
Miskolci Egyetem 

Műszaki Anyagtudományi Kar 

Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák 

Doktori Iskola 

 

   

 

ALUMÍNIUM-MAGNÉZIUM ÖTVÖZETEK 

FOLYÁSI VISELKEDÉSE ZÖMÍTÉS SORÁN 

 
DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 

MIKÓ TAMÁS 

OKLEVELES ANYAGMÉRNÖK 

 

TUDOMÁNYOS VEZETŐ: 

DR. BARKÓCZY PÉTER 

EGYETEMI DOCENS 

FUX Zrt- KUTATÁSFEJLESZTÉSI IGAZGATÓ 

 

MISKOLC 

2016 





Mikó Tamás Alumínium-Magnézium ötvözetek folyási viselkedése zömítés során  

– 1 – 

I. BEVEZETÉS, AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSEI 

A képlékenyalakítás során, a diszlokációmozgás által végbemenő mikro-

szerkezeti változások jelentős hatást gyakorolnak az anyag mechanikai tulajdon-

ságaira. Ezen folyamatok elemzése és értelmezése jelenti a képlékenységtan fém-

tani alapját. A mikroszerkezet változásának alakítás közbeni nyomonkövetésére, 

különböző kísérleti módszerek léteznek, melyek közül a leggyakrabban a szakító- 

és zömítővizsgálatokat alkalmazzuk. 

Doktori értekezésemben, az ipari szempontból kiemelkedő jelentőségű alu-

mínium-magnézium ötvözetcsalád alakváltozási viselkedését vizsgálom, különös 

tekintettel annak rugalmas-képlékeny átmenetének a módjára. A tématerület ta-

nulmányozására az anyag folyásgörbéjének zömítővizsgálattal történő felvételét 

és annak kvantitatív kiértékelését alkalmazom. Az alumínium tisztán rugalmas-és 

képlékeny viselkedésének átmenete alapvetően kétféle lehet, ahogy az a 1. ábrán 

látható. 

 
1. ábra Az egymást követő alakítások során megfigyelhető a, folytonos b, szaka-

szos jellegű rugalmas-képlékeny átmenetek Al-Mg ötvözetekben 

A 1.a ábrán azt az esetet láthatjuk, amikor egy korábbi alakítást követő új-

bóli terhelés során, a görbe az előző alakítás során mért legnagyobb erőhöz képest, 

már kisebb terhelésnél eléri a keményedési szakaszának kezdetét. Ez a „folytonos” 

jellegű rugalmas-képlékeny átmenet jellemzi általában az ötvözetlen alumíniumot, 

amikor tehát az újbóli maradó alakváltozás, kisebb erő (feszültség) értéken folyta-

tódik, mint ahol az előző befejeződött. A 2. b ábrán az a másik szélsőséges eset 

látható, amikor a képlékenyalakváltozás folytatása, az előző alakítás végén mért-

hez képest, csak nagyobb erő (feszültség) elérését követően következik be. Ekkor 

a diszlokációk mozgásának kezdetét, a helyi feszültségmaximum egyértelműen ki-

jelöli. 

Sarkalatos kérdés mindenfajta mérés során, hogy vajon a tapasztalt anyagi 

viselkedés valóban tisztán anyagszerkezeti eredetű, avagy a vizsgálati körülmé-

nyekből adódó különböző hatások eredője. Sok esetben sajnos, a vizsgált fémtani 

folyamatok mérhető hatása kisebb attól, mint a mérésünk tökéletlenségéből eredő 
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egyéb tényezőké. Mielőtt tehát, a vizsgálatok során kapott görbealakból bármilyen 

következtetést levonnánk, jó ha tisztában vagyunk az alkalmazott mérőberende-

zésből, illetve mérési eljárásból adódó úgynevezett „zajfaktorok” befolyásoló ha-

tásairól is. Munkám során nagy hangsúlyt fektettem a mérőberendezés megfelelő 

összeállítására és a zavaró tényezők kiszűrésére. 

Az első célkitűzésem az volt, hogy a rendelkezésemre álló eszközökből, je-

lentős anyagi ráfordítás nélkül, kialakítsak az alumínium ötvözetek szoba- és 

emelt hőmérsékletű zömítővizsgálatához egy megfelelő laboratóriumi kísérleti 

háttért, amivel azt követően az alakíthatóságot befolyásoló tényezők hatásait, ki-

sebb bizonytalanság mellett lehet kimérni. 

A második célkitűzésem annak megállapítása volt, hogy a vizsgált Al-ötvö-

zetek folyásgörbéinek alakját és jellegét hogyan és milyen mértékben befolyásolják 

a különböző külső és belső körülmények. A belső körülmények alatt a diszlokációk 

keletkezésére, megszűnésére és mozgására visszavezethető folyamatokat értem. A 

külső körülmények közé pedig, a hőmérséklet, az alakváltozási sebesség és a fe-

szültségállapot változásából eredő hatásokat sorolom.  

