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ASZIMMETRIKUS HENGERLÉS KÍSÉRLETE ÉS MODELLEZÉSE 

 
EXPERIMENTS AND SIMULATION OF ASYMMETRYCAL ROLLING  

 
SZŰCS MÁTÉ1–KRÁLLICS GYÖRGY1–LÉNÁRD JÁNOS2 

 
A hengerlési eljárások modellezésére, az elmúlt évek kutatásaira, tapasztalataira alapozva nagy 

sikerrel alkalmazzák a véges elemes szimulációt. Az aszimmetrikus hengerlés – mint egy lehetséges 
eljárás lemezek intenzív képlékenyalakítására – az elmúlt évtizedben keltette fel a nemzetközi kuta-
tók, szakemberek figyelmét. Jelen cikkben bemutatjuk az aszimmetrikus hengerlés szimulációjára 
felépített háromdimenziós modellt. A véges elemes szimuláció eredményeit összehasonlítottuk a 
kísérletek során mért hengerlési paraméterekkel. A szimulációs módszerrel meghatároztuk a nyomott 
ív menti feszültségeloszlást mind szimmetrikus mind aszimmetrikus hengerlési esetében egyaránt. 
Kulcsszavak: véges elemes módszer, aszimmetrikus hengerlés 

 
Based on the research and experience in recent years the finite element method has been success-

fully used for modeling the rolling process. Asymmetrical rolling, which is a potential technology in 
severe plastic deformation of sheets, has been intensively analyzed by experts and researchers in the 
last decades. In the present paper a 3D finite element model is applied for the simulation of asymmet-
rical rolling. The model is validated through experimental results. The results predicted by the 3D 
simulation are compared with experimental data obtained during asymmetrical rolling. By using the 
model, the distributions of normal- and frictional stress are determined along the contact zone in the 
case of symmetrical as well as asymmetrical rolling.         
Keywords: finite element method, asymmetrical rolling  
 
Bevezetés  
 

Cikkünkben bemutatjuk az eltérő súrlódási viszonnyal létrehozott aszimmetrikus hen-
gerlés háromdimenziós véges elemes szimulációját, a modell felépítésének részleteit, a 
szimulációhoz kapcsolódó aszimmetrikus hengerlési kísérleteket. Továbbá a véges elemes 
szimuláció eredményeit felhasználva, a hengerlést megvizsgáljuk erőtani szempontból és a 
lemez/hengerek érintkezési zónájában elemezzük a feszültségi viszonyokat a súrlódás 
függvényében. A hengerlés véges elemes szimulációját MSC Marc szoftverrel végeztük el. 
A modell felépítése során az alakított anyagot rugalmas-képlékenynek tételeztük fel, azon-
ban a munkahengerekhez rugalmas anyagtulajdonságot rendeltünk hozzá. A modellben 
egyszerűsítésekkel éltünk. Kihasználtuk a hengerlés szimmetriáját, azaz geometriailag, 
illetve a véges elemes eljárás kiterjesztése során elegendő a hengerek és lemezek félszéles-
ségét számításba venni. Szimmetrikus és aszimmetrikus hengerlési esetekben megvizsgál-
juk az alakítást jellemző globális és lokális paramétereket. 
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1. Irodalmi összefoglalás  
 

Az aszimmetrikus hengerlés esetében a lemez két oldalán eltérő peremfeltételeket ho-
zunk létre, aminek következtében nyíró alakváltozás jön létre a lemez teljes vastagsága 
mentén. Az aszimmetria többféle módszerrel biztosítható. Az első eljárás során eltérő se-
bességgel forgatjuk az azonos átmérőjű hengereket. A második eljárás esetében vagy azo-
nos fordulatszámmal, de különböző átmérőjű hengereket használunk, illetve egy harmadik 
lehetőség esetében az egyik hengert megforgatjuk, míg a másikat fékezzük [1, 2]. Az előbb 
ismertetett eljárásokon túl az aszimmetria elérhető olyan módon is, hogy eltérő súrlódási 
viszonyt valósítunk meg a felső és alsó érintkezési zónában. Japán szerzők, H. Utsunomiya, 
T. Ueno és T. Sakai [3] korábbi kísérleteik során az egyik henger felületét teflonnal vonták 
be, a másik felületét pedig kenés nélkül használták. Kutatásuk kiterjedt az előzetesen 
aszimmetrikusan hengerelt lemezek alakíthatóságának vizsgálatára is. Három hengerlési 
módszerrel készült lemez alakíthatósági vizsgálatának eredményeit hasonlították össze. Az 
első eljárás során lemezeket hengereltek szimmetrikusan (azaz, a hengerek és lemez érint-
kező felületein azonosak a peremfeltételek). Egy másik kísérlet során aszimmetrikusan 
kétféle módon végezték a vizsgálatokat: az egyik esetben eltérő sebességgel forgó henge-
rekkel, míg a második kísérletet és a nyomott íven az alsó és felső felületen működő eltérő 
súrlódási viszonnyal. A kísérletek eredményei azt mutatták, hogy a súrlódási tényező kü-
lönbséggel létrehozott aszimmetria növeli az átlagos normál és síkbeli anizotrópiát, azaz a 
lemez alakíthatóságát.   

