális alakításnál is fontos a különböző alakváltozási történeteket is egybe-
foglaló alakítási határdiagramok ismerete. Míg a klasszikus lemezalakító eljárásoknál az ala-
kítási határ diagram alakja a jól ismert V-alakkal jellemezhető, az eddigi kutatások azt mutat-
ják, hogy az alakítási határgörbe, a diagram jobboldalán inkrementális alakításnál jó közelí-
téssel egy negatív iránytangensű egyenessel adható meg amint azt a 4.74. ábra is mutatja. 

4.74. ábra. Alakítási határ diagram hagyományos és inkrementális alakításra
(Anyagminőség: Al 1050-0; Lemezvastagság: to = 1,2 mm) [158]

Az inkrementális alakítás határdiagramjának meghatározása a hagyományos alakításhoz
viszonyítva is összetettebb feladat. Amint az alakítási határ diagramok kísérleti meghatározá-
sánál is bemutattam, a határgörbe meghatározásához többféle próbatest kialakítást alkalmaz-
nak. Ugyanez érvényes az inkrementális alakítás esetére is. A szokásosan alkalmazott próba-
testek csonkakúp, félgömb, hiperboloid, vagy gúla alakúak.

Számos szerző rámutatott arra, hogy inkrementális alakításnál a legnagyobb alakváltozás 
(1max) a legkisebb főalakváltozás, 2 = 0 értékénél, azaz síkalakváltozási állapotban mérhető. 
A kritikus behúzási szög elemzésekor bemutatott 4.4. táblázatban, a vizsgált anyagokra meg-
adtam az 2 = 0 értéknél mérhető max értékét is. (A táblázatban megadott FLDo az 2 = 0 ér-
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téknél mérhető max értékének felel meg, vagy másképpen az alakítási határgörbéknek az 1

főalakváltozás tengelyével való metszéspontja.)  
Mivel az alakítási határdiagram nem ad információt arról, hogy melyik anyagjellemző a 

domináns, Micari [97] statisztikai elemzést végzett a keményedési együttható (K), a kemé-
nyedési kitevő (n), a közepes normál anizotrópia tényező (rm), a szakítószilárdság (Rm) és a
fajlagos nyúlás (A), mint input adatok felhasználásával. A statisztikai elemzés kimeneti adata-
ként az alakítási határ diagram FLDo értékét választotta.

Az elemzésekből arra a következtetésre jutott, hogy az alakíthatóságra a legnagyobb hatást 
az n keményedési kitevő gyakorolja, de a szilárdság és a fajlagos nyúlás is jelentős hatással 
van. A statisztikai elemzésből egy 6 dimenziós hiperfelületet határozott meg az alábbi össze-
függéssel:

o mFLD 8,64 36,2n 0,00798K 0,373R 0,104A 0,030Kn 0,607nA       . (4.6)

Jeswiet és munkatársai [66] hasonló következtetésre jutottak, nevezetesen, inkrementális
alakításnál mind a keményedési együttható, mind pedig a keményedési kitevő jelentős hatást 
gyakorol az alakíthatóságra.

4.7.1.5. Az inkrementális alakítási határdiagram meghatározásának új módszere

Az EUREKA projektben partner intézményként közreműködő Ljubljanai Egyetemmel kö-
zösen egy új vizsgálati metodikát dolgoztunk ki inkrementális alakításra érvényes alakítási
határdiagramok meghatározására. A kidolgozott eljárást a lemezalakítás legátfogóbb nemzet-
közi fórumán, az IDDRG 2010. évi konferenciáján Grazban ismertettük [87]. A módszer lé-
nyege röviden az alábbiakban összegezhető. 

Hagyományos alakító eljárásokhoz az alakítási határdiagram meghatározására – amint azt
már korábban elemeztem – két világszerte elterjedt eljárást alkalmaznak: az egyik a
Marciniak [94], a másik a Nakajima [104] módszer. Az inkrementális alakításnál a hagyomá-
nyos Marciniak vizsgálat inkrementális alakításra adaptált változatát alkalmaztuk. A kísérleti
vizsgálatokhoz 5 különböző, szisztematikusan megtervezett próbatest geometriát alkalmaz-
tunk. A kiinduló előgyártmány az első próbatest típusnál egy 150×150 mm-es lemez alaptest 
(ez az ún. alaplemez). A további négy próbatestet ugyanilyen kiinduló méretű alaplemezből, 
változó szélességgel készített bevágással alakítottuk ki. Az egyes próbatestek szélessége rend-
re 20, 30, 40 és 50 mm. A próbatestek felületét az alakváltozás optikai módszerekkel történő 
kiértékelésére 2 mm-es méretű négyzethálóval láttuk el. Mindegyik próbatestet csonka gúla 
alakot eredményező szerszámmozgással alakítottuk. A vezérlőprogram olyan szerszámpályát 
határoz meg, amellyel a csonka gúla alapja 84×84 mm, az oldaléleknél a lekerekítési sugár 10
mm. A különböző méretű bevágásokkal készített próbatesteknél a bevágásoknál az ütésszerű 
hatások kiküszöbölésére az alaplemez méretével megegyező, folytonos felületű „vezetőle-
mezt” helyeztünk az alakítandó próbatest és az alakítószerszám közé. Fontos megjegyezni,
hogy a vezetőlemezt a próbatestek alapanyagánál jobb alakváltozási, alakíthatósági jellem-
zőkkel rendelkező anyagból kell készíteni, annak elkerülése érdekében, hogy ne a vezetőle-
mez törése, szakadása következzen be előbb (ugyanis akkor a vizsgálat értékelhetetlen lesz). 
Az eljárás elméleti hátterének a leírása a témából készített értekezésben [111] megtalálható.

Az alakítási határdiagram meghatározása két fő lépésből áll: az első az előzőkben leírt geo-
metriájú próbatestek inkrementális alakítása (erre a célra az egypontos inkrementális alakítást
választottuk). Az alakítást a csonkakúp alak által meghatározott pályavezérléssel addig foly-
tatjuk, amíg lokális befűződés, vagy repedés nem látható a próbatest felületén. Amikor az ala-
kítás közben lokális befűződés, vagy repedés észlelhető, az alakítást megállítjuk. Az alakítási 
határdiagram kísérleti meghatározásának második lépése az alakított próbatestek alakváltozási
állapotának meghatározása a próbatest felületére előzetesen felvitt háló deformációjának az 
optikai alakváltozás mérés módszerének alkalmazásával. Az optikai alakváltozás mérésre a
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Vialux optikai alakváltozás mérő rendszert, a mérések kiértékelése pedig AutoGrid szoftvert 
alkalmaztuk.

Az öt különböző kialakítású próbatest különböző deformációs állapotok nyomon köve-
tésére alkalmas. A csonka gúla sík felületén az anyagáramlás lényegében a szerszám mozgá-
sának irányában, síkban történik, azaz ezen a felületen a deformált háló kiértékeléséből a sík-
alakváltozási állapothoz tartozó diagram pontok számíthatók. Ezzel szemben a görbült felüle-
teken (mint például az oldal lekerekítési sugarak környezetében) biaxiális alakváltozási álla-
pot figyelhető meg. Azonban ebben az esetben (ahol 1 és 2 is nagyobb, mint nulla) az alak-
változási állapot csak a pozitív féltérben (azaz az alakítási határgörbének csak a jobboldali ré-
sze) határozható meg. Az alakítási határdiagram teljes tartományának (azaz a határgörbe bal-
oldali részének) meghatározása a különböző szélességű lemezcsíkok alakításával lehetséges. 
A legkisebb főalakváltozás (2) a bevágott lemezél környezetében figyelhető meg (4.75. ábra). 

4.75. ábra. A különbözőképpen kialakított próbatestek alakítás után 

Az előzőkben leírt módszerrel, különböző lemezvastagságokra (t = 0,6 mm, 1 mm és 1,5
mm) meghatározott alakítási határdiagramot Al 1050 alumínium ötvözetre a 4.76. ábra mutat-
ja. Az ábrán feltüntettem ugyanezen anyagminőség hagyományos alakításra érvényes alakítási 
határgörbéjét is. Az ábrából jól látható, hogy a teljes alakítási tartományban az inkrementális
alakításra érvényes alakítási határgörbe a hagyományos alakításra érvényes alakítási határgör-
be fölött halad. Különösen jelentős a különbség síkalakváltozási állapotban (2 = 0 esetén).
Síkalakváltozás esetén, inkrementális alakítással közel háromszor nagyobb alakváltozás érhe-
tő el, mint ugyanezen alakváltozási állapotban hagyományos alakításnál. A 4.76. ábra a le-
mezvastagságnak az inkrementális alakítási határdiagramra gyakorolt hatását is bemutatja.

4.76. ábra. Al 1050 alumínium ötvözet alakítási határdiagramja
hagyományos és inkrementális alakításra
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5. Az alakítási határdiagramok ipari alkalmazása

5.1. Az alakítási határdiagramok jelentősége az ipari gyakorlatban 

Az alakítási határdiagramok meghatározásával kapcsolatos számos probléma (a munka- és
időigényes vizsgálatok és ezek költségei, a sokféle vizsgálati módszer, az eredményekben 
gyakran megmutatkozó jelentős szórás) ellenére, az alakítási határdiagramok napjainkban a 
mindennapi ipari alkalmazás nélkülözhetetlen eszközeivé váltak. Különösen érvényes ez az
autóiparra, de lényegében valamennyi jelentős lemezalakítási területre, így például a különfé-
le háztartási készülékek gyártására, vagy az elektronikai alkatrészgyártásra egyaránt. A világ-
szerte élesedő globális verseny következtében, az alakítási határdiagramok azonban nemcsak 
a lemezalakítás gyártói számára nélkülözhetetlenek: legalább ugyanolyan mértékben érdekel-
tek ezen a területen az alapanyag gyártók, így a fejlesztésekből is hasonlóan kiveszik a részü-
ket, hiszen a legkedvezőbb alakíthatósági jellemzőkkel rendelkező anyagok hatalmas gazda-
sági potenciált jelentenek, különösen a nagy sorozat és a tömeggyártásban.