Meg kívántam határozni, hogy a különböző kiindulóállapot (hidegen ala-
kított, lágyított) hatása hogyan mutatkozik meg az emelt hőmérsékletű alakválto-
zás során felvett folyásgörbe alakján. Milyen feltételek teljesülése esetén éri el a 
rendszer az úgynevezett telítési állapotát, amikortól gyakorlatilag folyási feszült-
ség változása nélkül folytatódik a képlékeny alakváltozás. 
  Célul tűztem ki továbbá, hogy az alakítás irányában bekövetkező változá-

sok hatásait, a zömítéssel felvett folyásgörbén mérhetővé tegyem. Milyen hatást 

gyakorol az előzetes sorozathúzás, illetve csavarás a zömítőgörbe alakjára.  

Végül az ötödik célkitűzésem annak meghatározása volt, hogy az össze-

tett, egymást követő fel- illetve leterhelések között eltelt várakozási időtartam, és 

közben az anyagra ható külső feszültség mértéke, miként hat az anyag folyásha-

tárára. 

II. KUTATÓMUNKA ÖSSZEFOGLALÁSA 

II.I. VIZSGÁLATI BERENDEZÉSEK BEMUTATÁSA 

Vizsgálataim alapját egy Instron 5982-es standard univerzális anyagvizs-
gáló berendezés (szakítógép) jelentette, amit egy iew5 típusú indukciós hevítő be-
rendezéssel kiegészítve, valamint egy saját tervezésű nyomószerszámot létre-
hozva, megalkottam egy zömítővizsgálattal történő folyásgörbe felvételére alkal-
mas termomechanikus szimulátort (2. ábra). A mérési összeállításomnak a legna-
gyobb előnye az, hogy nagyfokú szabadságot biztosít, a komplex alakítási műve-
letek összeállítására és elvégzésére. 
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2. ábra a, Terhelőkeret b, hevítő berendezés c, nyomószerszám 

II.II. FOLYÁSGÖRBÉK ALAKJÁNAK CSOPORTOSÍTÁSA KÍSÉRLETI KÖRÜL-

MÉNYEKRE VISSZAVEZETVE 

A folyásgörbe alakját különösen a melegalakítás hőmérséklettartományá-

ban, jelentős mértékben befolyásolja a hőmérséklet, alakváltozási sebesség és fe-

szültségállapot vizsgálat közbeni változása. Fontos, hogy ezen hatásokat külön 

tudjuk választani, a mikroszerkezeti változásokra visszavezethető esetektől. Ezért 

célszerű a folyásgörbe mellett, a darab hőmérsékletének és alakjának, valamint az 

alakváltozási sebesség értékeinek változását is regisztrálni. 

Alakváltozási sebesség állandóságának hiánya 

Az alakváltozási sebesség instabilitása az alumínium szobahőmérsékletű 

egymást követő zömítései során, egyértelmű kapcsolatban áll az anyag szakaszos 

folyási viselkedésével. A nem megfelelő PID beállítások hatására, az alakváltozási 

sebesség a kívánt érték elérése pillanatában erősen túllendül, mint ahogy azt a 3. 

ábrán is láthatjuk. 

 
3. ábra Alakváltozási sebesség és a valódi feszültség kapcsolata ismételt zömítő-
vizsgálat során 0,2 s-1 alakváltozási sebesség esetén, amikor a kiinduló Al1370 öt-

vözet előzően már zömített volt, 23 °C. 
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Az anyag folyásifeszültségének sebességérzékenysége nagyobb hőmérsék-
leten még jelentősebb. Ezt szemlélteti a 4. ábra, amikor a nem megfelelő PID beál-
lítás hatására bekövetkező zavar a sebességszabályozásban, egyértelmű kapcso-
latba hozható a folyási feszültség hullámzásával. Ebben az esetben tehát nem a 
PLC hatás okozza a feszültség ingadozását, hanem a nem megfelelő sebességsza-
bályozás. 

 
4. ábra Alakváltozási sebesség ingadozására visszavezethető feszültség hullám-

zás 5182, 400°C 

A hőmérséklet alakítás közbeni változásának hatása  

Egy melegzömítéssel felvett folyásgörbe akkor tekinthető hitelesnek, ha az 
alakváltozási sebesség állandósága, valamint az egytengelyű alakváltozás mellett 
biztosítjuk a hőmérséklet alakítás közbeni állandóságát. Abban az esetben, ha nem 
azonos a darab hőmérséklete annak teljes keresztmetszetében, vagy ha változik a 
vizsgálat közben, akkor az a folyásgörbén is megmutatkozik (5. ábra). 

 
5. ábra Hőmérséklet ingadozásának hatása az Al1370 minőség a, lágyított b, hide-

gen alakított kiinduló állapotú minta folyásgörbéjére 200°C-on, 0,01 s-1 
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Próbatest kihajlásának hatása 

 A próbatest zömítés közbeni kihajlását alapvetően kétféle okra lehet vissza-

vezetni. Ezek közül az egyik geometriai eredetű a másik anyagszerkezeti. Az 

előbbi csoportba tartozik a nem párhuzamos véglapok illetve nyomólapok hatása, 

illetve a túl nagy H0/D0 arány. A másik csoportba azon esetek tartoznak, amikor 

az anyag erős textúrával rendelkezik. A 6. ábrán jól látszik az erős alakítási textú-

rával rendelkező kihajlott próbatest tengelymetszeti maratott képe. Az ilyen erő-

sen nyújtott szemcsékből álló minta zömítése során, ez a szerkezet elősegíti a pró-

batest kihajlását (Taylor munkássága). Kihajlás esetén az alakítás előrehaladtával 

csökkenő feszültséget mérhetünk (6. ábra). 

