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vagy az adott speciális anyagvizsgálati feladathoz. Ez vezetett oda, hogy már nap-
pali tagozatos PhD hallgatóként a Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnoló-
giai Intézet Mechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium vezetőjévé és egyszemélyes 
személyzetévé vált. Meg kell említeni, hogy ez hol segítette, hol lassította a válasz-
tott kutatómunkáját, de mindig sikerült úgy szerveznie a feladatait, hogy a PhD 
tevékenysége a doktori értekezés elkészültére törjön. Mind eredményei, mind 
munkamódszere, mind kutatói és emberi habitusa bizonyítja alkalmasságát az ön-
álló kutatói munkára. 

PhD cselekménye kezdetén a választott témájának csak egy apró szegmen-
sét készült megvizsgálni. Munkája során hamar szembetalálkozott azzal a ténnyel, 
hogy a minősítő anyagvizsgálat adta paraméterek nem mindig elégítik ki a tech-
nológiatervezésben, fejlesztésben igényelt értékeket. Szembe találkozott azzal, 
hogy az alakváltozás mérnöki megközelítése nem mindig elegendő és több esetben 
át kell térni a fizikai tárgyalásra. A pontosság iránti igénye így elterelte erről a kis 
szegmensről és a teljes jelenségkör vizsgálatába kezdett. Itt a rendelkezésére álló 
kereskedelmi anyagvizsgáló berendezés határait tapasztalta ki, és mutatta be, 
hogy a klasszikus kiértékeléseket hogyan tudja tévútra vinni a mérés, a mérő be-
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sággal és időráfordítással szűrte ki a zavaró tényezőket. 

Mint a mérésnél, az irodalom feldolgozásánál is hasonló alapossággal tárta 
fel a folyásgörbére ható jellemzőket, és vizsgálatainál kapott hatásokat, jelensége-
ket így szakszerűen magyarázott. Vizsgálatait alumínium ötvözeteken végezte, 
ahol a fő ötvöző a magnézium volt. Választása azért erre az ötvözetcsaládra esett, 
mert nagy mennyiségben dolgozza fel az ipar, így minden új ismeret azonnal ér-
tékké válik. Rámutatott, hogy a sorozathúzásnál alkalmazott hidegen mért folyás-
görbére alapozott tervezési módszer helyett a bekövetkező alakításokat jobban szi-
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Fogalomjegyzék 
Fogalom Jelentés 

Alakítási keményedés 
Az alakváltozás közben növekvő diszlokációsűrűség okozta 
folyási feszültség növekedés. 

Alakítási lágyulás 
Az alakváltozás során végbemenő diszlokációsűrűség csök-
kenés okozta folyási feszültség csökkenés. 

Alakítási öregedés 
Az alakítást követően bekövetkező folyáshatár növekedés, 
amit az ötvöző/szennyező atomoknak a diszlokáció élekhez 
való diffúziója okoz. 

Csúszási rendszer A csúszósíkok és csúszási irányok összessége. 

Csúszási irány A csúszósíkok atomokkal legtömöttebb irányai. 

Csúszósík A kristályrács atomokkal legsűrűbben kitöltött síkjai. 

Diszlokáció Egydimenziós rácshiba. 

Diszlokáció vonal 
A már elcsúszott, és még nem elcsúszott részek határa a kris-
tályos fémben. 

Egytengelyű feszültség-
állapot 

Egy főfeszültség különbözik zérustól, a másik kettő pedig 
zérus értékű. 

Folyásgörbe 
Egytengelyű feszültségállapotban mért valódi feszültség a 
természetes (valódi) alakváltozás függvényében. 

Folyáshatár 
A képlékeny alakváltozás (diszlokációk irányított mozgásá-
nak) megindításához szükséges kritikus feszültség értéke. 

Folytonos folyási jelleg 
A maradó alakváltozás, a feszültség folyamatos növekedése 
során következik be. 

Frank parciális 
Intersztíciós atomok vagy vakancia csoportosulások által lét-
rehozott rétegződési hibákat határoló mozgásképtelen parci-
ális éldiszlokáció. 

Kisszögű szemcsehatár 
Az egyfázisú anyag szemcsehatárán lévő orientációkülönb-
ség  5°-nál kisebb értékű. 

Kiterjedt diszlokáció A felbomlott perfekt diszlokáció. 

Kritikus csúsztatófe-
szültség 

A csúsztatófeszültség azon legkisebb értéke, mely a csúszást 
már képes megindítani. 
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Leterhelés 
A próbatestre ható külső (nyomó) erő megszüntetése, a nyo-
mószerszámok távolítása által. 