Napjainkra már valamennyi – a lemezalakításban érdekelt számára nyilvánvalóvá vált,
hogy a lemezalakító technológiákban rejlő lehetőségek leghatékonyabb és legreálisabb hasz-
nosításának egyik legfőbb esélye az alakítási határdiagramok megbízhatósága és az alakítási 
folyamatok tervezésében való minél szélesebb körű alkalmazása. Az alakítási határdiagramok 
ipari alkalmazása azonban nemcsak a technológiai folyamatok tervezésében nagy jelentőségű: 
az alakítási határdiagramok ismerete és tudatos alkalmazása további területeken, így például a
szerszámok tervezésében, beállításában, a gyártás közbeni hiba okok felderítésében és kikü-
szöbölésében is kiemelten fontos szerepet játszik. Ugyancsak fontos szerepet játszik az alakí-
tási határdiagramok megfelelő alkalmazása új anyagok gyártásba vezetésekor, valamint a 
szükséges szerszám módosítások elvégzésében.

A következő alpontokban az alakítási határdiagramok ipari alkalmazását illetően, az elő-
zőkben felsorolt néhány szempont kissé részletesebb kifejtését elemzem. Nem lehet azonban 
eléggé hangsúlyozni, hogy ezeknek a követelményeknek, szempontoknak a minél magasabb
szintű kielégítésében a 3.5. pontban elemzett numerikus modellezésnek, a virtuális lemezala-
kítás mindennapossá válásának is óriási jelentősége van. 

Alapanyagok jellemzése, minősítése, az alapanyagok megválasztása 5.1.1.

Az alapanyag gyártók kiemelten érdekeltek a termékeik alakíthatóságának globális és mi-
nél pontosabb megítélésében, minősítésében. Ebből a szempontból az alakítási határ-
diagramok a leginkább elfogadott minősítő eszközök. Ma már a vezető alapanyag gyártók a 
termékeiket nemcsak a szokásos, előírt szabványos anyagjellemzőkkel bizonylatolják, hanem 
az alakíthatóságot különböző technológiai körülmények között jellemző – ma már ugyancsak 
számos országban szabványosított, de legalább is előírt jellemzőkkel (például a keményedési 
kitevő és a különféle anizotrópia tényezők), a folyási görbe és különösen a kiemelt iparágak – 
mint például az autóipar – számára az alakítási határdiagram megadásával szállítják. Az alap-
anyag gyártók szempontjából a piaci versenyképesség fontos feltétele, hogy a termékeikről 



96

minél részletesebb, minél megbízhatóbb, és az adott iparág speciális követelményeit is kielé-
gítő információkat szolgáltassanak. 

Ezek a követelmények a feldolgozó iparágak, a fogyasztói oldalról is egyre határozot-
tabban megfogalmazódnak. Egy-egy új termék, vagy technológiai eljárás kidolgozásával, be-
vezetésével, számos esetben koncepcionálisan új anyagok választása is célszerű, amely újabb 
követelményeket támaszt az új anyagokra vonatkozóan is az előzőkben felsorolt szempontok 
alapján. Ebből a szempontból kiemelhetjük például az utóbbi évtizedek rendkívül jelentős fej-
lesztéseit a nagyszilárdságú és extra-nagyszilárdságú acélok, vagy a tömegcsökkentés szem-
pontjából ugyancsak kiemelten fontos könnyűfémek (például a különféle alumínium ötvöze-
tek, a magnézium és a titán különféle ötvözetei) ipari alkalmazása területén. Az alakíthatóság,
az alakítási határdiagramok kutatása ezeknél az anyagoknál eddig lényegesen kevésbé kidol-
gozott terület, mint acélok vonatkozásában.

Gyakran hangsúlyozzuk, hogy a helyes anyagválasztás egy termék költségeit akár 50%-nál
nagyobb mértékben is befolyásolhatja. Ez nemcsak és nem elsősorban az anyagköltségeket 
jelenti. A nem megfelelő anyag technológiai és üzemeltetési problémákat egyaránt felvethet. 
Így például ugyanaz a termék esetleg csak több alakítási lépésben készíthető el. Ez értelem-
szerűen a képlékenyalakításban egyébként is jelentős költséghányadot képviselő szerszámo-
zási költségek jelentős növekedését eredményezi. A nem megfelelő anyagválasztás a gyártás 
folyamatában is a többletköltségek egyik fő forrása. Amennyiben a nem körültekintően meg-
választott anyag miatt a kidolgozott technológia, a szerszámok módosítása szükséges, ez oly-
kor nagyságrendekkel növelheti meg egy-egy új termék piaci bevezetésének költségeit. Ha-
sonlóan halmozott költségnövelő tényezőként jelenik meg az is, ha a nem megfelelően válasz-
tott anyag miatt a termék meghibásodása (például az elégtelen alakváltozó képesség miatt be-
következő repedés, szakadás) már az üzemelési-működési fázisban következik be. 

Az alakítási határdiagramoknak az anyagválasztás optimalizálásában betöltött szerepére
mutat példát az 5.1. ábra. Az ábrán szaggatott vonallal tüntettem fel egy tetszőleges anyag tö-
rési alakítási határgörbéjét (FLC – Forming Limit Curve) és folytonos vonallal a lokális befű-
ződés (necking) határértékeit jelölő határgörbét (NLC – Necking Limit Curve).  

5.1. ábra. Alakítási határdiagramok alkalmazása az anyagválasztásban

A gyártandó alkatrész alakítása során megvalósuló különféle alakváltozási utak esetén ta-
pasztalható maximális alakváltozási pontokat a diagramba rajzolva lényeges következtetése-
ket vonhatunk le a választott anyagra, az anyagválasztásra vonatkozóan. Az ábrán három kü-
lönböző esetet tüntettem fel. Az A-jelű pont olyan alakváltozási pontot jelöl, amely a törési 
határgörbe (FLC) fölött helyezkedik el. Ez nyilvánvalóan nem megengedhető alakváltozási 
állapotot jelent. Az alkatrész alakítási folyamatát (a geometriai, technológiai, vizsgálati kö-
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rülményeket illetően) ebben az esetben nyilvánvalóan úgy kell módosítani, hogy az A-pont a 
sikeres alakítási tartományba (A’, vagy A”) kerüljön.

A B-pont olyan alakváltozási állapotot jelöl, amely az ún. helyi kontrakció sávjába esik,
egészen közel a helyi befűződés (kontrakció) bekövetkezésének kezdetét jelző határgörbéhez 
(NLC – Necking Limit Curve). Ebben az esetben is követhetjük az A-pont esetére leírtakat, és
a B’, illetve B” pontoknak megfelelő alakváltozási utat megvalósítva, a pont a sikeres alakítás 
tartományába mozdul el. Mivel a B-pontot az NLC határgörbéhez nagyon közel választottam
meg, az is lehet, hogy az alakítási körülmények minimális megváltoztatásával (pl. jobb kenő-
anyag alkalmazásával) a szükséges változás elérhető. 

Egészen más esetet jelent a C-jelű pont. Ebben az esetben az alakításra jellemző alakválto-
zási pont mélyen a kontrakciós határgörbe alatt van, azaz ebben az esetben az anyag alakvál-
tozási szempontból nincs kihasználva. Korábban már utaltam arra, hogy az is probléma, ha az
alakítás során egyes pontok (tartományok) alakváltozása nem ér el egy minimálisan szükséges
értéket. Ezt tehát ugyancsak az alakváltozási út módosításával (pl. geometriai módosítások,
esetleg húzóbordák alkalmazása, stb.) változtathatjuk (C’-pont), hogy az adott pontban is
megfelelő mértékű alakváltozás legyen. A megoldás másik útja pedig az lehet, hogy „gyen-
gébb” minőségű alapanyagot választunk, amelynek az alakítási határgörbéje az 2 tengely
mentén lentebb helyezkedik el. Az alakíthatósági szempontból gyengébb anyag természetesen
költségmegtakarítást is jelent, ami a mindennapi ipari gyakorlatban lényeges tényező. 

Az alakítási határdiagramok szerepe a biztonságos gyártás szempontjából5.1.2.

Amikor egy alkatrész gyártásához az alkalmazandó anyagot megválasztjuk (vagy az al-
kalmazandó anyag különböző szempontok alapján adott, meghatározott, például az alkatrész-
szel szemben támasztott funkcionális követelmények, az üzemi, működés közbeni igénybevé-
telek, egyéb működési feltételek révén) a választott (előírt) anyag alakítási határdiagramjának 
ismeretében tudjuk eldönteni, hogy milyen technológiai eljárással, az alakváltozások milyen
megengedhető értékeivel tudjuk a gyártást megvalósítani. 