 
6. ábra Próbatest kihajlás hatása a folyási feszültségre Al1370 hidegen húzott ki-

induló állapot esetén, 23 °C, 0,01 s-1 

II.III. AZ ALAKÍTÁSI IRÁNYVÁLTOZÁS HATÁSA AL-MG ÖTVÖZETEKEN. 

Kísérleti munkám során először azt vizsgáltam, hogy a húzókövön való so-
rozathúzást, és csavarást követő zömítés során, hogyan módosul az anyag kemé-
nyedésének kezdeti tartománya. 

Huzalhúzás hatása a zömítővizsgálatra 

A szakirodalomban nem találtam olyan vizsgálati eredményt, mely a hu-
zalhúzás hatását részletezné, a zömítésre vonatkozóan. Ezért egy húzási sorozat 
segítségével vizsgáltam meg azt, hogy hogyan változik az anyag zömítés közbeni 
folyási viselkedése, az egyre nagyobb mértékű keresztmetszetcsökkenéssel járó 
húzási műveletek következtében (7. ábra). 

 

7. ábra Folyamatábra, alakítási irányváltozás a vizsgálat során 
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Az Al0,25Mg 14 mm átmérőjű melegen sajtolt pálcát, egyre kisebb átmérőjű 
húzókövön (ø11,4; 10,7; 9,9; 9,4 mm) húztam át annak érdekében, hogy különböző 
mértékű keresztmetszetcsökkenést (33, 41, 49; és 54 %-ot) idézzek elő. Minden 
egyes húzási műveletet követően mintát vettem, amiből 1,5 H0/D0 arányú henge-
res Rastegaev típusú zömítőpróbát munkáltam ki. 

A zömítés iránya tehát, a húzás irányával ellentétes volt. A zömítővizsgála-
tokból származó folyásgörbék kvantitatív kiértékelése során meghatároztam, a ke-
ményedés kezdeti tartományának lokális maximumát illetve minimumát. 

Ezen pontokhoz tartozó feszültség és alakváltozás értékek különbségeit ha-
sonlítottam össze, a különböző mértékű előzetes húzások esetén. 

A felvett folyásgörbék, magán viselik az alakítási irányváltozás jellegzetes 
ismertetőjegyeit (8. ábra). A képlékenyalakváltozás kezdeti rövid szakasza jelentős 
keményedést eredményez. Ezt azonban felváltja egy csökkenő, illetve közel ál-
landó feszültségszintű alakváltozási szakasz, mielőtt a valódi feszültég monoton 
növekedővé válna a természetes nyúlás függvényében.  

 
8. ábra A kiinduló állapot hatása az Al0,25Mg ötvözet folyásgörbéjének alakjára 

A melegen sajtolt kiinduló anyag esetében mint látható, a folyásgörbe kon-
vencionális jellegű. Az 1. húzást követően elvégzett zömítés során azonban 1,6 
MPa feszültségcsökkenést mértem a lokális szélsőértékek között. Ehhez kapcsoló-
dóan meghatároztam azt az alakváltozási mértéket (szélsőértékek közötti alakvál-
tozás nagysága), melyet követően az anyag ismét keményedni kezdett. Ez az érték 
szintén ebben az esetben volt a legnagyobb. 

Az előzetes alakítás (keresztmetszetcsökkenés) mértékének növekedésével, 
a zömítés során mért feszültségcsökkenés mértéke, illetve a jelenség nagysága 
csökkent, és a folyási feszültség csökkenése helyett, egyre inkább közel állandó fe-
szültséget tapasztaltam. A vizsgált jelenség alakváltozási tartományát több terhe-
lési és leterhelési lépésre bontva az látható, hogy a feszültségminimumhoz tartozó 
alakváltozást átlépve keményedés tapasztalható. Kísérleti munkám eredménye azt 
mutatja, hogy a különböző mértékű huzalhúzást követően elvégzett zömítővizs-
gálat segítségével, kimutatható az alakítási irány változásának hatása az anyag fo-
lyási viselkedésére.  
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Csavarás hatása a zömítővizsgálatra 

 A csavarás segítségével anélkül tudjuk megnövelni az anyag diszlokáció-

sűrűségét és ezáltal a szilárdságát, hogy közben számottevő keresztmetszetcsök-

kenést okoztunk volna.  

