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MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN 

 

HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS 

 

MIKÓ TAMÁS1 

 
A fémek alakváltozási tulajdonságainak laboratóriumi körülmények közötti tanulmányozásához olyan 

vizsgálati módszer és mérési összeállítás szükséges, mely segítségével az anyag viselkedését a külső 

zajoktól mentesen, a befolyásoló paraméterek (T; ; ) széles tartományában tudjuk vizsgálni. A 

rendelkezésemre álló eszközökből összeállítottam egy termomechanikus szimulátort, mely segítségével 

különböző alumíniumötvözeteken végeztem el egy, illetve egymást követő többszöri zömítéseket. A 

cikk megírásának az volt a célja, hogy összefoglaljam az alumíniumötvözetek melegzömítése során 

eddig szerzett legfontosabb tapasztalataimat.  

Kulcsszavak: zömítő vizsgálat, alumínium, folyásgörbe 

 

Investigation of the hot plastic deformation of aluminium alloys under laboratory conditions was the 

goal of this study. Therefor I created a test assembly and method. With this assembly and method the 

behavior of the aluminium alloy can be investigated under wide range of the temperature; strain rate; 

and strain (T; ; ) in order to set up the true stress-strain curve and to define the microstructure changes. 

I did many single and multiple tests, and I summarize the results of these measurements. 
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BEVEZETÉS  

Napjainkban az alumíniumötvözetek térhódítása töretlen, mivel a kedvező tulajdonságaiknak 

köszönhetően egyre több helyen veszik át az acél szerepét. Ez annak is köszönhető, hogy a 

különböző szilárdságnövelő eljárások segítségével mára nem ritka az egyes Al ötvözetek 

400–500 MPa-os szakítószilárdsága sem. Ezen érték eléréséhez hozzájárul az ötvözés és hő-

kezelés mellett a melegalakítás, illetve termomechanikus kezelés folyamata is. Az optimális 

mikroszerkezet figyelembevétele mára már részét képezi az alakítástechnológia tervezésé-

nek. Az anyag mikroszerkezetében végbemenő változások és az adott hőmérsékleten és alak-

változási sebesség mellett felvett folyásgörbék között szoros kapcsolat áll fenn. Folyásgörbe 

alatt a fémek alakítási szilárdságának változását leíró függvényt értjük, mely összegzi szá-

munkra az alakítás során az anyagban végbemenő diszlokáció növelő és csökkentő mecha-

nizmusok hatását [1]. Az alakítási szilárdság (kf) nem más, mint az anyag egytengelyű fe-

szültségállapotában mért mindenkori folyáshatára. Értéke függ az anyag belső tulajdonsága-

itól (K), a darab hőmérsékletétől (T), az alakváltozási sebességtől ( ) és az alakváltozás 

mértékétől ( ). A folyásgörbéket laboratóriumi körülmények között legegyszerűbben zö-

mítő- és szakítóvizsgálatok segítségével vehetjük fel. Mindkét vizsgálati módszernek meg-

van a maga előnye és hátránya a másikkal szemben. A szakítóvizsgálatnál az egytengelyű 

feszültségállapot a kontrakcióig biztosított, viszont az alakíthatóság mértéke erősen korláto-

zott. Ezzel szemben a zömítővizsgálatnál jóval nagyobb alakváltozási tartomány áll a rendel-

kezésünkre, viszont az egytengelyű feszültségállapot biztosítása a darab és a szerszám érint-

kező felületein fellépő súrlódás miatt nehézkes. A megfelelő próbatest geometria, valamint 

kenőanyag használatával azonban minimalizálható a darab zömítés közbeni hordósodása.  
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1. VIZSGÁLÓ BERENDEZÉS ÉS VIZSGÁLT ANYAGOK 

1.1. Vizsgált ötvözetek 

A vizsgáló berendezés tesztelése során négy különböző Al ötvözetet (5182; 3003; 8006; 

7075) vizsgáltam. Ahhoz hogy a kapott eredmények hitelességéről meggyőződjek, összeve-

tettem azokat (az 5182 ötvözet esetében) egy szervohidraulikus szimulátor által felvett fo-

lyásgörbéivel. A vizsgálat anyagok ötvözőtartalmát az 1. táblázat tartalmazza. A 8006-os 

melegen alakított kiinduló szerkezeten kívül mindegyik öntött állapotú volt. 