Szimmetrikus és aszimmetrikus hengerlési folyamatok kétdimenziós vizsgálatára vi-
szonylag jó közelítéssel használják az átlagfeszültség módszerét [4, 5], továbbá ezen belül 
arra a hengerlési eljárásra is, amikor az aszimmetriát a két kontaktfelületen eltérő súrlódási 
tényezővel érik el [6]. A számítási időt figyelembe véve az előbb említett numerikus eljárás 
gyorsabb, viszont pontosabb eredményeket csak véges elemes analízissel érhetünk el. Ez 
lehetőséget ad az alakítási folyamatok mechanikai viszonyainak minél részletesebb megis-
merésére. Az aszimmetrikus hengerlési eljárások közül a legtöbb esetben az eltérő henger-
sebességgel megvalósított eljárást vizsgálták véges elemes szimulációval [1, 7]. A cikkek 
kitérnek, részben kitérnek a kontaktfelületen létrejött feszültségeloszlás meghatározására. 
Vizsgálják a hengerfordulatszám és a redukció változásának hatását, valamint az alakítási 
utak befolyását. Legtöbb lemezhengerlési feladatnál az alakítandó anyagot izotrop tulajdon-
ságúnak tételezik fel [8]. Viszonylag kevés eset foglalkozik anizotrop anyag alakításának a 
modellezésével [9]. Az aszimmetrikus hengerlésre vonatkoztatva a lemezanyagot legtöbb-
ször merev-képlékenynek [10] vagy rugalmas-képlékenynek [11] tételezik fel. A feladatok 
egy részénél a hengerek anyaga merev [10], több esetben azonban rugalmas [11]. A szim-
metrikus és aszimmetrikus hengerlési folyamat szempontjából meghatározó jelentőségű a 
lemez és a henger érintkező felületén ébredő súrlódás, amelyet sok esetben a hagyományos 
Coulomb [12], valamint a Kudó-féle összefüggéssel vesznek figyelembe [13, 14].  
 
2. Hengerlési kísérletek 
 

A hideghengerlési kísérleteket egy STANAT gyártmányú duó hengerállványon végez-
tük el, amelyet egy 12 kW teljesítményű váltóáramú motor hajt meg egy négysebességes 
hajtóműházon keresztül. A legnagyobb hengerlési sebesség 1100 mm/s. A munkahengerek 
D2 szerszámacélból készültek, átmérőjük 150 mm, szélességük 203 mm. A két erőmérő 
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cella a felső munkahenger csapágytőkéje fölött, míg a nyomaték mérésére alkalmas mérő-
egységek a kapcsoló orsóknál vannak felszerelve. A hengerek sebességét tachométerrel 
ellenőriztük, az adatokat egy számítógépben rögzítettük, egy DASH 16 A/D analóg  digitá-
lis jelátalakítóval és egy National Instrument adatgyűjtővel. 