 
9. ábra Folyamatábra, csavarást követően elvégzett zömítővizsgálat 

Annak érdekében, hogy a csavarásnak az anyag tengelyirányú alakváltozá-

sakor mérhető folyáshatárára gyakorolt hatását érzékelhetővé tegyem, megvizs-

gáltam a csavarást megelőzően az anyagot ért különböző hatásokat is. Az 

Al0,25Mg esetében, egy melegen sajtolt állapotból 33 %-os keresztmetszetcsökke-

néssel járó húzást követően kapott huzal volt a kiinduló állapot (42 HV5). Az ebből 

az állapotból kimunkált zömítőpróba folyásgörbéjét is tartalmazza a 11. ábra. A 

hideghúzás hatását egyértelműen magán is viseli a görbe kezdeti keményedő sza-

kasza. A lágyításon átesett (400 °C, 1h) hidegen húzott huzalból készült zömítő-

próba görbéjén ehhez képest már nem hordozza magán az előzetes alakítás hatá-

sát. A lágyított huzalok különböző mértékű csavarását esztergagép segítségével 

hajtottam végre. A 20 mm hosszúságú 10mm-es átmérőjű pálcák egyik végét a tok-

mányba, a másik végét pedig a késtartóba csavarral lefogatva rögzítettem. A kis 

fordulatszámú járatás során 3, 5 és 9 db teljes körülforgatást alkalmaztam (10. 

ábra).  

 
10. ábra Különböző számban megcsavart kiinduló anyag a, 9x (6101) b, 5x 

(Al1370) c, 3x (Al1370) 

 A csavarások számának növelésével, a lágyított kiinduló állapothoz (24 

HV5)  képest, a zömítés során egyre növekvő folyási feszültséget tapasztaltam, 
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ami mellett az alakítási keményedés stagnáló szakaszának hossza is folyamato-

san nőtt.  

 
11. ábra Különböző előéletű huzal zömítése során észlelt folyási viselkedés (SPC) 

Al0,25Mg ötvözeten 

 A 9 db 360°-os csavaráson átesett lágyított kiinduló állapotú darab folyás-

határa, már jelentősen meghaladta a hidegen húzott kiinduló darab ezen értékét. 

II.IV. ALAKÍTÁSI LÁGYULÁS JELENSÉGE AL1370 H14-ES PROPERZI HUZA-

LON 

Az alakítási hőmérséklet növelésével, a lágyulást okozó termikusan aktivált 
folyamatoknak köszönhetően, az alakítási keményedés hatását fokozatosan csök-
kenti az alakítás közbeni lágyulás. A lágyított kiindulóállapotú anyag „egylép-
csős” melegzömítő görbéi konvencionális jellegűek (12. ábra). Jól látható, hogy 200 
°C-on, az alakítás teljes folyamata során még a keményedés az uralkodó folyamat. 
300°C-on hozzávetőleg 0,3 valódi alakváltozás után azonban, már beáll a feszült-
ség egy közel állandó értékre. A hőmérséklet további emelésével, a kritikus folyási 

feszültség folyamatos csökkenése mellett pedig, az állandósult szakasz kezdete 
mindinkább a kisebb alakváltozási értékek irányába tolódik el.  

 
12. ábra Lágyított kiinduló állapotú Al1370 folyásgörbéi különböző hőmérsékle-

ten 0,01 s-1 állandó alakváltozási sebesség esetén 
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Ezzel szemben a H14-es kiindulóállapot esetében, egy érdekes jelenséget 
figyelhetünk meg a 200 és 350°C közötti hőmérséklet tartományban (13. ábra). 
Ekkor ugyanis a folyáshatár átlépését követően, a valódi feszültségnek az alakítás 
közbeni erőteljes csökkenése figyelhető meg. Az említett hőmérséklettartomány 
alatt illetve fölött az anyag, a kilágyított állapotánál tapasztalt módon viselkedik. 

 
13. ábra Hidegen alakított kiinduló állapotú H14-es Al1370 folyásgörbéi külön-

böző hőmérsékleten 0,01 s-1 valódi alakváltozási sebesség esetén 

 A bemutatott folyási viselkedés azért lehet talán kevésbé ismert, mivel a 
gyakorlatban ritka, hogy egy már hidegen alakított anyagot melegen alakítunk to-
vább. A jelenség okát az anyagra adott körülmények esetén jellemző telítési disz-
lokációsűrűséggel magyarázhatjuk. A H14-es kiinduló állapot esetén az anyag egy 
viszonylag nagy kiindulási diszlokációsűrűséggel rendelkezik. Az alakítási hő-
mérséklet növelésével, a telítési diszlokációsűrűség értéke folyamatosan csökken. 
Mindaddig a hőmérsékletig, amíg az anyag diszlokációsűrűsége alatta van ezen 
adott hőmérsékletre jellemző értéknek, további diszlokáció képződést, azaz alakí-
tási keményedést tapasztalhatunk a folyásgörbén. A görbék alapján megállapít-
ható, hogy 200°C-on a telítési diszlokációsűrűség kisebb, mint kiindulási állapotra 

jellemző érték, ezért szükségszerűen ennek le kell csökkennie az adott körülmé-
nyekre jellemző szintre. Ha az alakítás hőmérséklete illetve az alakítást megelőző 
hőntartás időtartama nem volt elég, a statikus jellegű átrendeződés befejeződésé-
hez, akkor annak az alakítás során kell végbemennie. Ennek módja a dinamikus 
megújulás. A folyási feszültség csökkenés addig tart, amíg a rendszer el nem éri a 
telítési állapotot. A telítési állapot alatt azon körülmények eredőjét értjük, mely 
esetén az anyag további alakítása már nem jár keményedéssel, azaz diszlokáció 
sűrűség növekedéssel. Ekkor a befektetett munka teljes egészében hővé alakul. A 
folyásgörbe vízszintes szakaszának kezdete jelenti tehát ilyen értelemben, az elő-
zetes diszlokációs szerkezet átrendeződésének végét. 