Az alakítási határdiagramok általában különböző károsodások, tönkremenetelek (például, 
szakadás, törés, befűződés, ráncosodás) egyidejű elemzésével mutatják meg, hogy egy adott 
alakítás sikeresen elvégezhető-e (ld. például 5.2. ábra). Azt, hogy az alakítás során egy konk-
rét alakváltozó pont milyen távol helyezkedik el az alakítás kritikus határgörbéjétől az alakítás 
biztonsági tűrésével (angol terminológiával: strain severity/safety margin) jellemezhetjük.

fizikailag
lehetetlen zóna

szakadás
határgörbéje

helyi kontrakció
határgörbéje

helyi kontrakció sávja

ráncosodás

szakadás
tartománya

biztonságos
alakítás

tartománya

ε1

ε2

5.2. ábra. Az alakítási határdiagram különféle károsodási határesetek feltüntetésével

Az alakítási határdiagramok alkalmazása egy olyan hatékony eszközt ad a technológus
mérnök kezébe, amellyel egyrészt a hibamentesen megvalósítható alakváltozást úgy tervez-
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heti meg, hogy az ipari gyártási körülmények között is biztonsággal megvalósítható (ezt szo-
kás a robusztus gyártás fogalmával jelölni), de ugyanakkor az anyag teljesítőképességét ala-
kíthatósági szempontból optimálisan kihasználhatjuk. Az alakítási határdiagramok ismerete
nélkül gyakran előforduló probléma, hogy az anyag teljesítőképességét alakíthatósági szem-
pontból „alábecsüljük”, azaz valójában a választott anyag lényegesen nagyobb alakítások el-
viselésére lenne képes. Ez olykor ugyanolyan probléma – elsősorban gazdasági szempontból, 
mint az az eset, amikor az anyag nem felel meg az alakítás során fellépő alakváltozások miatt, 
csakhogy míg ez utóbbi esetnek nyilvánvalóan látható jelei vannak (szakadás, befűződés, rán-
cosodás), az alul értékelt anyag kihasználatlanságát, alakítási határdiagramok nélkül meg sem
tudnánk állapítani, miközben gazdaságossági szempontból jelentős veszteséget okozunk. 

Az alakítási határdiagramok szerepe az üzemeltetés biztonsága szempontjából5.1.3.

Részben az előző pontban elemzett, alulértékelt anyaghoz hasonló jelenséggel állunk 
szemben, amikor az alakítási határdiagramok alkalmazásának azt a lehetőségét használjuk ki, 
hogy nemcsak a túlzott mértékű alakváltozást, hanem a túl kismértékű alakítást is megfigyel-
hetjük. Számos esetben ugyanis – a hidegalakítás szükségszerű velejáróját, az alakváltozási 
keményedést – kihasználjuk az alkatrész szilárdságának növelésére, vagy lokális merevségé-
nek fokozására. Az alakítási határdiagramok – és ismételten hangsúlyozni kell, hogy gyakran
a numerikus modellezés – felhasználásával azt is egyértelműen meg tudjuk állapítani, ha az 
alakváltozás adott helyeken túl kicsi a szükséges szilárdság, illetve merevség biztosításához,
ami adott esetben az alkatrész üzemelés közbeni biztonsága, megfelelősége szempontjából lé-
nyeges. Ilyen esetekben például az anyagáramlás „akadályozásával”, húzóbordák alkalmazá-
sával érhetjük el a kívánt alakítási, nyújtási mértéket.

Technológiai, szerszámtervezési probléma megoldás5.1.4.

Technológiai szempontból helyes tervezés esetén általában az alkatrészek gyártása prob-
lémamentes. Azonban különösen összetett munkadarabok gyártásakor – még a legkörülte-
kintőbb technológiai és szerszámtervezés mellett is felléphetnek olyan gyártási problémák, 
amelyek megoldásában az alakítási határdiagramok fontos segédeszközt jelenthetnek. Nem
kívánt ráncosodás, lokális kontrakció, súlyosabb esetben nem várt helyeken keletkező repedé-
sek kiküszöbölésének hatásos eszköze, ha a lemezterítéket behálózva alakítjuk az üzemi gyár-
tással azonos feltételek között. Az alakítás során alakváltozott, deformált rácshálózatból meg-
határozzuk a problémás helyeken fellépő alakváltozásokat, amelyeket a vizsgált anyag alakí-
tási határdiagramjába rajzolva eldönthetjük, hogy az adott helyen milyen beavatkozással (pl. a
súrlódási-kenési feltételek változtatásával, az alakítóbélyeg, vagy matrica alakjának módosítá-
sával, megfelelő rádiuszok kialakításával, stb.) tudjuk a feltárt problémát kiküszöbölni. 

A technológiai tervezésből eredő problémákhoz hasonlóan a szerszámtervezés apróbb 
problémái – például nem megfelelő rádiuszok, húzóbordák helyének és alakjának nem opti-
mális megválasztása, stb. – a technológiai problémák elemzéséhez hasonlóan, a valós szerszá-
mokban, valós üzemi körülmények között elvégzett hibafeltáró alakítással, a problémát okozó
alakváltozásoknak az alakítási határdiagramokkal való elemzésével feltárhatók és a szüksé-
ges, kisebb szerszámozási módosítások – a sikeres gyártás érdekében – elvégezhetők. 

Hasonlóképpen elemezhetők a szerszám élettartama során olykor óhatatlanul bekövetkező 
változások (szerszámkopás, felületi érdesedés, stb.). Gyakran az ezek miatt jelentkező mun-
kadarab hibákat az alakító üzemekben hamarabb minősítik anyaghibából eredőnek, holott az 
alakítási folyamat előzőkben leírt – az alakítási határdiagramok alkalmazásán alapuló – elem-
zéséből számos esetben nyilvánvalóan megállapíthatók a szerszámkopás jelei és a szükséges 
beavatkozások ez alapján megtehetők. 
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6. Tézisek – Új tudományos eredmények

A lemezalakítás alakíthatósági kérdéseit elemezve megállapítottam, hogy az alakíthatóság
komplex értékelésére a legalkalmasabb, és a gyakorlati élet számára is leginkább használható
eredményeket a kísérleti úton meghatározott alakítási határdiagramok jelentik. Az elvégzett
elemzések alapján kutatómunkám új tudományos eredményeit az alábbiakban összegzem. (A
tézisek érvényességi határait meghatározó vizsgálati körülményeket az egyes kísérleteknél a
4. pontban részletesen közöltem.)

1. Különféle anyagok alakítási határdiagramjait elemezve kimutattam, hogy az alakítási ha-
tárgörbe alakja és helyzete alapvetően függ a vizsgált anyag minőségétől, a lemezvastag-
ságtól, a deformáció történettől és a vizsgálati körülményektől [15], [23]. 

a. Az alakítási határdiagramokat befolyásoló tényezők között kiemelt szerepe van a de-
formáció történetnek (az alakváltozási útnak). Ezért az alakítási határdiagramok kí-
sérleti meghatározásakor célszerűen lineáris alakváltozási utakat kell választani. 

b. Olyan lemezalakítási eljárások esetében, amelyeknél több, egymást követő műveletre 
van szükség, és az alakítás módja az egyik műveletről a másikra változik, az alakvál-
tozási útvonal tört vonal. Ebben az esetben olyan kísérleti módszerrel kell az alakítási
határdiagramot meghatározni, amely a tényleges alakítás deformáció történetét minél
jobban megközelíti.

c. Amennyiben az összetett deformáció történetet kezdetben jellemzően nyújtó alakítás, 
majd ezt követően nyomó alakváltozási útvonal követi, akkor az alakítási határgörbe 
a lineáris útvonallal meghatározott alakítási határgörbe alatt halad. Az ezzel ellenté-
tes összetett alakváltozási útvonal – kezdetben 2 < 0, amit kéttengelyű nyújtás (1 >
0 és 2 > 0) követ, az alakítási határgörbe a lineáris útvonallal meghatározott alakítási
határgörbénél magasabban halad.

2. Az anyagminőség, az anyag állapota és különböző anyagjellemzők alakítási határdiagra-
mokra gyakorolt hatását elemezve a következőket állapítottam meg [3], [12], [15], [24]: 

a. A kifejezett öregedési hajlamot mutató anyagoknál az öregedést követően az alakítá-
si határgörbe a szállítási – nem öregedett – állapothoz viszonyítva a vizsgált acél
anyagminőségeknél mintegy 10%-kal kisebb alakváltozási értékeknél halad. 

b. Acél és alumínium finomlemezeken elvégzett kísérleti vizsgálatok alapján a henger-
lési irány hatása az alakítási határgörbe helyzetére az alakítási határdiagram 2 < 0
tartományában nagyobb, mint a kéttengelyű nyújtás (1 > 0 és 2 > 0) szakaszán. Kü-
lönösen szignifikáns a különbség az alumínium vékonylemezek esetén.

c. Mind az n keményedési kitevő, mind pedig az r normál anizotrópia tényező növeke-
dése kedvezően befolyásolja az alakítási határgörbe helyzetét (az alakítási határgörbe 
az 1 tengely mentén a nagyobb valódi nyúlások felé tolódik el). Az r anizotrópia té-
nyező nagyobb értéke különösen az alakítási határdiagram baloldali tartományába 
eső alakváltozási utakat befolyásolja jelentősen. 
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3. Különféle anyagminőségek (mélyhúzható acél, alumínium, vörösréz) kísérleti vizsgálatai-
val igazoltam, hogy a lemezvastagság növekedése az alakítási határdiagram mindkét sza-
kaszán kedvezően befolyásolja az alakíthatóságot.  A lemezvastagság hatása az alakítha-
tóságra a kéttengelyű nyújtás (1 > 0 és 2 > 0) szakaszán nagyobb [3], [12], [24].

4. A súrlódás hatását kísérleti vizsgálatokkal és numerikus modellezéssel elemezve kimutat-
tam, hogy a súrlódási tényező növelésével az alakváltozási útvonalat jelző alakítási pont-
felhő meredeksége növekszik, amelynek következtében hamarabb bekövetkezik a törést 
(szakadást) okozó alakváltozási állapot [15], [23].

5. Új próbatest geometriát dolgoztam ki, amely lehetővé teszi egy próbatest alkalmazásával 
több alakváltozási úthoz tartozó alakítási határgörbe pont meghatározását, ezáltal az ala-
kítási határdiagramok meghatározásának jelentős munka- és idő-ráfordítás szükségleté-
nek csökkentését. Az ún. „csillag próbatest” kialakítással igazoltam, hogy egy vizsgálattal
ugyanaz az alakváltozási út többszörözhető, ami az alakítási határdiagram pontok megha-
tározásának megbízhatóságát növeli, a kísérleti munka- és időráfordítás növekedése nél-
kül [24].