1. táblázat 

A vizsgált alumíniumok ötvözőtartalma 

Anyagminőség 
Ötvözőtartalom %-ban 

Si Fe Cu Mn Mg Ti Zn Cr 

3003 0,6 0,7 0,1 1,25   0,1  

7075 0,4 0,3 1,6 0,3 2,5  5,6 0,22 

8006 0,4 1,5 0,3 0,5 0,1  0,1  

5182 0,15 0,3 0,1 0,25 4,3 0,1  0,1 

 

1.2. Mérési összeállítás 

A melegzömítő vizsgálatokhoz összeállított mérőrendszer két fő eleme a Miskolci Egyetem 

Műszaki Anyagtudományi Karán található Instron 5982-es univerzális anyagvizsgáló 

berendezés, és egy iew 5kW-os Eurotherm hőmérséklet-szabályozóval ellátott indukciós 

hevítő berendezés. A mérési összeállítás megtervezése során az volt a célom, hogy lehetővé 

tegyem a darab hőmérsékletének vizsgálat közbeni, illetve azt követő gyors 

megváltoztatásának lehetőségét. Ez az alapja ugyanis a termomechanikus kezelések 

elvégzésének. Ezért esett a választásom az indukciós melegítésre, mely azonban számos 

előnye mellett rendelkezik hátránnyal is. A legnagyobb gondot az jelentette, hogy alumínium 

zömítéséhez nem használhattam acél nyomószerszámot, mivel az jobban melegedett volna, 

mint maga az alumínium próbatest.  

 

 

1. ábra.  

Mérési összeállítás 

Ezért alumíniumoxid kerámiát alkalmaztam, mely hőállósága és rendkívül nagy szilárd-

sága mellett rendelkezik azzal az előnnyel, hogy nincs hatással rá az elektromágneses tér. A 
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vizsgálatokat az adott hőmérsékleteken állandó alakváltozási sebességre szabályozva végez-

tem. Ehhez finomnyúlás-mérő segítségével mértem a darab magasságcsökkenését. A hordó-

sodásmentes alakváltozás lehetővé tette a hengeres próba (H0 = 15 mm; D0 = 10 mm) térfo-

gatállandóságának felhasználását a valódi feszültség kiszámításához. 

A

F
      (1) 

A darabok hőmérsékletét azok oldalába rögzített K típusú hőelem segítségével mértem. 

Rastegaev típusú próbatest geometriát, és teflon kenőanyagot használtam a súrlódás minima-

lizálására. Referenciaként az 5182 Al ötvözeten a Montanuniversität, Rittinger intézetében 

lévő Servotest szimulátor segítségével végeztem el a kontrolméréseket. Az Instron berende-

zés adatgyűjtési sebessége 1 kHz, a Servotest-é 6 kHz volt.  

 

2. EREDMÉNYEK 

Az elvégzett nagyszámú vizsgálat jelentős hányadát arra használtam fel, hogy optimalizáljam 

a hőmérséklet- és sebességszabályozás PID-értékeit.  

Azt tapasztaltam, hogy a mérés nagyon érzékeny a beállításokra, a vizsgálati körülmé-

nyekben bekövetkezett legapróbb változtatás is jelentős hatással van a kapott eredményekre.  

Mivel a legtöbb esetben az iparban is egymást követő alakításokkal érik el a kívánt 

geometriát, ezért olyan mérési eljárást dolgoztam ki, mely során egymást követően 

tetszőleges számú alakítás végezhető el, melyek nagyságai és sebességei, valamint az 

alakítási hőmérséklet külön-külön előre programozható. Ezenkívül vizsgálható az alakítások 

között eltelt idő hatása is, mely szintén jelentős hatással bír a melegalakítás során.  

A kapott folyásgörbéken bizonyos esetekben az ötvözetlen karbonacéloknál jól ismert 

felső folyáshatárt tapasztaltam. Ez a jelenség megjelent egyszeri és egymást követő több-

szöri alakítás esetén is. Irodalomkutatásom során számos forrást találtam azzal kapcsolatban, 

hogy a jelenségre különböző fémtani magyarázatok is léteznek.  