A hengerlési kísérletekhez felhasznált próbalemezek vastagsága 6.3 mm, szélessége 
38.8 mm és hosszúsága 300 mm volt; anyagminőségük 6061 alumíniumötvözet (T6). Az 
alumíniumötvözet 1% Mg-ot, 0.6% Si-ot, 0.3% Cu-t és 0.2% Cr-ot tartalmaz. A próbale-
mezeket 500 °C-on 1 óra hőn tartással kilágyítottuk. A hengerelést megelőzően a lemez-
próbák átlagos felületi érdessége – a hengerlési és keresztirányban egyaránt – Ra = 0.5–0.6 
m. A kísérleti hengerlés során a munkahengereket minden szúrást megelőzően acetonnal 
zsírtalanítottuk, továbbá a lemezeket a kísérleteket megelőzően sorjátlanítottuk, valamint 
zsírtalanítottuk is. Szimmetrikus és aszimmetrikus hengerlésekre egyaránt sor került. A 
szimmetrikus hengerlések esetében mindkét henger felületi érdessége változatlan, Ra = 0.5 
m, ezt követően az aszimmetrikus hengerlések alatt az alsó munkahenger felületi érdessé-
gét több lépcsőben, szemcseszórással megváltoztattuk (1. ábra).  

 

   
 

1. ábra. A szemcseszóró berendezés (balra), szemcseszórt hengerfelület (középen),  
felületi érdesség mérés (jobbra) 

 
A szemcseszórás alkalmazásával feltételezhető, hogy iránytól független a felületi érdes-

ség értéke. Az alsó hengerre érvényes érdességi lépcsők a következők: Ra = 0.9 m, 
Ra = 2.1 m, Ra = 2.8 m. Az egyes fokozatok eléréséhez különböző szemcseméretű és 
anyagminőségű homokot használtunk fel (a szemcsetípusok az érdességi lépcsőknek meg-
felelően rendre: Blasto Lite glass #25; Lionblast oxide #60). A felületi érdesség mérésére 
egy Taylor–Hobson típusú érdesség mérőberendezést használtunk (1. ábra).  

Az aszimmetria növelése céljából az eltérő felületi érdesség változtatásán túl kipróbál-
tunk szilárd és folyékony kenőanyagokat is (0,4 mm vastagságú polietilén fólia, ásványi 
paraffin olaj, amely 5 térfogat % alkohol adalékot tartalmaz). Az ásványi olajat a lemezre 
csepegtetéssel vittük fel, a fóliát pedig a felületre ragasztottuk. Mindkét esetben a kenő-
anyagokat csupán a lemez egyik érintkező felületére vittük fel, oda, ahol az érintkező hen-
ger felületi érdessége kisebb. Az ásványi olaj használatának megvan az a veszélye, hogy a 
kenőanyag átkerül a lemez egyik felületéről a másikra. Ennek következtében arra kell töre-
kedni, hogy csak kisebb mennyiségű olajat használjunk, ami tovább rontja a kenés minősé-
gét.  

Az alakított lemezek alakítási szilárdság görbéjét vizsgálattal mértük meg. A mérés so-
rán kapott erő-elmozdulás diagramot feldolgozva származtatható a lemez anyagára jellemző 
alakítási szilárdság görbe. Mindkét diagramot a 2. ábra tartalmazza. Az alakítási szilárdság 
görbe adatsorát több paraméteres egyenlettel közelítettük, a kapott formulát később, a véges 
elemes eljárás megfelelő lépésénél beépítettük a modellünkbe. 
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2. ábra. A 6061 lágyított lemez Watts–Ford vizsgálata során regisztrált  
elmozdulás-erő diagram (balra) és az alakítási szilárdság görbéje (jobbra) 

 
3. Véges elemes modell felépítése 
 

A képlékenyalakítási eljárások modellezése lehetséges átlagfeszültség módszerrel, ener-
getikai módszerrel, de a peremfeltételeket és az anyagtulajdonságok hatását legjobban a 
véges elemes módszer képes figyelembe venni. Mivel nemlineáris feladatról van szó, ez 
egy újabb érv az iterációs eljáráson alapuló véges elemes módszer mellett. Előző munkánk-
ban részletesen ismertettük a modellezés kérdéseit [15].  

Jelen cikkben bemutatjuk az aszimmetrikus hengerlés szimulációjára felépített három-
dimenziós modellt, amely az érintkezési felületeken eltérő súrlódási tényezőt tételez fel. A 
változó súrlódási viszonyt a hengerfelület érdesítésével értük el. A hengerek sebessége 
azonos volt. 