6. Egy új, innovatív alakító eljárás – az inkrementális alakítás – alakítási határdiagramjainak
meghatározására kidolgozott új próbatest kialakítással elvégzett vizsgálatok alapján bebi-
zonyítottam, hogy az alakítási határdiagram alakja a hagyományos alakítás V-alakú ha-
tárgörbéjével szemben egy fordított V-alakkal jellemezhető. Az inkrementális alakítással 
megvalósítható alakváltozási értékek a hagyományos alakításhoz viszonyítva jelentősen 
nagyobb értékeket eredményeznek, így például síkalakváltozási állapotban (2 = 0) há-
rom-négyszeres növekedést mutatnak [16], [17], [20], [21], [22].
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7. A kutatási téma továbbfejlesztési lehetőségei, az elért eredmények hasz-
nosítása

Az értekezésben ismertetett kutatómunka egy több mint 10 éves időszak kutatási eredmé-
nyeit összegezte. A kutatás során számos olyan kérdéskör került előtérbe, amelyek már ennek 
az értekezésnek a keretébe nem illeszthetők, sem az eredeti célkitűzések szem előtt tartásával, 
sem az időbeli és terjedelmi korlátok figyelembevételével, amelyek azonban még számos to-
vábbi izgalmas és fontos kutatási feladatot jelenthetnek.

Bár az értekezésben törekedtem az alakíthatóság témakörének átfogó elemzésére, bemuta-
tására, nyilvánvalóan e témakör hatalmas irodalmának köszönhetően is, ez csak részben, az 
értekezés szűken vett témaköréhez kapcsolódóan tekinthető többé-kevésbé teljesnek. Az ala-
kíthatóság komplex természetéből következően ezen a területen még a lemezalakítás területén 
is számos további vizsgálandó, elemzendő terület van és hasonló átfogó elemzés szükségessé-
gét fogalmazhatjuk meg a térfogatalakítás vonatkozásában is.

Fontos további elemzendő területnek tekintem az alakítási határdiagramok nagy munka- és 
időigényű kísérleti meghatározását legalább részben kiváltó olyan elméleti modellek kidolgo-
zását, amelyek a kísérletileg meghatározott alakítási határdiagramokkal az eddigi modelleknél
is jobb egyezésre vezetnek.

E tekintetben a numerikus modellezés adta lehetőségek fokozott kihasználásával, új káro-
sodási modellek és mechanizmusok elemzésével, kidolgozásával olyan virtuális alakítási ha-
tárdiagram meghatározási módszerek kifejlesztésére célszerű törekedni, amely a költséges és 
időt rabló kísérleti munkát minél nagyobb mértékben a korszerű számítástechnikai módszerek 
alkalmazásával a virtuális laboratóriumi környezetben költséghatékonyabban elvégezhetővé 
teszi. Ugyanakkor ennek kapcsán sem lehet elégszer hangsúlyozni az elméleti modellek, a vir-
tuális módszerek, valós, üzemi körülmények közötti validálásának szükségességét, megbízha-
tóságának igazolását.

Egy technológiai tárgyú PhD értekezés továbbfejlesztési lehetőségeinek elemzésekor az 
egyik elsőrendű továbbfejlesztési lehetőség az üzemi-ipari bevezetés, a minél szélesebb körű 
alkalmazás előkészítése. Ennek néhány fontos elemét és lehetőségét az értekezés 5. fejezeté-
ben részletesen elemeztem. Azonban e helyen is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy mind
az anyagtudományban, mind pedig a technológiákban az elmúlt évtizedekben egy rendkívül
dinamikus fejlődésnek lehetünk szemtanúi, amelyek eredményeként számos új, korszerű 
anyagot és eljárást dolgoztak ki. Az alakíthatóság, az alakítási határdiagramok e területekre
való továbbfejlesztését illetően az anyagok terén a különféle nagyszilárdságú acélokra, vala-
mint az egyre szélesebb körben alkalmazásra kerülő nemvas-alapú fémekre és ötvözeteikre 
gondolok. Technológiai vonatkozásban az alakítási határdiagramoknak a közelmúlt néhány
kiemelkedő technológiai fejlesztésére, például a hydroforming, a press hardening és tailor 
welded lemezek alakítására való kiterjesztését tekintem további fontos kutatandó területnek.

A további hasznosítást illetően ugyancsak fontos az alakíthatóság témakörében elért ered-
ményeknek az egyetemi oktatásba, a képzés minden szintjén (BSc, MSc, PhD), a képzés
szintjének megfelelő mélységű bevezetését, megismertetését. 



102

8. Összefoglalás

A lemezalakítás legfőbb alapanyagait, a finomlemezeket széles körben alkalmazzák a fel-
dolgozóiparban. Az alkalmazások a parányi mikroelektronikai alkatrészektől, a mindennapi 
háztartási és vegyipari alkalmazásokon át, a csúcstechnológiai iparágakig (autóipar, repülő-
gépipar, űrtechnika) szinte minden területen megtalálhatók.  

A késztermékeket gyakran bonyolult alakító műveletek sorozatával dolgozzák fel. A le-
mezanyagok alakíthatósági megítélésére, a szabványos, az anyagvizsgálatban általánosan al-
kalmazott anyagjellemzők önmagukban nem alkalmasak. Az új anyagok fejlődésével, egyre 
nagyobb az igény az alakíthatóság minél megbízhatóbb megítélését segítő módszerek, eljárá-
sok kidolgozására. Ezen a területen a számítógépes numerikus modellezés terén bekövetkezett
jelentős fejlődés is igen fontos információkat szolgáltat.  

Értekezésem fő témája a lemez anyagok alakíthatóságának elméleti és kísérleti vizsgálata, 
különös tekintettel az alakíthatóság megbízható előrejelzésében egyre nagyobb szerepet játszó 
alakítási határdiagramok vizsgálatára.

A Miskolci Egyetem Mechanikai Technológia Tanszékén – hazai és nemzetközi kutatási
projektek pénzügyi támogatásával – szisztematikus fejlesztés keretében egy integrált lemez-
alakíthatósági vizsgáló rendszert valósítottunk meg, amely egy elektro-hidraulikus, számító-
gép vezérlésű lemezvizsgáló gépet és egy automatizált optikai alakváltozás-mérő rendszert 
foglal magába. Ez a komplex vizsgáló rendszer lehetővé teszi a különböző lemezanyagok ala-
kíthatósági jellemzőinek, valamint az alakítási határdiagramok, határgörbék (FLD, FLC)
gyors és megbízható meghatározását, az alakítási folyamatok komplex elemzését.

Az értekezésben célul tűztem ki a különféle paramétereknek az alakítási határdiagramokra, 
alakítási határgörbékre gyakorolt hatásának átfogó, komplex elemzését és kísérleti vizsgálatát
az előzőkben leírt korszerű, integrált lemezvizsgáló rendszer lehetőségeinek maximális ki-
használásával. Az elemzés kiterjedt a szakterület szakirodalmának átfogó részletes elemzésé-
re, majd ezt követően – az ezek figyelembevételével megtervezett szisztematikus kísérleti 
program elvégzésére, új megállapítások és vizsgálati módszerek kidolgozására. Az értekezés-
ben bemutatott vizsgálati eljárás jól beilleszthető a mindennapi ipari gyártásba, az alakítási 
problémák elemzésére, megoldására.

Bár az értekezésnek nem kiemelt célja a lemezalakításban egyre szélesebb körben alkal-
mazott numerikus modellezési eljárások elemzése, mivel ez a terület az alakítási határdiagra-
mok felhasználását illetően a legprogresszívebb terület, ezért az értekezésben az alakíthatósá-
gi paraméterek, az alakítási határdiagramok numerikus modellezésben betöltött szerepét is
bemutattam. A numerikus modellezés – ezen belül is elsősorban a végeselemes modellezés – 
azon túlmenően, hogy az ipari jelentősége is egyre nagyobb, kiváló lehetőséget adott arra is, 
hogy a kísérleti eredményeket a numerikus modellezés módszereinek felhasználásával is iga-
zoljam.
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MELLÉKLETEK



 
 

A kísérleteknél alkalmazott anyagok mechanikai anyagjellemzői M1.1. táblázat 

Nagy szakító próbák, L0 = 80 mm adatai: Rp0,2, Rm, A80, Z 
Anyag 

jel 
t 

 Jel 
t0 b0 tu bu Lu Fp0,2 Fm Rp0,2, MPa Rm, MPa A80, % Z, % 

mm mm mm mm mm mm N N számított átlag számított átlag számított átlag számított átlag 
DC05 0,8 0° 0 0,80 20,00 0,60 12,80 115,1 2997 4892 187,3 305,8 43,9 52,00 
DC05 0,8 0° 1 0,80 20,00 0,58 13,80 114,4 2960 4845 185,0 185,4 302,8 304,0 43,0 42,9 49,98 53,2 
DC05 0,8 0° 2 0,80 19,45 0,50 13,20 113,5 2862 4722 183,9 303,5 41,9 57,58 
DC05 0,8 90° 0 0,80 19,80 0,52 13,10 113,2 2960 4774 186,9 301,4 41,5 56,99 
DC05 0,8 90° 1 0,79 19,85 0,52 12,58 112,2 3135 4774 199,9 192,3 304,4 302,6 40,3 40,9 58,28 56,8 
DC05 0,8 90° 2 0,80 19,85 0,56 12,76 112,8 3021 4793 190,2 301,8 41,0 55,00 
DC05 0,8 45° 0 0,80 19,95 0,52 14,90 111,1 3139 4974 196,7 311,7 38,9 51,45 
DC05 0,8 45° 1 0,80 20,00 0,58 14,70 108,6 3167 4986 197,9 197,1 311,6 311,9 35,8 38,7 46,71 49,3 
DC05 0,8 45° 2 0,80 20,00 0,54 14,90 113,2 3145 5000 196,6 312,5 41,5 49,71 