Minél nagyobb hőmérsékleten végezzük a zömítést (adott előzetes hőntar-
tási idő esetén), annál gyorsabb a megújulás folyamata. Így az egyensúlyi állapot 
már az egyre kisebb alakváltozási értékeknél képes beállni. Tehát 500 °C-on azért 
nem tapasztalhatunk a görbén feszültségcsökkenést, mert ezen a hőmérsékleten a 
megújulás olyan gyors, hogy már a felmelegítés során jelentős mértékben végbe-
ment a statikus megújulás folyamata. Ennek következtében a képlékenyalakválto-
zás kezdetére kialakult az adott hőmérsékletre jellemző telítési diszlokációsűrűség, 
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így pedig a zömítés közbeni alakváltozás gyakorlatilag állandó feszültségszinten 
ment végbe.  

II.V. A TERHELÉS IDŐBELISÉGÉNEK HATÁSA A FOLYÁSI FESZÜLTSÉGRE 

Az iparban az esetek döntő többségében egymást követő alakítási művele-
tek (hengerlés esetén ú.n. szúrások) segítségével érik el a kívánt geometriát, illetve 
anyagi tulajdonságokat. Ezen műveletek között egyes esetekben (pl. huzalhúzás) 
külső feszültség alatt, más esetekben pedig (pl. kovácsolás) külső feszültségtől 
mentes állapotban tartózkodik az anyag a következő alakítási művelet kezdetéig. 
A részleges- illetve teljes mértékű leterhelések során eltöltött időtartam általában 
csupán másodpercekben mérhető, mégis akár jelentős mértékben befolyásolhatja 
az anyag folyáshatárának értékét, annak újbóli terhelése során. A különböző Mg 
tartalmú alumínium ötvözeteken elvégzett vizsgálataim célja annak megállapítása 
volt, hogy a leterhelés mértéke, és az alakítások között eltelt időtartam, hogyan 

befolyásolja a képlékenyalakváltozás megindulásának módját.  

Teljesmértékű leterhelés 

 Az alumínium ötvözetek alakítási műveletei között eltelt időtartam növelé-

sével azt várnánk, hogy az alakítási öregedés hatására megnő az anyag folyásha-

tára. A szilárdságot növelő mikroszerkezeti folyamatok hatásának mértékét befo-

lyásolja a rendelkezésre álló idő, és a hőmérséklet. Ahhoz hogy alakítási öregedés 

következzen be szobahőmérsékleten az alumíniumban, megfelelő mennyiségű öt-

vözőre és időre van szükség. Az ötvözőtartalom és a leterhelt állapotban eltelt idő 

hatását tanulmányoztam az alakítás mértékének függvényében. 

Al1370 minőség esetén, az alakítás mértékét növelve, az újbóli terheléseknél 
mért folyáshatár értéke, a várakozási idő mértékével folyamatosan csökken (14. 
ábra). A vizsgált várakozási időtartomány 0 és 1800 s között volt. Az anyag, a szo-
bahőmérsékleten elvégzett zömítések között teljesen tehermentesített állapotban 
tartózkodott. A kapott folyásgörbékből jól látható, hogy az alkalmazott alakítások 
számával illetve mértékével az előző alakítás végén mért feszültségértékéhez ké-
pest, egyre kisebb feszültségszinten folytatódik a képlékeny folyás. 

A 14. ábra azt az esetet szemlélteti, amikor az Al1370-es ötvözeten, a szoba-
hőmérsékleten elvégzett zömítések között teljesen tehermentesített állapotban, kü-
lönböző időt töltött el az anyag a következő alakításig. A kapott folyásgörbékből 
jól látható, hogy az alkalmazott alakítások számával illetve mértékével, az előző 

alakítás végén mért feszültségértékéhez képest, egyre kisebb feszültségszinten 
folytatódik a képlékeny folyás. 
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14. ábra Várakozási idő hatása az Al1370 folyásgörbéjére, 23 °C, 0,01s-1 

A jelenség mértékének kvantitatív leírásához meghatároztam a folyáshatár 
változásának mértékét. Az így kapott értékeket a 15. ábra tartalmazza, a különböző 
ötvözetek esetén az alakváltozás mértékének függvényében. 

 

15. ábra Az egyes alakítások között leterhelt állapotban telt várakozási idő hatása 
az előzetes alakítás maximális feszültségéhez képesti folyáshatár csökkenésére, a 

vizsgált ötvözetek esetén 

A kapott eredményekből egyértelműen kitűnik, hogy a négy vizsgált ötvö-
zet közül a legnagyobb Mg tartalmú 5182-es anyag esetén csökkent vissza a legje-
lentősebb mértékben a folyási feszültség. A leterhelést megelőző alakváltozás 
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mértékének növelésével, ez a visszacsökkenés egyre nagyobb mértékű. A várako-
zási idő növelése szintén hozzájárul ehhez a csökkenéshez, egészen a 600-1200 s-
os értékig. Ettől hosszabb várakozási idő alkalmazása esetén, a legtöbb esetben 
nem folytatódik a feszültségesés tendenciája. 