Lomer-Cottrell akadály 
Két mozgó kiterjedt diszlokáció találkozásakor, egyesülése-
kor keletkező „sessilis” csúszásképtelen síkra került diszlo-
káció. 

Megújulás Termikus hatásra létrejövő diszlokáció átrendeződés. 

Mozaikblokk (cella, 
szubszemcse) 

A szemcsének egy-egy kis szögű határral bezárt része. 

Mozgásképes diszlokáció 
Azok a diszlokációk, melyek szabadon csúsznak a csúszási 
síkokon úgy, mint a Shockley-féle parciális vagy a perfekt 
diszlokáció. 

Mozgásképtelen diszlo-
káció 

Mozogni csak mászás segítségével képes diszlokációk, me-
lyek a mozgó diszlokációkat akadályozzák. 

Nagyszögű szemcseha-
tár 

Az egyfázisú anyag szemcsehatárán lévő orientációkülönb-
ség  5°-nál nagyobb értékű. 

Parciális diszlokáció 
A perfekt diszlokáció alkotókra bomlik, melyeknek vektora 
nem rácsvektor (nem atomtól atomig mutat). 

Perfekt diszlokáció 
Az olyan diszlokáció, melynek Burgers vektorát két szom-
szédos atom határozza meg, elmozdulása után ugyanolyan 
elrendeződést hagy, mint amilyet érkezésekor talált. 

P-N feszültség 
A diszlokáció egy rácsparaméternyi elmozdulásához min-
denképp szükséges csúsztatófeszültség nagysága. 

Póluspont 
A kristály adott síkjának illetve irányának normálisa által ki-
metszett pont, a köré rajzolt képzeletbeli gömbön. 

Rétegződési hiba 
Azon síkok a kristályban, ahol a rétegek szabályszerű ismét-
lődése megszűnik. 

Schmidt tényező 
Meghatározza a külső terhelés azon hányadát, amely a csú-
szási rendszerre hat.  

Shockley-féle parciális 

Perfekt diszlokáció disszociációja során, közel 17 %-os ener-
giacsökkenést eredményező folyamat eredményeként kapott 
részdiszlokációk, melyek között egy rétegződési hiba kelet-
kezik. 
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1. Fejezet 

   1. Bevezetés és célkitűzések 
A képlékenyalakítás alapját, hogy a fémes anyagok egy megfelelő nagyságú 

külső erő hatására képesek alakjukat akár nagymértékben megváltoztatni, már év-
ezredek óta ismeri és alkalmazza az emberiség. Arra azonban, hogy a geometria 
változását milyen elemi mechanizmusok teszik lehetővé az anyag mikroszerkeze-
tén illetve atomi elrendeződésén belül, csak a XX. század elején jöttek rá. 1934 óta 
tudjuk, hogy a képlékenyalakváltozás az anyagban a diszlokációk mozgása által 
valósul meg. Ezt közel egyidőben, viszont egymástól függetlenül Orowan, Polanyi 
és Taylor ismerte fel. Méltán büszkék lehetünk arra, hogy a három kutató közül 
csak Taylor nem volt magyar származású. A képlékenyalakítás diszlokációelméle-
tének kidolgozása valójában 1933-ban Budapesten készült el, amikor is a szerzője 
Orován Egon1 „éppen állás nélkül volt és ráért gondolkodni”. Évekkel korábban a 
Berlini Műegyetem tanárával, Polányi Mihállyal2, több alkalommal is hasznos esz-
mecserét folytatott, aki szintén foglalkozott a tématerülettel. A képlékenységtan 
magyar vonatkozása ezzel nem ér véget, hiszen megemlíthetjük Kármán Tódor3 
nevét, aki a hengerlés elméletéről írt alapvető publikációkat. Geleji Sándor4 egye-
temünk korábbi professzora a képlékenyalakítás elméletének technológiai folya-
matokra való alkalmazásában ért el nemzetközi szintű eredményeket, és akinek 
műveit számos nyelvre (még japánra is) lefordították. Ezt a munkát folytatta szin-
tén a Miskolci Egyetemen Voith Márton5, aki elsősorban a képlékeny alakítás 
komplex hatásmechanizmusát vizsgálta. 

     

1. ábra balról jobbra Orován E., Polányi M., Kármán T., Geleji S., Voith M. 