Széles lemez hengerlésének szimulációja során a 2D-s modell használata megfelelő kö-
zelítést ad. Jelen esetben a kiinduló lemez szélességének és vastagságának viszonyából, 
valamint az egyes szúrásokra érvényes alakváltozások mértékéből adódóan kellett a számí-
tásokat elvégezni. Ebből következően a mért adatokat jobban közelítő 3D-s modell felépíté-
se volt indokolt.  

Az aszimmetrikus hengerlés vizsgálatára alkalmas modellt MSC Marc nem lineáris vé-
ges elemes szoftverben készítettük el. A munkahengereket rugalmas anyagként definiáltuk. 
A rugalmassági modulusz E = 206000 MPa, a Poisson tényező = 0.3. A próbalemez anya-
gát jellemző rugalmassági modulus értéke E = 70000 MPa, a Poisson-tényezőt pedig 
 = 0.33 értékkel vettük. Az alakítás során az alakítandó anyagot végig izotrópnak tekintet-
tük. Az alakítandó anyag esetében a rugalmas tulajdonság mellett szükséges megadni a 
nem-lineáris anyagjellemzőt is. A Watts–Ford mérések alapján meghatározott alakítási 
szilárdságot a következő formulával adtuk meg: 

167.24 59.48(1 exp( 2.22 )) 45.28(1 exp( 33.55 ))fk          

A fenti egyenletben  az egyenértékű logaritmikus alakváltozást jelöli. 

A henger és az alakítandó anyag felületén ébredő súrlódás meghatározására a következő 
összefüggést használtuk. 
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ahol a 
0 – Coulomb-féle súrlódási tényező bázisértéke a vizsgált tartományban, 

th vv  , a henger kerületi sebessége és a lemez hengerrel érintkező felületi pontjának 

tangenciális sebessége alapján értelmezhető relatív sebesség, C az illesztési paraméter, 
amely számításainknál 20/vC h . A fenti egyenlet automatikusan figyelembe veszi, hogy 

a neutrális pontban a súrlódó feszültség előjelet vált [15]. A nemlineáris egyenletrendszer 
megoldására a Newton–Raphson-féle iterációs eljárást használtuk, a nagy alakváltozáshoz 
javasolt iteratív megoldóval.  

Az aszimmetrikus hengerlés során jelentkező eltérő súrlódási viszonyok miatt, mindkét 
hengert be kell építeni a modellbe. Szimmetrikus hengerlési esetben azonban elegendő egy 
henger alkalmazása is, amely további egyszerűsítést jelent. A hengereket rugalmas testként 
értelmeztük, elvégeztük ezek hálózását is, amelyre jellemző, hogy a kontakt felületekhez 
közeledve az elemszám egyre sűrűbb (3. ábra). 2D esetében a lemez, a munkahengerek 
geometriáját egyenként 1348 darab QUAD4/11 négy csomópontú síkbeli izoparametrikus 
elemből építettük fel. Ezt térben kiterjesztve, a kapott elemszám hengerenként 9192 darabra 
nőtt. 

 

      

3. ábra. Hálósűrítés hengerszerszám esetében 

A kísérletek során észlelt jelentős mértékű lemezszélesedés figyelembevételéhez szük-
séges volt elkészíteni az alakítási folyamatot jobban jellemző háromdimenziós szimulációt. 
Ezt a korábban elkészített, sík alakváltozást feltételező kétdimenziós modell kiterjesztésé-
vel végeztük el.  

A hengerlésre jellemző nyomaték, és erőviszonyokat, valamint a geometriában jelentke-
ző szimmetriát oly módon vettük figyelembe, hogy a lemezt és a hengereket is félszéles-
séggel állítottuk elő. A hálósűrítést követően, háromdimenziós esetben az elemszám túlzot-
tan megnőtt volna, ami megsokszorozta volna a számítási időt. Ennek csökkentésére a hen-
gereket két elemcsoportból építettük fel (4. ábra), egy sűrűbb és egy ritkább hálózást alkal-
mazva a henger felületi rétegében. A további elemszám csökkentés céljából, mindkét hen-
gert fél hengerrel helyettesítettük. 
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4. ábra. Munkahenger összeállítása két elemcsoportból 