 Részleges leterhelés  

 Különösen a huzalhúzásra jellemző, hogy az adott technológia kívánalmai 

miatt, az anyag folyamatos terhelésnek (feszítésnek) van kitéve az egyes alakítási 

műveletei között. Ennek következtében az alakítások között a feszültségrelaxáció 

nem tud végbemenni. A különböző ötvözőtartalmú alumínium ötvözetek más-

képp viselkednek az ilyen körülmények esetén. Erre példa a 16. ábra, ahol egy öt-

vözetlen, és egy Mg-al gyengén ötvözött alumínium ötvözet nyomóvizsgálattal 

felvett folyásgörbéje látható. Az öt egymást követő alakítási művelet között egy-

aránt 10 MPa értékkel csökkentettem az anyagra ható külső feszültség mértékét. 

Az Al1370 esetében az újbóli terhelések során nem tapasztaltam érdemi folyásha-

tár növekedést. Ezzel szemben az Al0,25Mg esetén, egy éles feszültségcsúcs (fo-

lyáshatár) jelent meg a görbén. 

 
16. ábra 10 MPa-os visszaterhelés hatása az Al1370 és Al0,25Mg ötvözet ismét-

lődő alakításai során 

 A bemutatott vizsgálatokat nagyobb Mg tartalmú ötvözetek esetén is elvé-
geztem, miközben megvizsgáltam a különböző mértékű leterhelések hatását is, a 
mérések során tapasztalt erőnövekedés szempontjából (17. ábra).  
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17. ábra A leterhelés mértékének hatása a folyási feszültség növelésére különböző 

Al ötvözetek esetén (D0=10 mm) azonnali visszaterhelés (1s várakozás) esetén. 

 A magnéziumtartalom növekedésével, az anyag folyáshatárának növeke-

dése egyre nagyobb mértékű. Az ábrán szereplő minden egyes mérési pont, az 

adott mintán elvégzett egymást követő 5 leterhelés és újraterhelés során mért erő-

növekedés átlagát jelenti. A leterhelések mértékének növekedésével, kezdetben 

nőtt a feszültségcsúcsok nagysága, majd az egyre nagyobb mértékű tehermente-

sítésnek köszönhetően csökkent, egy maximumos görbét leírva. 

 A leterhelés során, az adott feszültségszinten eltöltött idő, drasztikusan 

megnöveli a jelenség mértékét. Egypercnyi várakozás hatására, az 5182 ötvözet 

esetén az azonnali visszaterheléshez képest, közel háromszorosára növekedett a 

mért feszültségcsúcs (erőnövekedés) nagysága. 

III. A KAPOTT EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓ-

SÁGA 

Az iparban töretlen az alumínium ötvözetek térhódításának üteme, ami an-
nak is köszönhető, hogy a szilárdságuk növelésében az elmúlt évtizedekben jelen-
tős javulást sikerült elérni. A képlékenyalakítás segítségével előállított termékek 
mechanikai és egyéb tulajdonságait tovább javíthatjuk, az alakítástechnológia tu-
datos megtervezése segítségével. Ehhez mindenekelőtt ismernünk kell az alakítás 
során az anyagban lejátszódó mikroszerkezeti folyamatok működési elveit. Érte-
kezésemben nagy hangsúlyt fektettem az alumínium- magnézium ötvözetek alak-
változási viselkedésének megértésére és leírására. Az anyagok viselkedéséről szer-
zett ismereteink jórészt empirikus eredetűek. A méréseink mindig tartalmaznak a 
mérőrendszerünkből, illetve eljárásunkból adódó hibát és bizonytalanságot. Ezzel 
együtt lehet élni abban az esetben, ha ismerjük ezen hatások eredetét és mértékét. 
Kutatómunkám során néhány, az iparban is alkalmazott alumínium ötvözetnek 
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vizsgáltam meg az alakváltozó viselkedését. Azt tartom munkám egyik legfonto-
sabb eredményének, hogy a különböző hőmérsékleten elvégzett zömítővizsgála-
tokhoz, magam teremtettem meg a szükséges feltételeket. Mindezt gyakorlatilag 
anyagi ráfordítás nélkül, a rendelkezésemre álló eszközök felhasználásával valósí-
tottam meg. A mérőrendszerem alapját, egy manapság a legtöbb anyagvizsgáló 
laborban már rendszeresített, zárt hurkos szabályozó rendszerrel ellátott elektro-
mechanikus elven működő standard anyagvizsgáló berendezés jelentette. Dolgo-
zatomban részletesen bemutattam, az alkalmazott mérési összeállítás felépítését, 
működési elvét, beállításainak és használatának helyes módját. Kutatásom fő irá-
nyát az anyag folyási viselkedését leíró valódi feszültség-valódi alakváltozás gör-
béinek meghatározása és kiértékelése jelentette. A munkám során bemutattam a 
vizsgált paraméterek hatásait a folyásgörbe alakjára vonatkozóan, valamint azt, 
hogy a szabályozási és mérési hibák milyen módon befolyásolhatják a folyásgör-
bék jellegét. Kimutattam, hogy az alakítási irány változtatása milyen módon mu-
tatkozik meg a zömítés során felvett folyásgörbén akkor, ha az anyag előzetesen 
húzva illetve csavarva volt alakítva. Kimértem az egymást követő alakítások kö-
zött eltelt idő hatását a folyáshatár változására vonatkozóan. Megvizsgáltam to-
vábbá azt is, hogy ha az alakítások között biztosítjuk a különböző mértékű rugal-
mas feszültségállapotot, az miként növeli meg a folyáshatár nagyságát. 