DC05 1 0° 0 1,00 19,95 0,70 13,40 113,7 3305 6164 165,7 309,0 42,1 52,98 
DC05 1 0° 1 1,00 20,00 0,72 13,80 114,6 3346 6163 167,3 166,4 308,2 307,8 43,3 42,8 50,32 51,5 
DC05 1 0° 2 1,01 20,00 0,72 13,60 114,4 3340 6157 166,2 306,3 43,0 51,28 
DC05 1 90° 0 1,00 19,70 0,72 12,60 112,1 3335 5927 169,3 300,9 40,1 53,95 
DC05 1 90° 1 1,00 19,65 0,70 12,96 112,5 3357 5939 170,8 168,7 302,2 301,6 40,6 41,0 53,83 54,8 
DC05 1 90° 2 1,00 20,00 0,70 12,40 113,7 3320 6032 166,0 301,6 42,1 56,60 
DC05 1 45° 0 1,01 20,00 0,72 14,70 111,2 3335 6282 165,1 311,0 39,0 47,60 
DC05 1 45° 1 1,00 19,95 0,70 14,70 111,7 3614 6296 181,2 171,2 315,6 312,7 39,6 39,3 48,42 48,7 
DC05 1 45° 2 1,01 20,10 0,70 14,50 111,5 3397 6322 167,3 311,4 39,4 50,00 

DC05 1,2 0° 0 1,21 19,80 0,80 13,70 113,3 4295 7423 179,3 309,8 41,6 54,25 
DC05 1,2 0° 1 1,21 20,00 0,80 13,10 114,5 4285 7442 177,1 177,4 307,5 309,2 43,1 42,8 56,69 56,5 
DC05 1,2 0° 2 1,21 19,90 0,80 12,50 114,8 4237 7474 176,0 310,4 43,5 58,47 
DC05 1,2 90° 0 1,21 20,00 0,80 13,20 115,1 4440 7426 183,5 306,9 43,9 56,36 
DC05 1,2 90° 1 1,21 19,90 0,80 12,10 115,1 4374 7402 181,7 182,9 307,4 308,2 43,9 43,1 59,80 58,2 
DC05 1,2 90° 2 1,20 19,90 0,80 12,40 113,2 4385 7412 183,6 310,4 41,5 58,46 
DC05 1,2 45° 0 1,21 20,05 0,80 14,60 110,1 4708 7900 194,1 325,6 37,6 51,86 
DC05 1,2 45° 1 1,20 20,10 0,80 15,00 112,2 4721 7879 195,7 193,8 326,7 326,6 40,3 39,4 50,25 50,9 
DC05 1,2 45° 2 1,20 20,10 0,80 14,90 112,2 4624 7899 191,7 327,5 40,3 50,58 



 
 

A kísérleteknél alkalmazott anyagok mechanikai anyagjellemzői M1.2. táblázat 

Anyag 
jel 

t 
 Jel 

t0 b0 tu bu Lu Fp0,2 Fm Rp0,2, MPa Rm, MPa A80, % Z, % 
mm mm mm mm mm mm N N számított átlag számított átlag számított átlag számított átlag 

DC05 1,56 0° 0 1,54 19,85 1,06 12,90 115,6 5047 9227 165,1 301,8 44,5 55,27 
DC05 1,56 0° 1 1,54 19,90 1,00 12,80 115,6 5021 9232 163,8 164,5 301,2 301,7 44,5 44,6 58,23 57,0 
DC05 1,56 0° 2 1,54 19,95 1,00 13,10 115,9 5060 9276 164,7 301,9 44,9 57,36 
DC05 1,56 90° 0 1,54 20,00 0,98 12,00 116,1 5324 9248 172,9 300,3 45,1 61,82 
DC05 1,56 90° 1 1,54 20,00 1,08 12,40 116,0 5264 9267 170,9 172,2 300,9 300,9 45,0 45,0 56,52 58,2 
DC05 1,56 90° 2 1,54 20,00 1,08 12,46 116,0 5320 9292 172,7 301,7 45,0 56,31 
DC05 1,56 45° 0 1,56 19,85 1,08 14,50 113,4 5561 9763 179,6 315,3 41,8 49,43 
DC05 1,56 45° 1 1,55 20,00 1,00 13,14 112,6 5056 9785 163,1 171,5 315,6 315,4 40,8 40,9 57,61 55,4 
DC05 1,56 45° 2 1,56 20,00 0,96 13,32 112,2 5361 9840 171,8 315,4 40,3 59,02 

DC04 0,4 0° 0 0,40 20,00 0,30 14,70 111,7 1485 2480 185,6 310,0 39,6 44,88 
DC04 0,4 0° 1 0,405 12,15 0,30 14,80 111,2 1490 2476 302,8 224,2 503,2 371,8 39,0 39,9 9,77 34,1 
DC04 0,4 0° 2 0,405 20,00 0,30 14,10 112,8 1491 2447 184,1 302,1 41,0 47,78 
DC04 0,4 90° 0 0,41 19,55 0,28 13,50 112,9 1558 2494 194,4 311,1 41,1 52,84 
DC04 0,4 90° 1 0,41 19,55 0,28 13,30 110,9 1603 2494 200,0 195,9 311,1 310,7 38,6 39,7 53,54 51,4 
DC04 0,4 90° 2 0,41 19,60 0,30 14,00 111,5 1553 2490 193,3 309,9 39,4 47,74 
DC04 0,4 45° 0 0,41 19,85 0,32 15,40 111,3 1533 2559 188,4 314,4 39,1 39,45 
DC04 0,4 45° 1 0,41 20,00 0,32 15,00 113,4 1560 2575 190,2 186,5 314,0 314,6 41,8 40,4 41,46 40,9 
DC04 0,4 45° 2 0,41 20,10 0,32 15,00 112,3 1491 2598 180,9 315,3 40,4 41,75 

DC04 0,4 0° 0 0,42 19,70 0,28 14,62 110,9 1717 2691 207,5 325,2 38,6 50,52 
DC04 0,4 0° 1 0,41 19,80 0,28 15,00 111,9 1667 2688 205,3 207,9 331,1 329,2 39,9 39,5 48,26 49,9 
DC04 0,4 0° 2 0,41 19,85 0,26 15,40 112,0 1717 2695 211,0 331,1 40,0 50,80 
DC04 0,4 90° 0 0,42 20,00 0,32 15,00 111,5 1852 2770 220,5 329,8 39,4 42,86 
DC04 0,4 90° 1 0,42 20,05 0,32 15,00 112,0 1836 2770 218,0 218,4 328,9 329,4 40,0 40,1 43,00 43,8 
DC04 0,4 90° 2 0,42 20,00 0,32 14,30 112,7 1821 2767 216,8 329,4 40,9 45,52 
DC04 0,4 45° 0 0,40 20,00 0,32 16,00 111,7 1757 2695 219,6 336,9 39,6 36,00 
DC04 0,4 45° 1 0,41 20,00 0,32 14,50 113,7 1815 2704 221,3 218,6 329,8 332,5 42,1 41,2 43,41 39,3 
DC04 0,4 45° 2 0,41 20,00 0,32 15,60 113,4 1739 2681 214,7 331,0 41,8 38,37 

 



 
 

A kísérleteknél alkalmazott anyagok mechanikai anyagjellemzői M1.3. táblázat 

Anyag 
jel 

t 
 Jel 

t0 b0 tu bu Lu Fp0,2 Fm Rp0,2, MPa Rm, MPa A80, % Z, % 
mm mm mm mm mm mm N N számított átlag számított átlag számított átlag számított átlag 

DC04 0,6 0° 0 0,60 20,10 0,46 14,20 115,0 2218 3766 183,9   312,3 43,8   45,84   
DC04 0,6 0° 1 0,60 20,10 0,42 14,50 114,3 2206 3760 182,9 182,9 311,8 310,4 42,9 43,2 49,50 49,2 
DC04 0,6 0° 2 0,61 20,10 0,40 14,60 114,3 2229 3767 181,8   307,2   42,9   52,37   
DC04 0,6 90° 0 0,615 19,95 0,40 13,40 111,5 2295 3797 187,1   309,5   39,4   56,31   
DC04 0,6 90° 1 0,61 19,95 0,40 14,00 112,3 2263 3791 186,0 187,2 311,5 310,9 40,4 40,0 53,98 55,0 
DC04 0,6 90° 2 0,61 20,00 0,40 13,80 112,3 2302 3804 188,7   311,8   40,4   54,75   
DC04 0,6 45° 0 0,60 19,80 0,40 14,60 112,2 2303 3763 193,9   316,8   40,3   50,84   
DC04 0,6 45° 1 0,60 19,80 0,40 14,90 113,8 2305 3763 194,0 193,1 316,8 316,9 42,3 40,8 49,83 50,7 
DC04 0,6 45° 2 0,60 19,80 0,40 14,40 111,8 2273 3769 191,3   317,3   39,8   51,52   

DC04 0,8 0° 0 0,795 20,10 0,50 14,42 116,8 2606 4965 163,1   310,7 46,0   54,88   
DC04 0,8 0° 1 0,80 20,10 0,52 14,30 115,7 2666 5005 165,8 165,4 311,3 310,6 44,6 45,2 53,76 54,2 
DC04 0,8 0° 2 0,79 20,05 0,50 14,54 116,0 2648 4906 167,2   309,7   45,0   54,10   
DC04 0,8 90° 0 0,78 19,95 0,50 13,20 114,4 2629 4862 168,9   312,4   43,0   57,59   
DC04 0,8 90° 1 0,78 19,95 0,50 13,70 113,7 2700 4847 173,5 171,5 311,5 312,5 42,1 43,1 55,98 57,2 
DC04 0,8 90° 2 0,78 19,90 0,50 13,00 115,4 2672 4865 172,1   313,4   44,3   58,12   
DC04 0,8 45° 0 0,79 20,00 0,50 15,14 111,3 2738 4984 173,3   315,4   39,1   52,09   
DC04 0,8 45° 1 0,795 20,10 0,48 14,70 104,9 2717 5003 170,0 174,3 313,1 314,7 31,1 36,9 55,84 53,5 
DC04 0,8 45° 2 0,79 20,00 0,50 15,00 112,4 2838 4984 179,6   315,4   40,6   52,53   