Vizsgáltam a melegen alakított darabok szövetszerkezetét is. A szemcseszerkezetet 

Barker maratás segítségével tettem láthatóvá, amin megfigyelhettem a dinamikus 

újrakristályosodással létrejövő nyakláncstruktúrát is. 

 

2.1. Alakváltozási sebesség hatása 

Az állandó hőmérséklet és egytengelyű feszültségállapot mellett nagyon fontos a valódi 

alakváltozási sebesség állandóságának biztosítása.  

.áll
H

v
      (2) 

Az állandó alakváltozási sebességre való szabályozás lényege az, hogy az alakválto-zás 

mértéke az alakítás során minden egyes időpillanatban azonos, miközben azt nem a kezdeti 

H0 magasságra, hanem a pillanatnyi H magasságra vonatkoztatjuk. Ez jelentette az egyik 

legnagyobb nehézséget a mérési módszer kialakításánál. Ennek legfőbb oka a mérési és 

számolási folyamatok összetettségén túl az, hogy a kívánt sebesség elérésének és annak 

beállásának van egy bizonyos időszükséglete. A hőmérséklet-szabályozás stabilitása miatt a 

nyomó szerszámnak mindvégig érintkeznie kell a darabbal, ezért a zömítéseket rázárt 

állapotból kell indítani. Bizonyos sebességnél a kívánt alakváltozási sebesség beállása 

azonban egybeesik a rugalmas-képlékeny alakváltozás átmenetével (2. ábra). 
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2. ábra.  

A sebesség szabályozásban és a feszültségben tapasztalható túllendülés 

 

A nem megfelő PID-értékek miatt a sebességszabályozásban látható túllendülés és a 

feszültségben mért csúcs közötti hasonlóság arra enged következtetni, hogy közöttük ok-

okozati kapcsolat állhat fenn. 

 

2.2. Ismételt alakítási műveletek 

Az azonos darabon egymást követően elvégzett zömítések segítségével vizsgálhatóvá válik 

az alakítások között eltelt idő hatása a folyásgörbére, illetve a mikroszerkezetre vonatkozóan. 

A melegalakítás hőmérsékletén alakított darabban az alakítások során megindult lágyulási 

folyamatok az alakítások között eltelt idő alatt is folytatódnak [2]. Többek között ezen 

úgynevezett metadinamikus folyamatok vizsgálatára nyújtanak lehetőséget a többlépcsős 

zömítések. Ezenkívül szimulálhatjuk vele a valós ipari körülményeket is, ahol a darab 

hőmérséklete, az alakváltozásának mértéke és sebessége az egyes alakítási lépcsők során 

változik. Tanulmányozható továbbá az irodalomban többek között leterhelési folyáshatárként 

elnevezett jelenség is [3]. Ez megfigyelhető a 3. ábrán bemutatott esetben, ahol a négy 

egymást követő zömítést szobahőmérsékleten végeztem el, hogy kizárhassam a hőmérséklet 

esetleges befolyásoló hatását.  

 

 

3. ábra.  

23 °C-on, 0,2 s-1 alakváltozási sebességgel négylépcsős alakítás során  

kialakuló leterhelési vagy ismételt folyási jelenség 
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Az 1. alakítás során, szobahőmérsékleten nem tapasztaltam semmi szokatlant. Az ezt kö-

vető zömítések során azonban minden esetben megjelent egy feszültségcsúcs a folyáshatár-

nál. 

 

2.3. Folyási jelenségek Al ötvözeteken 

Az előzőekben már részben bemutatott folyási jelenséggel, először Fe egykristály szakí-

tóvizsgálatánál találkozott 1949-ben Schwartzbart és Low. Négy évvel később Blewitt, 

Smallman és Lange Cu egykristályban is kimutatta az ismételt folyáshatárt, míg 1954-ben 

Honeycombe Al egykristály vizsgálatakor találkozott vele. A jelenség okát az egyes kutatók 

máshogyan magyarázták. Honeycombe az anyagban lévő precipitátumoknak tulajdonította a 

jelenséget. Kelly-Haasen [4] azt állapította meg, hogy a folyási jelenség oka az, hogy a 

leterhelés során a diszlokációk mozgásképtelenné válnak a Lomer–Cottrel-elv alapján. 