IV. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK (TÉZISEK) 

1. tézis: Standard anyagvizsgáló berendezés, indukciós hevítőberendezés és egy 
saját tervezésű nyomószerszám felhasználásával létrehoztam egy fizikai szimulá-
tort, valamint kialakítottam egy mérési eljárást, amely 100 kN maximális terhelé-
sig egyaránt alkalmas környezeti és növelt hőmérsékleten, fémekből készült hen-
geres próbák közel állandó alakváltozási sebességgel, közel izoterm körülmények 
között történő minimális hordósodással járó zömítővizsgálatára. A leírtakat a kö-
vetkező feltételek mellett képes igazoltan biztosítani:  

 a valódi alakváltozási sebességnek a beállított értéktől való maximális elté-
rése ± 1% akkor, ha a valódi alakváltozási sebesség a 0,001 és 1 s-1 tartomá-
nyon belül van.  

 a darab hőmérséklete ± 1 °C-os értéken belül tartható akkor, ha a zömítés 
100 °C és 500 °C közötti tartományban, 0,01 s-1 alakváltozási sebességgel tör-
ténik.  

 a 15 mm magas és 10 mm átmérőjű darab 0,6 mértékű zömítését követően, a 
zömített darab hossztengelye menti átmérő növekménye (a hordósodás mér-
téke) 0,1 mm-től kisebb. 

A kialakításnál használt eszközöket tekintve a mérési rendszer összeállítása és 

üzemeltetése gazdaságosabb, mint egy erre a célra vásárolható fizikai szimulátor 
esetén. Az általam kidolgozott vizsgáló rendszer és eljárás, akár üzemi laboratóri-
umokban is megvalósítható, gyors és megbízható eredményt biztosít a fémek fo-
lyásgörbéjén jelentkező, fémtani folyamatokra visszavezethető változások szám-
szerűsített leírására. 
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2. tézis: Ismert, hogy az alumínium-magnézium ötvözetek valódi feszültség-va-
lódi alakváltozás függvényére, az alakítási lágyulás, a dinamikus alakítási örege-
dés (Portevin- Le Chatelier effektus), az alakítási irányváltozás és az ismétlődő 
alakítás (leterhelési folyáshatár) hogyan hat. Az ötvözetlen és ötvözött alumíniu-
mon elvégzett nyomóvizsgálataim eredményei alátámasztják, hogy a felsoroltak-
hoz köthető folyásgörbe jellegeket a vizsgálati körülményekre visszavezethető 
okok, a következő feltételek esetén egyaránt eredményezhetik: 

 a zömítőpróba vizsgálat közbeni kihajlása, az alakítási lágyulás és alakítási 
irányváltozás okozta valódi feszültség csökkenés mértékével, akár egy 
nagyságrendbe eső csökkenést is képes okozni. 

 az alakítási sebességnek a beállított értékhez képest már ± 5%-os eltérése is 
eredményezheti az alumínium-magnézium ötvözetek ismételt alakítása so-
rán fellépő éles folyáshatár (ú.n. leterhelési folyáshatár) megjelenését. 

 a zömítés során az alakítási sebességnek már ± 5%-os vagy az alakítási hő-
mérsékletnek már ± 5 °C-os eltérése, a dinamikus alakítási öregedésre és 
dinamikus újrakristályosodásra jellemző, alakítás közbeni folyási feszültség 
ingadozást okoz. 

Mindezekből következik, hogy a folyásgörbe akkor értékelhető helyesen, ha a 
vizsgálat körülményei, illetve az abban bekövetkező változások is ismertek (hő-
mérséklet, alakváltozási sebesség, kihajlás és hordósodás mértéke). 
 
3. tézis: Ötvözetlen alumínium és alumínium ötvözetek képlékenyalakítása so-
rán, ha változás következik be az alakítás irányában, az jelentősen megváltoztat-
hatja az anyag folyási viselkedését. Mindez a szobahőmérsékleten felvett folyás-
görbének a kezdeti szakaszán, egy nagymértékű keményedést követő lokális fe-
szültségmaximum, majd egy átmeneti feszültségcsökkenés, illetve állandósult fe-
szültségszint formájában válik láthatóvá. Ezt követően lesz a keményedés mono-
ton növekvő. Sorozathúzáson illetve csavaráson átesett 0,25% Mg tartalmú alu-
mínium huzalon tengelyirányban elvégzett zömítés esetén, az alakítási irány vál-
tozásának hatása a következő: 

 a 33% és 54% közötti relatív keresztmetszetcsökkenés tartományban elvég-
zett 4 lépéses sorozathúzás hatására, a zömítés során mért legnagyobb  
(1,5 MPa-os) feszültségcsökkenést annál a mintánál mértem, mely előzete-
sen csupán az első húzáson esett át. A sorozathúzás közben az anyagot ért 
alakítás mértékét növelve, a zömítés közbeni feszültségcsökkenés mértéke, 
és a feszültségminimumhoz tartozó valódi alakváltozás értéke is egyre ki-
sebb. Lágyítás közbeiktatásával a szóban forgó jelenség nem jelentkezik. 