3. A véges elemes analízis eredményei 
 

A véges elemes szimuláció eredményét vizsgálva rögtön szembetűnő különbséget lehe-
tett megfigyelni a két hengerlési módszer között. A szimmetrikus hengerlési esetben a de-
formált háló képe szimmetrikus (5. ábra baloldal), ilyen körülmények között intenzív nyírás 
csupán a lemez felületi rétegeiben jön létre. Ezzel szemben az aszimmetrikus hengerlés 
során a lemez teljes vastagsága mentén nyíró alakváltozással kell számolnunk (5. ábra jobb 
oldal). Az ábrán bemutatott mindkét hengerlési esetben a redukció 30%-os volt. Az előbb 
említett hatás kis alakváltozások esetében is megmutatkozik, nyilvánvalóan kisebb intenzi-
tással. A hengerlési kísérleteknél megismert érdességi fokozatokat a súrlódási tényező 
változtatásán keresztül lehet értelmezhetővé tenni. A kontakttestek közötti érintkezési zó-
nában, az érdesség mértékének függvényében, egy közvetve meghatározott súrlódási ténye-
ző értéket állítottunk be. Szimmetrikus hengerlésnél az azonosnak feltételezett súrlódási 
tényező értékét a mért és a számított erő közötti minimalizálással állítottuk be, majd ezeket 
ez értékeket, amik megfelelő érdességi értékekhez tartoznak, használtuk fel a továbbiakban 
a számításoknál. Szimmetrikus esetben mindkét kontaktzóna mentén azonos ez az érték. 
Aszimmetrikus esetben a felsőhenger/lemez érintkezési zónában a súrlódás bázisértéke 
állandó, míg az alsó zónában az érdesség függvényében változik. Ezt a függést érzékelteti a 
6. ábra, ahol a képsorozatban balról jobbra növekvő súrlódási tényezőket alkalmaztunk az 
alsó érintkezési zónában, míg a felső oldalon a súrlódás változatlan, μ = 0.1. Ez a különbség 
annál jobban megmutatkozik, minél inkább növeljük az alakváltozás mértékét.  

 

     
 

5. ábra. Véges elemes háló deformációk a hengerlési  
módszerek szerint: szimmetrikus (balra); aszimmetrikus (jobbra) 
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6. ábra. Hálótorzulás aszimmetrikusan hengerelt lemezeknél (a súrlódási tényező  
bázisértéke fentről lefelé növekszik: μ1 = 0.2; μ2 = 0.3; μ3 = 0.4)  

Az eltérő súrlódás következtében kialakuló feszültségeloszlás trendjét a 7. ábra szemlél-
teti, az alakváltozás nagysága minden esetben azonos. Az ábrákon látható x független vál-
tozó a belépés keresztmetszetétől indul, és a kilépő keresztmetszet irányában növekszik, és 
a nyomott ívet szimbolizálja. A vékony folytonos vonallal jelzett görbék (τ – μ0, p – μ0) 
szimmetrikus hengerlés esetére vonatkoznak: a nyírófeszültség és a nyomás eloszlását jel-
lemzik a érintkezési felület mentén, a lemez középsíkjában A többi görbe aszimmetrikus 
hengerlési eseteket mutat. A jelmagyarázatban feltüntetett mérőszámok az alsóhen-
ger/lemez érintkező zónára érvényes súrlódási tényezőket jelentik, eközben a felsőhen-
ger/lemez érintkezési zónában a súrlódás bázisértéke azonos mindhárom esetben (μ0 = 0.1). 
A feltüntetett nyírófeszültség görbék mindegyike (az y = 0 helyen) előjelet vált, tulajdon-
képpen ezek a pontok jelölik ki a semleges keresztmetszet helyét. A μ3 = 0.4 esetben a 
neutrális keresztmetszet jobbra tolódik a szimmetrikus esethez képest. Ez az aszimmetrikus 
hengerlés során fellépő nyíró alakváltozás következménye. A neutrális pont annál inkább 
eltolódik jobbra, minél nagyobb a súrlódási tényezők különbsége (a felső, alsó érintkezési 
zónákban). Továbbá a nyírófeszültség abszolút értéke is nagyobb aszimmetrikus esetekben.   
 