DC04 1 0° 0 1,02 20,00 0,58 14,18 113,8 3708 6346 181,8   311,1 42,3   59,68   
DC04 1 0° 1 1,01 19,95 0,68 14,14 114,6 3645 6325 180,9 179,2 313,9 311,7 43,3 43,3 52,28 55,9 
DC04 1 0° 2 1,01 20,00 0,62 14,46 115,6 3532 6262 174,9   310,0   44,5   55,62   
DC04 1 90° 0 1,01 19,95 0,68 13,40 113,1 3878 6273 192,5   311,3   41,4   54,78   
DC04 1 90° 1 1,01 19,95 0,66 13,22 112,2 3863 6281 191,7 192,1 311,7 311,6 40,3 41,1 56,70 56,2 
DC04 1 90° 2 1,01 19,85 0,64 13,40 113,3 3854 6252 192,2   311,8   41,6   57,22   
DC04 1 45° 0 1,01 20,00 0,64 15,00 112,0 3722 6327 184,3   313,2   40,0   52,48   
DC04 1 45° 1 1,00 19,80 0,64 14,42 111,1 3718 6262 187,8 189,2 316,3 315,7 38,9 38,7 53,39 51,6 
DC04 1 45° 2 1,00 19,85 0,68 14,90 109,8 3882 6306 195,6   317,7   37,3   48,96   

 



 
 

A kísérleteknél alkalmazott anyagok mechanikai anyagjellemzői M1.4. táblázat 

Anyag 
jel 

t 
 Jel 

t0 b0 tu bu Lu Fp0,2 Fm Rp0,2, MPa Rm, MPa A80, % Z, % 
mm mm mm mm mm mm N N számított átlag számított átlag számított átlag számított átlag 

DD14 1,8 0° 0 1,78 19,95 1,08 14,26 110,8 8173 11518 230,2 324,4 38,5 56,63 
DD14 1,8 0° 1 1,78 20,00 1,12 14,80 112,8 7680 11661 215,7 222,9 327,6 325,7 41,0 39,6 53,44 55,1 
DD14 1,8 0° 2 1,78 20,00 1,08 14,72 111,5 7936 11579 222,9 325,3 39,4 55,34 
DD14 1,8 90° 0 1,78 19,85 1,08 14,36 108,9 8574 11407 242,7 322,8 36,1 56,11 
DD14 1,8 90° 1 1,78 19,90 1,06 14,22 109,1 8554 11416 241,5 241,9 322,3 323,6 36,4 37,1 57,45 57,0 
DD14 1,8 90° 2 1,78 19,90 1,08 13,92 111,1 8552 11533 241,4 325,6 38,9 57,56 
DD14 1,8 45° 0 1,78 20,10 1,08 12,88 111,6 8363 11410 233,7 318,9 39,5 61,12 
DD14 1,8 45° 1 1,78 20,10 1,08 14,00 112,0 8288 11412 231,7 233,5 319,0 319,8 40,0 40,8 57,74 58,3 
DD14 1,8 45° 2 1,77 20,05 1,10 14,22 114,4 8345 11415 235,1 321,7 43,0 55,92 

DD14 2,3 0° 0 2,24 20,00 1,20 13,90 112,6 10407 14563 232,3 325,1 40,8 62,77 
DD14 2,3 0° 1 2,25 20,05 1,25 14,80 111,4 10428 14574 231,2 231,2 323,1 324,1 39,3 40,5 58,99 62,9 
DD14 2,3 0° 2 2,25 20,05 1,10 13,60 113,3 10378 14624 230,0 324,2 41,6 66,84 
DD14 2,3 90° 0 2,26 19,90 1,28 13,88 113,2 10430 14577 231,9 324,1 41,5 60,50 
DD14 2,3 90° 1 2,25 20,10 1,20 12,90 115,0 10607 14642 234,5 234,5 323,8 324,1 43,8 42,7 65,77 63,3 
DD14 2,3 90° 2 2,25 20,00 1,20 13,60 114,2 10672 14593 237,2 324,3 42,8 63,73 
DD14 2,3 45° 0 2,24 20,00 1,15 13,30 113,0 10795 14311 241,0 319,4 41,3 65,86 
DD14 2,3 45° 1 2,24 19,95 1,10 13,80 113,3 10766 14329 240,9 240,8 320,6 319,8 41,6 42,0 66,03 66,2 
DD14 2,3 45° 2 2,25 19,95 1,20 12,50 114,5 10802 14328 240,6 319,2 43,1 66,58 

DD14 2,97 0° 0 2,98 20,10 1,73 12,50 113,3 12469 19091 208,2 318,7 41,6 63,90 
DD14 2,97 0° 1 2,98 20,10 1,75 12,54 114,0 12938 19263 216,0 211,3 321,6 320,4 42,5 42,6 63,36 63,9 
DD14 2,97 0° 2 2,98 19,95 1,65 12,80 115,0 12460 19071 209,6 320,8 43,8 64,47 
DD14 2,97 90° 0 2,98 20,00 1,80 12,30 112,0 13242 19097 222,2 320,4 40,0 62,85 
DD14 2,97 90° 1 3,98 19,95 1,34 12,30 111,8 12986 18977 163,5 202,9 239,0 294,1 39,8 39,7 79,24 70,2 
DD14 2,97 90° 2 2,97 19,85 1,44 12,88 111,4 13149 19037 223,0 322,9 39,3 68,54 
DD14 2,97 45° 0 2,98 19,95 1,65 12,18 113,9 12780 18850 215,0 317,1 42,4 66,20 
DD14 2,97 45° 1 2,97 20,00 1,90 12,00 115,1 12411 18910 208,9 219,0 318,4 323,3 43,9 43,1 61,62 64,2 
DD14 2,97 45° 2 2,97 19,85 1,70 12,24 114,4 13735 19728 233,0 334,6 43,0 64,70 

 



 
 

A kísérleteknél alkalmazott anyagok mechanikai anyagjellemzői M1.5. táblázat 

Anyag 
jel 

t 
 Jel 

t0 b0 tu bu Lu Fp0,2 Fm Rp0,2, MPa Rm, MPa A80, % Z, % 
mm mm mm mm mm mm N N számított átlag számított átlag számított átlag számított átlag 

DD14 3,2 0° 0 3,23 20,05 1,60 12,60 113,8 13479 20649 208,1 318,8 42,3 68,87 
DD14 3,2 0° 1 3,24 20,10 1,95 17,60 114,7 13578 20655 208,5 209,0 317,2 317,8 43,4 42,2 47,30 57,4 
DD14 3,2 0° 2 3,23 19,90 1,70 16,66 112,8 13524 20394 210,4 317,3 41,0 55,94 
DD14 3,2 90° 0 3,24 19,25 1,82 12,42 112,0 13798 20401 221,2 327,1 40,0 63,76 
DD14 3,2 90° 1 3,24 19,90 1,90 12,40 112,4 13310 20625 206,4 212,2 319,9 322,2 40,5 40,2 63,46 63,6 
DD14 3,2 90° 2 3,24 20,00 1,90 12,40 112,1 13533 20705 208,8 319,5 40,1 63,64 
DD14 3,2 45° 0 3,24 19,80 1,95 12,00 115,0 13570 20387 211,5 317,8 43,8 63,52 
DD14 3,2 45° 1 3,24 19,90 1,90 12,00 117,2 13715 20586 212,7 212,4 319,3 318,3 46,5 44,1 64,64 63,8 
DD14 3,2 45° 2 3,24 19,95 1,95 12,18 113,7 13773 20551 213,1 317,9 42,1 63,26 

ZSTE340 3,2 0° 0 1,50 20,10 1,02 16,60 102,6 9695 13554 321,6 449,6 28,3 43,84 
ZSTE340 3,2 0° 1 1,50 20,05 1,02 16,70 102,6 9498 13560 315,8 320,5 450,9 449,8 28,3 28,1 43,36 42,4 
ZSTE340 3,2 0° 2 1,50 20,10 1,06 17,10 102,2 9776 13539 324,2 449,1 27,8 39,88 
ZSTE340 3,2 90° 0 1,50 20,00 1,02 15,50 102,6 10547 13885 351,6 462,8 28,3 47,30 
ZSTE340 3,2 90° 1 1,50 20,00 1,10 15,80 102,3 10626 13892 354,2 354,3 463,1 463,1 27,9 28,2 42,07 45,6 
ZSTE340 3,2 90° 2 1,50 20,00 1,02 15,50 102,8 10710 13902 357,0 463,4 28,5 47,30 
ZSTE340 3,2 45° 0 1,50 20,05 1,02 15,00 104,0 10131 13320 336,9 442,9 30,0 49,13 
ZSTE340 3,2 45° 1 1,50 20,10 1,02 14,70 106,0 10112 13305 335,4 335,5 441,3 442,1 32,5 31,9 50,27 49,0 
ZSTE340 3,2 45° 2 1,50 20,15 1,02 15,50 106,5 10107 13364 334,4 442,2 33,1 47,69 

 
  



 
 