 A 33%-os keresztmetszetcsökkenést okozó húzást követően kilágyított hu-
zalon (400°C, 1 óra) elvégzett 3, 5 és 9 db 360°-ban elvégzett csavarás hatá-
sára, az anyag folyáshatára a zömítés során elérte a lágyítást megelőző ala-
kított állapot tartományát. A csavarást követően elvégzett zömítés során, a 
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sorozathúzást követő zömítésnél mért feszültségcsökkenés nem jelentke-
zett, helyette állandósult feszültségszintű szakasz látható a görbén.  

4. tézis: A fémek azon hőmérséklettartományban elvégzett alakítása során ahol a 
lágyulás hatása már számottevő, az anyag alakváltozása jellemezhető egy telítési 
diszlokációsűrűség értékkel. Ennek elérésekor a keményedés és lágyulás folya-
matainak hatása kiegyenlíti egymást, ami állandó feszültségszinten végbemenő 
alakváltozást eredményez. Abban az esetben, ha az aktuális alakváltozás egy na-
gyobb hőmérsékleten történik, mint az azt megelőző, akkor a képlékeny folyás 
közben mért valódi feszültség mindaddig csökken, amíg a diszlokációsűrűség le-
csökken a megváltozott körülményekre jellemző telítési értékre. Lágyított és H14-
es (félkemény) kiinduló állapotú Al1370-es alumíniumon, a 100°C és 500°C kö-
zötti hőmérséklettartományban, 5 perces hőntartást követően 0,01 s-1 valódi alak-
változási sebességgel, a 0,6 maximális alakváltozásig elvégzett zömítővizsgálatok 
eredményeiből, a következőket állapítottam meg: 

 H14-es kiinduló állapotú anyag folyási feszültségének alakváltozás közbeni 
csökkenése a telítési állapot eléréséig a vizsgált hőmérséklettartományon 
belül, a 200 és 400 °C közötti hőmérsékleten figyelhető meg, ahol a telítési 
diszlokációsűrűséghez tartozó feszültség a hőmérséklettől függően 20 és 80 
MPa között van. A legnagyobb mértékű feszültség csökkenést 350 °C-on 
mértem, ahol a folyáshatár értéke közel 20 MPa-lal csökkent. 

 ezzel szemben a lágyított (400 °C, 1 h) kiinduló állapot esetében, a vizsgált 
hőmérséklettartományon belül a 200 és 400 °C közötti hőmérsékleten elvég-
zett zömítés során, nem tapasztalható folyási feszültség csökkenés. 

5. tézis: Ötvözetlen és magnéziummal ötvözött alumínium esetén, az egymást 
követő zömítővizsgálatok között az az időtartam hossz és terhelési szint, amelyen 
az anyag a következő alakításig tartózkodik, jelentős mértékben befolyásolja az 
újbóli alakváltozás kezdeti szakaszának a jellegét. 

 A zömítések között külső terhelés nélkül eltöltött időtartam növelés hatá-
sára, az anyag folyáshatára az előző alakítás maximális feszültségértékéhez 
képest csökkenő tendenciát mutat a vizsgált ötvözettől függően  
0 és 600 s-os valamint 0 és 1200 s-os várakozási idők tartományában. A leg-
nagyobb mértékű (32 MPa-os) feszültségcsökkenést az 5182-es ötvözet  
0,5 valódi alakváltozását követően alkalmazott 600 s-os várakozási idő ese-
tén mértem. A leírt várakozási időtartamokon túl, a folyáshatár csökkenés 

mértéke a vizsgált minták döntő többségében nem folytatódott. Az alakvál-
tozás mértékének növelésével a folyáshatár csökkenés mértéke nő.  

 A zömítések között részlegesen tehermentesített darabok újbóli terhelése 
során, éles feszültségcsúcs jelentkezik a magnéziummal is ötvözött alumí-
nium ötvözetek maradó alakváltozásának kezdetén. Ennek mértéke a mag-

néziumtartalom növelésével nő. A leterhelés mértékének növelésével kez-
detben nő, majd csökken a feszültségcsúcs nagysága. Az adott mértékű 
részleges leterhelés esetén, az újbóli alakítás során mért folyási feszültség 
növekedésének nagyságát a várakozási idő növeli. A legnagyobb folyásha-
tárnál mért erőnövekedést (1 kN), a 10 mm kiinduló átmérőjű és 15 mm ki-
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induló magasságú 5182-es ötvözetből készült próbatest egymást követő zö-
mítései során mértem. Ekkor az alkalmazott leterhelés mértéke 12 kN-os 
volt, a darab újbóli terhelése pedig 60 s-os állandó feszültségszinten eltöltött 
várakozási idő után következett. 
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