 

7. ábra. Feszültségeloszlás az érintkezési zónában  
eltérő súrlódási esetekre 

Az alsó és felső érintkezési zónára jellemző feszültségviszonyokat a 8. ábrán mutatjuk 
be. A vastaggal jelölt vonalak jelzik a nyíró feszültségek eloszlását a nyomott ív tengely 
irányú vetülete mentén. Azon az oldalon, ahol a súrlódási tényező értéke nagyobb (alsó-



p
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henger/lemez zóna), ott a lemezre ható nyírófeszültség is nagyobb lesz, azon kívül az elő-
zőekben ismertetett okból a neutrális pont helyzete eltolódik jobbra. Ezt egyértelműen 
megerősíti az aszimmetrikus hengerlésnél jelentkező hálótorzulás is. A nyomáseloszlásokat 
megvizsgálva az látszik, hogy jellemzően azon az oldalon nagyobb a hálótorzulás, ahol a 
súrlódási tényező értéke kisebb.  

 
8. ábra. Hengernyomás és nyírófeszültség  

a felső és alsó érintkezési zónában (μ3 = 0.4) 

A következőkben a lemez szélessége mentén csomópont sorokat választottunk ki, ezzel 
a feszültségszámítás eredményeit térben is értelmeztük. A nyíró feszültség eloszlása egy 
felülettel kirajzolható (9. ábra). A diagramot megvizsgálva látható, hogy a nyíró feszültsé-
gek nagysága a lemez szélessége mentén változik. A lemezre merőleges, közép síkhoz 
közelebbi tartományokban érik el maximális értéküket. 

 

9. ábra. A nyíró feszültség eloszlása  
az érintkező felületek mentén. 
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A korábban bemutatott feszültség diagramok a közép síkból vett hengerlési eseteket 
vizsgálják. Ennek egy háromdimenziós kiterjesztését vesszük figyelembe az alábbi diagra-
mokkal (10–11. ábra). A 10. ábra diagramja a lemez közepén vett nyíró feszültség eloszlá-
sát mutatja, míg a 11. ábra a lemez szélére érvényes feszültségviszonyt prezentálja. A szín-
kóddal értelmezett profil a nyíró feszültség eloszlását mutatja a nyomott ív szélessége és 
hossza mentén. A vízszintes tengely a kontaktzóna hosszát jelöli ki, a függőleges tengely a 
lemez szélességét jelenti. A neutrális pont helyzetét a nyíró feszültség nulla értéke határoz-
za meg. 

 

10. ábra. A nyíró feszültség profil a lemez közepén. 
 

 

11. ábra. A nyíró feszültség profil a lemez szélén 
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A feszültségprofil vizsgálata arra mutat rá, hogy a neutrális pont pozíciója nem csupán a 
nyomott ív hossza mentén változik, hanem a lemez szélessége mentén is.  

A véges elemes analízis lehetőséget nyújt a lemezek szélesedésének vizsgálatára is. A 
szimuláció eredményeit felhasználva összehasonlítottuk a szimmetrikusan és az aszimmet-
rikusan hengerelt lemezek szélesedésének változását a nyomott ív tengelyirányú vetülete 
mentén. A vastagság mentén három-három rétegből nyertünk ki adatokat. A csomópontok z 
irányú elmozdulását a felső érintkezési zónában, közepén és az alsó érintkezési zónában 
határoztuk meg aszimmetrikus hengerlési esetre (a súrlódási tényező az alsó érintkezési 
zónában μ2 = 0.3; a felső érintkezési zónában μ0 = 0.1) (12. ábra). A diagramban szereplő 
negyedik, „szimmetrikus” elnevezésű görbe a szimmetrikus hengerléskor jelentkező széle-
sedést jellemzi, a görbe a lemez közepére érvényes méretváltozást jelenti. Nagyobb eltéré-
sek az aszimmetrikus esetben voltak tapasztalhatóak, ami a felső és alsó érintkezési zónák-
ban létrejött eltérő súrlódási viszonyból következik, szimmetrikus esetben ez a jelenség 
elhanyagolható. Az alsó henger érdesebb felülete miatt kialakuló nagyobb súrlódás a kon-
takt zóna közelében gátolja a lemez szélesedését, szimmetrikus esetben ilyen eltérések nem 
jelentkeznek. A kísérletek során áthengerelt lemezek mért szélessége és a számítottak kö-
zött néhány tized milliméter különbség adódott.  