Alakíthatósági mérőszámok M2.1. táblázat 

A kis szakító próbák, L0 = 50 mm-es szakítási adataiból:  n-r 
Anyag 

jel 
t 

mm  Jel εm εm,átlag n r nmin nátlag rátlag n  r    Δr δr 

DC05 0,8 0° 0 0,229
0,229 

0,200 1,50

0,2000

0,2000 1,500

0,203 1,41 0,229125 0,48 0,44

DC05 0,8 0° 1 0,229 0,200 1,50

DC05 0,8 90° 0 0,237
0,2325

0,215 1,80
0,2125 1,800

DC05 0,8 90° 1 0,228 0,210 1,80

DC05 0,8 45° 0 0,229
0,2275

0,200 1,20
0,2000 1,175

DC05 0,8 45° 1 0,226 0,200 1,15

DC05 1 0° 0 0,21 
0,22 

0,215 1,60

0,2000

0,2125 1,625

0,204 1,59 0,21375 0,49 0,44

DC05 1 0° 1 0,23 0,210 1,65

DC05 1 90° 0 0,221
0,225 

0,210 2,05
0,2050 2,050

DC05 1 90° 1 0,229 0,200 2,05

DC05 1 45° 0 0,200
0,205 

0,200 1,40
0,2000 1,350

DC05 1 45° 1 0,21 0,200 1,30

DC05 1,2 0° 0 0,247
0,242 

0,210 1,60

0,2000

0,2100 1,625

0,204 1,43 0,219375 0,61 0,51

DC05 1,2 0° 1 0,237 0,210 1,65

DC05 1,2 90° 0 0,223
0,2205

0,205 1,80
0,2075 1,850

DC05 1,2 90° 1 0,218 0,210 1,90

DC05 1,2 45° 0 0,209
0,2075

0,200 1,15
0,2000 1,125

DC05 1,2 45° 1 0,206 0,200 1,10

DC05 1,56 0° 0 0,22 
0,22 

0,220 1,50

0,2050

0,2175 1,500

0,210 1,31 0,218375 0,61 0,56

DC05 1,56 0° 1 0,22 0,215 1,50

DC05 1,56 90° 0 0,228
0,2285

0,215 1,75
0,2125 1,725

DC05 1,56 90° 1 0,229 0,210 1,70

DC05 1,56 45° 0 0,207
0,2125

0,205 1,00
0,2050 1,000

DC05 1,56 45° 1 0,218 0,205 1,00



 
 

Alakíthatósági mérőszámok M2.2. táblázat 

A kis szakító próbák, L0 = 50 mm-es szakítási adataiból :n-r 
Anyag 

jel 
t 

mm  Jel εm εm,átlag n r nmin nátlag rátlag n  r    Δr δr 

DC04 0,4 0° 0 0,240
0,239 

0,200 1,15

0,2000

0,2000 1,125

0,203 1,09 0,226 0,24 0,30

DC04 0,4 0° 1 0,238 0,200 1,10

DC04 0,4 90° 0 0,224
0,23 

0,205 1,30
0,2050 1,300

DC04 0,4 90° 1 0,236 0,205 1,30

DC04 0,4 45° 0 0,205
0,2175

0,205 0,95
0,2025 0,975

DC04 0,4 45° 1 0,230 0,200 1,00

DC04 0,4 0° 0 0,251
0,246 

0,210 0,90

0,2125

0,2125 0,950

0,218 0,99 0,241125 0,08 0,15

DC04 0,4 0° 1 0,241 0,215 1,00

DC04 0,4 90° 0 0,247
0,2235

0,225 1,10
0,2225 1,100

DC04 0,4 90° 1 0,200 0,220 1,10

DC04 0,4 45° 0 0,241
0,2475

0,220 0,95
0,2175 0,950

DC04 0,4 45° 1 0,254 0,215 0,95

DC04 0,6 0° 0 0,232
0,229 

0,215 1,05

0,2025

0,2200 1,050

0,209 1,07 0,230875 0,24 0,35

DC04 0,6 0° 1 0,226 0,225 1,05

DC04 0,6 90° 0 0,220
0,2215

0,215 1,35
0,2125 1,325

DC04 0,6 90° 1 0,223 0,210 1,30

DC04 0,6 45° 0 0,238
0,2365

0,200 0,95
0,2025 0,950

DC04 0,6 45° 1 0,235 0,205 0,95

DC04 0,8 0° 0 0,253
0,2525

0,225 1,00

0,2225

0,2275 1,000

0,224 1,05 0,230625 0,20 0,33

DC04 0,8 0° 1 0,252 0,230 1,00

DC04 0,8 90° 0 0,229
0,229 

0,225 1,30
0,2250 1,300

DC04 0,8 90° 1 0,229 0,225 1,30

DC04 0,8 45° 0 0,221
0,2205

0,225 0,95
0,2225 0,950

DC04 0,8 45° 1 0,220 0,220 0,95



 
 

Alakíthatósági mérőszámok M2.3. táblázat 

A kis szakító próbák, L0 = 50 mm-es szakítási adataiból:  n-r 
Anyag 

jel 
t 

mm  Jel εm εm,átlag n r nmin nátlag rátlag n  r    Δr δr 

DC04 1 0° 0 0,233
0,2305

0,224 1,10

0,2195

0,2195 1,100

0,221 1,14 0,23825 0,23 0,33

DC04 1 0° 1 0,228 0,215 1,10

DC04 1 90° 0 0,237
0,2325

0,227 1,40
0,2260 1,400

DC04 1 90° 1 0,228 0,225 1,40

DC04 1 45° 0 0,237
0,245 

0,220 1,05
0,2200 1,025

DC04 1 45° 1 0,253 0,220 1,00

DD14 1,8 0° 0 0,218
0,2245

0,195 0,85

0,1875

0,1925 0,850

0,194 0,99 0,21775 0,11 0,20

DD14 1,8 0° 1 0,231 0,190 0,85

DD14 1,8 90° 0 0,231
0,2235

0,185 1,10
0,1875 1,025

DD14 1,8 90° 1 0,216 0,190 0,95

DD14 1,8 45° 0 0,207
0,2115

0,200 1,00
0,1975 1,050

DD14 1,8 45° 1 0,216 0,195 1,10

DD14 2,3 0° 0 0,213
0,2075

0,180 0,80

0,1800

0,1800 0,800

0,188 0,91 0,214625 0,09 0,17

DD14 2,3 0° 1 0,202 0,180 0,80

DD14 2,3 90° 0 0,203
0,21 

0,195 0,90
0,1925 0,925

DD14 2,3 90° 1 0,217 0,190 0,95

DD14 2,3 45° 0 0,211
0,2205

0,190 0,95
0,1900 0,950

DD14 2,3 45° 1 0,230 0,190 0,95

DD14 2,97 0° 0 0,235
0,216 

0,195 0,85

0,1925

0,1925 0,825

0,193 0,88 0,22025 0,04 0,09

DD14 2,97 0° 1 0,197 0,190 0,80

DD14 2,97 90° 0 0,231
0,226 

0,195 0,95
0,1925 0,900

DD14 2,97 90° 1 0,221 0,190 0,85

DD14 2,97 45° 0 0,215
0,2195

0,195 0,90
0,1925 0,900

DD14 2,97 45° 1 0,224 0,190 0,90



 
 

Alakíthatósági mérőszámok M2.4. táblázat 

A kis szakító próbák, L0 = 50 mm-es szakítási adataiból:  n-r 
Anyag 

jel 
t 

mm  Jel εm εm,átlag n r nmin nátlag rátlag n  r    Δr δr 

DD14 3,2 0° 0 0,215
0,215 

0,200 0,85

0,1950

0,1975 0,850

0,197 0,89 0,21875 0,01 0,08

DD14 3,2 0° 1 0,215 0,195 0,85

DD14 3,2 90° 0 0,216
0,213 

0,200 1,00
0,2000 0,925

DD14 3,2 90° 1 0,210 0,200 0,85

DD14 3,2 45° 0 0,229
0,2235

0,195 0,90
0,1950 0,900

DD14 3,2 45° 1 0,218 0,195 0,90

ZSTE340 3,2 0° 0 0,158
0,1645

0,155 0,65

0,1500

0,1550 0,650

0,155 0,98 0,16525 0,34 0,51

ZSTE340 3,2 0° 1 0,171 0,155 0,65

ZSTE340 3,2 90° 0 0,171
0,1605

0,150 1,00
0,1500 0,975

ZSTE340 3,2 90° 1 0,150 0,150 0,95

ZSTE340 3,2 45° 0 0,174
0,168 

0,155 1,20
0,1575 1,150

ZSTE340 3,2 45° 1 0,162 0,160 1,10

 
 

  



 
 

A hosszirányú próbák n -r jellemzői, az AutoGrid módszer szerint értékelve M2.5. táblázat 

A próba a0 b0 ax,átlag F εy,átlag εz,átlag , N/mm2 ln(ax)       ln       n r 

anyaga mm mm % kN       xi xi xi
2 xi

2 yi yi xiyi xiyi     

  0,80 19,95 12 4,573     320,912 -2,120   4,496   5,771   -12,236       
  0,80 19,95 14 4,636     331,143 -1,966   3,866   5,803   -11,408       

DC 05 0,80 19,95 16 4,681     340,223 -1,833   3,358   5,830   -10,683       
0,8 mm 0,80 19,95 18 4,708     348,085 -1,715   2,941   5,852   -10,036       

  0,80 19,95 20 4,724 -0,072 -0,11 355,188 -1,609 -9,243 2,590 17,250 5,873 29,128 -9,452 -53,816 0,199 1,53 

A próba a0 b0 ax,átlag F εy,átlag εz,átlag , N/mm2 ln(ax)       ln       n r 
anyaga mm mm % kN       xi xi xi

2 xi
2 yi yi xiyi xiyi     

  1,01 19,90 12 5,852     326,098 -2,120   4,496   5,787   -12,270       
  1,01 19,90 14 5,927     336,175 -1,966   3,866   5,818   -11,438       

DC 05 1,01 19,90 16 5,981     345,189 -1,833   3,358   5,844   -10,710       
1 mm 1,01 19,90 18 6,026     353,783 -1,715   2,941   5,869   -10,064       

  1,01 19,90 20 6,048 -0,07 -0,1 361,093 -1,609 -9,243 2,590 17,250 5,889 29,207 -9,478 -53,960 0,200 1,43 