Birnbaum [5] a diszlokációk maradó feszültségével magyarázta (diszlokáció erdő), Brydges 

pedig a kristályon belüli nem egységes feszültség eloszlást említette meg. Az említett 

irodalmi forrásokban közös, hogy mindannyian szakítóvizsgálat segítségével vizsgálták a 

jelenséget. Az eddig elvégzett saját mérési eredményeim alapján azt tudom megállapítani, 

hogy mivel szobahőmérsékleten az első alakításnál nincs ilyen jelenség, ezért mindenképpen 

kapcsolatban kell lennie annak a leterheléssel. A feszültségcsúcs függ az alakváltozási 

sebességtől is. A csúcs ott jelentősebb, ahol nagyobb az ötvözőtartalom.  

 

2.4. Ötvözők szerepe a dinamikus újrakristályosodásra 

A hőmérséklet emelkedésével a fémek alakítási szilárdsága közel lineárisan csökken. A 

melegalakítás hőmérsékletét elérve azonban az anyagban végbemenő diszlokáció 

mennyiséget csökkentő mechanizmusok, mint a megújulás és újrakristályosodás 

következtében, a csökkenés jóval erősebbé válik, ami megmutatkozik a folyásgörbe alakján 

is. Az alumíniumra a nagy rétegződési hibaenergiájának köszönhetően az a jellemző, hogy a 

melegalakítása során a megújulás folyamata a meghatározó. A vizsgált ötvözetek között 

azonban akad olyan is, ahol a magas Mg és Mn tartalom következtében a dinamikus 

újrakristályosodás jeleit figyelhettük meg a melegalakítást követően azonnal „befagyasztott” 

szöveten (4. ábra). 

 

 

4. ábra.  

Vegyület fázisok környezetében kialakuló nyaklánc struktúra 5182 Al ötvözetben; 

T=500 °C,   =10s-1;   =0,5. 

 

Az eredeti szemcsehatárok mentén megjelenő úgynevezett nyaklánc-struktúra egyértel-

mű jele az alakítás közbeni újrakristályosodásnak [6]. Ezt elősegíti a különböző 
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vegyületfázisok jelenléte is, melyek akadályozzák a diszlokációk mozgását, növelik az anyag 

belső energiáját. Ezen rideg, kemény fázisok környezetében alakulnak ki elsőként az új 

kristályok, melyek először körbenövik az eredeti alakított szemcsék határát. Az alakítási 

körülmények függvényében ezt követően pedig a teljes mikrostruktúra újrakristályosodik. A 

mérési eredményeim bizonyítják, hogy ez a folyamat erősen sebességfüggő, hiszen csak 

kellően nagy sebesség esetén fordul elő, míg kisebb sebesség esetében csak a megújulás jeleit 

láthatjuk. A többszöri egymást követő melegalakítás között eltelt idő növelésével az alakítás 

végén kapott nyaklánc-struktúra fejlettebb, mint a hasonló körülmények között, de egyetlen 

lépésben alakított darab esetében. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A széles hőmérséklettartományban alkalmazható egy, illetve többlépcsős alakításokhoz 

kialakított berendezésem tesztelése során folyási jelenségeket tapasztaltam az alumínium 

ötvözetek zömítése során. Ezt a jelenséget a körülmények alapján két külön csoportba lehet 

sorolni. A melegalakítás hőmérsékletén csak bizonyos alakváltozási sebesség esetén 

jelentkezett a feszültségcsúcs, ráadásul rögtön már az első alakítás során. Ez a „folyáshatár” 

szintén megfigyelhető volt a referenciamérésekhez használt Servotest berendezés használata 

esetén is ahol a szerszámot felgyorsították, mielőtt az elérte volna a darabot. Ennek 

köszönhetően ott az alakváltozási sebesség végig állandó volt. A hidegalakítás hőmérsékletén 

a folyáshatár kivétel nélkül csak az ismételt terheléseknél tűnt fel. Ezen jelenséget az 

irodalom ismeri, és különböző teóriákat fogalmaztak meg a magyarázatára.  

Ahhoz, hogy végképp ki tudjam zárni a sebességszabályozás hibájának hatását a vizsgált 

jelenségekre, egy új nyomószerszámot terveztem, mely által a Servotesthez hasonlóan el 

tudom érni, hogy a sebesség „beállási szakasza” azelőtt befejeződik, mielőtt a tényleges 

alakváltozás elindul.  
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