A hengerrés érintkezési zónájában fellépő feszültségviszonyok vizsgálatán kívül, elvé-
geztük a hengerlési erő számítását is. Az alábbi táblázatban (1. táblázat) összefoglaljuk a 
szimmetrikus és aszimmetrikus hengerlésekre vonatkozó mért és számított eredményeket. 
Az eltérő módszerrel és peremfeltételekkel alakított lemezek hengerlése közel azonos fo-
gyással történt. A hengerek cseréje és felületük érdesítése miatt a lemezeket több sorozat-
ban hengereltük, emiatt a redukciók között csekély mértékű eltérés tapasztalható. A mérési 
és számítási adatok összehasonlítása alapján a hengerlési erő közelítően 2–5%-os eltéréssel 
kiszámítható volt. A véges elemes számítások alapján az érintkező felületeken eltérő súrló-
dás miatt, a felső és alsó hengereket terhelő hengerlési erőkben kis mértékű különbség volt 
kimutatható.  

 

 

12. ábra. Szélesedés a lemez nyomott ívének tengelyirányú 
 vetülete mentén, aszimmetrikus hengerlési esetében 
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1. táblázat 
Mért és számított hengerlési erő összehasonlítása    

 
 
Összefoglalás  
 

Az aszimmetrikus hengerlés szimulációjára alkalmas véges elemes modellt készítettünk. 
A számítás eredményeit hengerlési kísérletek során mért paraméterekkel hasonlítottuk 
össze. A geometriai modell felépítését több lépcsőben végeztük el. Először 2 D-s modellt 
állítottuk elő, majd a valóságos hengerlési viszonyokat jobban közelítve háromdimenziósra 
terjesztettük ki a modellt. A VE számításoknál rugalmas-képlékeny lemezt és rugalmas 
hengert alkalmaztunk. Megvizsgáltuk az érintkezési zónára érvényes lokális mechanikai 
paraméterek változását az aszimmetriát kifejező eltérő súrlódási tényezők függvényében. 
Végezetül a mért és számított hengerlési paramétereket hasonlítottuk össze. Mivel csak 
kismértékű eltérést tapasztaltunk ezen értékekben, ezért megállapítható, hogy a véges ele-
mes modell nagy biztonsággal alkalmazható aszimmetrikus hengerlés mechanikai analízisé-
re.  
 
Köszönetnyilvánítás 
 
A cikk megírását a „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva 
a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projekt 
támogatta. 
 
 
 
 
 
 
 

Prszám Heng. módszer Hengerlési   paraméterek Számítási eredmények
fogyás fordulat  

szám
átlagos 
felületi 
érdesség 

hengerlési 
erő (bal 
oldal)

hengerlési 
erő (jobb 
oldal) 

hengerlési 
erő 
(szumma)

súrlódási 
tényező

hengerlési 
erő

eltérés

% 1/min μm N N N N %
2 szimmetrikus 26,67 7,53 0,5-0,6 40821 40663 81484 nincs eltérés 83194 2,06
3 szimmetrikus 26,96 7,42 0,5-0,6 41677 42224 83901 nincs eltérés 83194 -0,85
4 szimmetrikus 28,04 7,35 0,5-0,6 40361 40838 81199 nincs eltérés 83194 2,40

7 aszimmetrikus 27,71 4,25 0,8-0,9 50236 51628 101864 0,2 104617 2,63
8 aszimmetrikus 27,71 4,29 0,8-0,9 48598 49887 98485 0,2 104617 5,86
9 aszimmetrikus 27,71 4,19 0,8-0,9 53050 53278 106328 0,2 104617 -1,64
24 aszimmetrikus 29,14 3,72 1,8-2,5 61090 60711 121801 0,3 120182 -1,35
25 aszimmetrikus 29,43 3,82 1,8-2,5 57535 57792 115327 0,3 120182 4,04
26 aszimmetrikus 29,71 3,79 1,8-2,5 58749 59269 118018 0,3 120182 1,80
33 aszimmetrikus 29,43 3,96 2,5-3,0 63163 62483 125646 0,4 124445 -0,97
34 aszimmetrikus 29,15 4,12 2,5-3,0 65736 63430 129166 0,4 124445 -3,79
35 aszimmetrikus 30,36 3,86 2,5-3,0 67990 66370 134360 0,4 124445 -7,97

Mért hengerlési  je llemzők
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