A próba a0 b0 ax,átlag F εy,átlag εz,átlag , N/mm2 ln(ax)       ln       n r 

anyaga mm mm % kN       xi xi xi
2 xi

2 yi yi xiyi xiyi     

  1,21 20,00 12 7,200     333,223 -2,120   4,496   5,809   -12,316       
  1,21 20,00 14 7,295     343,649 -1,966   3,866   5,840   -11,481       

DC 05 1,21 20,00 16 7,362     352,889 -1,833   3,358   5,866   -10,750       
1,2 mm 1,21 20,00 18 7,403     360,973 -1,715   2,941   5,889   -10,098       

  1,21 20,00 20 7,431 -0,07 -0,1 368,479 -1,609 -9,243 2,590 17,250 5,909 29,313 -9,511 -54,157 0,197 1,43 

A próba a0 b0 ax,átlag F εy,átlag εz,átlag , N/mm2 ln(ax)       ln       n r 
anyaga mm mm % kN       xi xi xi

2 xi
2 yi yi xiyi xiyi     

  1,54 19,90 12 8,881     324,568 -2,120   4,496   5,782   -12,260       
  1,54 19,90 14 8,995     334,605 -1,966   3,866   5,813   -11,429       

DC 05 1,54 19,90 16 9,091     344,109 -1,833   3,358   5,841   -10,704       
1,56 mm 1,54 19,90 18 9,144     352,082 -1,715   2,941   5,864   -10,055       

  1,54 19,90 20 9,182 -0,07 -0,1 359,538 -1,609 -9,243 2,590 17,250 5,885 29,185 -9,471 -53,920 0,201 1,43 
  



 
 

A hosszirányú próbák n -r jellemzői, az AutoGrid módszer szerint értékelve M2.6. táblázat 

A próba a0 b0 ax,átlag F εy,átlag εz,átlag , N/mm2 ln(ax)       ln       n r 
anyaga mm mm % kN       xi xi xi

3 xi
3 yi yi xiyi xiyi     

  0,41 20,00 12 2,348     320,702 -2,120   4,496   5,771   -12,235       
  0,41 20,00 14 2,376     330,322 -1,966   3,866   5,800   -11,404       

DC 04 0,41 20,00 16 2,392     338,380 -1,833   3,358   5,824   -10,673       
0,4 mm 0,41 20,00 18 2,414     347,380 -1,715   2,941   5,850   -10,032       

  0,41 20,00 20 2,425 -0,088 -0,092 354,878 -1,609 -9,243 2,590 17,250 5,872 29,117 -9,450 -53,794 0,198 1,05

A próba a0 b0 ax,átlag F εy,átlag εz,átlag , N/mm2 ln(ax)       ln       n r 
anyaga mm mm % kN       xi xi xi

3 xi
3 yi yi xiyi xiyi     

  0,41 20,05 12 2,544     346,607 -2,120   4,496   5,848   -12,400       
  0,41 20,05 14 2,589     359,037 -1,966   3,866   5,883   -11,567       

DC 04 0,41 20,05 16 2,620     369,710 -1,833   3,358   5,913   -10,836       
0,4 mm 0,41 20,05 18 2,638     378,668 -1,715   2,941   5,937   -10,180       

  0,41 20,05 20 2,649 -0,08 -0,1 386,692 -1,609 -9,243 2,590 17,250 5,958 29,539 -9,588 -54,571 0,214 1,25 

A próba a0 b0 ax,átlag F εy,átlag εz,átlag , N/mm2 ln(ax)       ln       n r 
anyaga mm mm % kN       xi xi xi

3 xi
3 yi yi xiyi xiyi     

  0,61 20,10 12 3,614     330,126 -2,120   4,496   5,799   -12,296       
  0,61 20,10 14 3,661     340,391 -1,966   3,866   5,830   -11,463       

DC 04 0,61 20,10 16 3,690     349,107 -1,833   3,358   5,855   -10,730       
0,6 mm 0,61 20,10 18 3,705     356,570 -1,715   2,941   5,877   -10,077       

  0,61 20,10 20 3,731 -0,092 -0,085 365,158 -1,609 -9,243 2,590 17,250 5,900 29,262 -9,496 -54,063 0,195 0,92 

A próba a0 b0 ax,átlag F εy,átlag εz,átlag , N/mm2 ln(ax)       ln       n r 
anyaga mm mm % kN       xi xi xi

3 xi
3 yi yi xiyi xiyi     

  0,80 20,05 12 4,741     331,042 -2,120   4,496   5,802   -12,302       
  0,80 20,05 14 4,819     342,498 -1,966   3,866   5,836   -11,475       

DC 04 0,80 20,05 16 4,867     351,978 -1,833   3,358   5,864   -10,745       
0,8 mm 0,80 20,05 18 4,903     360,695 -1,715   2,941   5,888   -10,097       

  0,80 20,05 20 4,930 -0,09 -0,09 368,828 -1,609 -9,243 2,590 17,250 5,910 29,300 -9,512 -54,132 0,211 1,00 
  



 
 

A hosszirányú próbák n -r jellemzői, az AutoGrid módszer szerint értékelve M2.7. táblázat 

A próba a0 b0 ax,átlag F εy,átlag εz,átlag , N/mm2 ln(ax)       ln       n r 
anyaga mm mm % kN       xi xi xi

4 xi
4 yi yi xiyi xiyi     

  1,02 20,00 12 6,034     331,278 -2,120   4,496   5,803   -12,304       
  1,02 20,00 14 6,132     342,671 -1,966   3,866   5,837   -11,476       

DC 04 1,02 20,00 16 6,201     352,606 -1,833   3,358   5,865   -10,749       
1 mm 1,02 20,00 18 6,238     360,825 -1,715   2,941   5,888   -10,097       

  1,02 20,00 20 6,277 -0,088 -0,088 369,235 -1,609 -9,243 2,590 17,250 5,911 29,305 -9,514 -54,140 0,211 1,00 

A próba a0 b0 ax,átlag F εy,átlag εz,átlag , N/mm2 ln(ax)       ln       n r 
anyaga mm mm % kN       xi xi xi

4 xi
4 yi yi xiyi xiyi     

  1,77 19,95 12 11,238     356,444 -2,120   4,496   5,876   -12,459       
  1,77 19,95 14 11,319     365,424 -1,966   3,866   5,901   -11,602       

DD 14 1,77 19,95 16 11,384     373,970 -1,833   3,358   5,924   -10,857       
1,8 mm 1,77 19,95 18 11,423     381,721 -1,715   2,941   5,945   -10,194       

  1,77 19,95 20 11,438 -0,08 -0,09 388,701 -1,609 -9,243 2,590 17,250 5,963 29,609 -9,597 -54,708 0,170 1,13 

A próba a0 b0 ax,átlag F εy,átlag εz,átlag , N/mm2 ln(ax)       ln       n r 

anyaga mm mm % kN       xi xi xi
4 xi

4 yi yi xiyi xiyi     

  2,25 20,05 12 14,318     355,470 -2,120   4,496   5,873   -12,453       
  2,25 20,05 14 14,439     364,876 -1,966   3,866   5,900   -11,599       

DD 14 2,25 20,05 16 14,516     373,257 -1,833   3,358   5,922   -10,853       
2,3 mm 2,25 20,05 18 14,560     380,843 -1,715   2,941   5,942   -10,190       

  2,25 20,05 20 14,575 -0,08 -0,104 387,697 -1,609 -9,243 2,590 17,250 5,960 29,598 -9,593 -54,688 0,170 1,30 

A próba a0 b0 ax,átlag F εy,átlag εz,átlag , N/mm2 ln(ax)       ln       n r 
anyaga mm mm % kN       xi xi xi

4 xi
4 yi yi xiyi xiyi     

  2,98 20,10 12 18,680     349,287 -2,120   4,496   5,856   -12,416       
  2,98 20,10 14 18,857     358,893 -1,966   3,866   5,883   -11,567       

DD 14 2,98 20,10 16 18,978     367,533 -1,833   3,358   5,907   -10,825       
2,97 mm 2,98 20,10 18 19,057     375,426 -1,715   2,941   5,928   -10,165       

  2,98 20,10 20 19,094 -0,08 -0,11 382,530 -1,609 -9,243 2,590 17,250 5,947 29,521 -9,571 -54,544 0,178 1,38 
  



 
 

A hosszirányú próbák n -r jellemzői, az AutoGrid módszer szerint értékelve M2.8. táblázat 

A próba a0 b0 ax,átlag F εy,átlag εz,átlag , N/mm2 ln(ax)       ln       n r 
anyaga mm mm % kN       xi xi xi

3 xi
3 yi yi xiyi xiyi     

  3,23 20,00 12 20,002     346,784 -2,120   4,496   5,849   -12,401       
  3,23 20,00 14 20,203     356,524 -1,966   3,866   5,876   -11,554       

DD 14 3,23 20,00 16 20,363     365,651 -1,833   3,358   5,902   -10,815       
3,2 mm 3,23 20,00 18 20,393     372,504 -1,715   2,941   5,920   -10,152       

  3,23 20,00 20 20,395 -0,075 -0,1 378,854 -1,609 -9,243 2,590 17,250 5,937 29,484 -9,555 -54,477 0,174 1,33 

A próba a0 b0 ax,átlag F εy,átlag εz,átlag , N/mm2 ln(ax)       ln       n r 
anyaga mm mm % kN       xi xi xi

3 xi
3 yi yi xiyi xiyi     

  1,50 20,00 12 13,328     497,579 -2,120   4,496   6,210   -13,166       
  1,50 20,00 14 13,395     509,010 -1,966   3,866   6,232   -12,254       

ZSTE 340 1,50 20,00 16 13,413     518,636 -1,833   3,358   6,251   -11,456   n45/18 r45/18 
1,5 mm 1,50 20,00 18 13,416 -0,07 -0,105 527,696 -1,715 -7,634 2,941 14,660 6,269 24,962 -10,749 -47,625 0,144 1,50 
 
 
 
 
 
 