                                                 
1http://epa.oszk.hu/00700/00775/00040/372-375.html 
2https://hu.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1nyi_Mih%C3%A1ly 
3http://mek.oszk.hu/01100/01191/01191.pdf 
4http://www.joszerencset.hu/eletrajz/geleji.htm 
5 https://hu.wikipedia.org/wiki/Voith_M%C3%A1rton 
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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. Általánosságban elmondható, hogy a hideg-
alakítás tartományában az anyag diszlokációsűrűsége nő, aminek hatása az emlí-
tett mechanikai vizsgálatok során, a folyamatosan növekvő valódi feszültség érté-
kek formájában mutatkozik meg. A melegalakítás hőmérséklettartományában ez-
zel szemben közel állandó, vagy csökkenő valódi feszültséget mérhetünk az alakí-
tás előrehaladtával, amit pedig éppen a diszlokációk számát csökkentő, lágyulást 
eredményező folyamatoknak tudhatunk be.  

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 
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. Az elmúlt évtizedekben, a mérőműszerek és eszközök pontosságában 
és szabályozhatóságában nagymértékű fejlődés következett be. Az erő- és elmoz-
dulás értékeinek kimutatási határa csökkent, a sebesség és hőmérséklet állandósá-
gának biztosítása pedig a korszerű PID szabályozók által egyre pontosabbá vált. 
Ennek jóvoltából, ma már a modern berendezések által kapott eredményekből 
egyre részletgazdagabb és biztosabb képet kaphatunk, az alakítás során az anyag-
ban végbemenő fémtani folyamatok folyási feszültségre gyakorolt hatását illetően. 
Azt azonban fontos megjegyezni, hogy még a modern mérő- és szabályozó rend-
szerek sem tökéletesek, ráadásul csak gondos beállítások esetén működnek meg-
felelően, amihez pedig jelentős tapasztalati tudás szükségeltetik. 

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 laboratóriumi körülmények közötti 
felvételét és annak kiértékelését alkalmazom.  

A folyásgörbék felvételére kínálkozó kísérleti módszerek (hengeres próba 
szakítóvizsgálata, lapos próba zömítővizsgálata Watts-Ford szerszám segítségé-
vel, hengeres próba zömítővizsgálata) közül én az utóbbit alkalmaztam. Ehhez ma-
gam teremtettem meg a vizsgálatok elvégzésének, és kiértékelésének a technikai 
hátterét. A hagyományos vizsgálatok elvégzésén túl, amikor az anyag kívánt mér-
tékű alakváltozást megszakítás nélkül végezzük el, eljárást dolgoztam ki a valós 
alakítási technológiákat jobban megközelítő ú.n. többlépcsős zömítések elvégzé-
sére. Ennek segítségével tanulmányozhatóvá és számszerűen jellemezhetővé válik 
az egymást követő alakítások között eltelt idő, és a közben az anyagra ható külön-
böző mértékű (a folyáshatárnál kisebb) terhelés hatása is. Az irodalomban termé-
szetesen nem ismeretlen ez az eljárási mód, azonban az alumínium ötvözetekre 
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vonatkozóan fellelhető cikkekben, erre szinte kivétel nélkül szakítóvizsgálatokat 
alkalmaznak.  

A zömítésre vonatkozó kísérleti eredmények tehát annak ellenére rendkívül 
hiányosak, hogy az így vizsgálható paraméterek jelentős hatást gyakorolnak a ru-
galmas-képlékeny viselkedés átmenetének módjára. Ez az átmenet alapvetően két-
féle lehet, ahogy az a 2. ábrán látható. 

 

2. ábra Az egymást követő alakítások során megfigyelhető a, folytonos b, szaka-
szos jellegű rugalmas-képlékeny átmenetek Al-Mg ötvözetekben 

 A 2.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 képlékeny alakváltozás 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. Ezt az éles, az előző alakítás maximális feszültségértékétől akár jelentősen 
nagyobb (felső) folyáshatárt, egy hirtelen feszültség visszaesés, majd adott esetben 
egy rövid állandó feszültségszintű szakasz (plató) követ, mielőtt folytatódna az 
alakítási keményedés. Ez utóbbi jelenség ránézésre hasonló, a karbonacéloknál jól 
ismert úgynevezett „szakaszos” folyási viselkedéshez (Lange (1984)). A szakaszos 
folyási viselkedés alatt, a képlékeny alakváltozás megindulásának azon módját ér-
tem, amikor az, egy lokális feszültségmaximum (felső folyáshatár) elérése pillana-
tában kezdődik, majd ezt követően egy lokális feszültségminimum (alsó folyásha-
tár) átlépése után teljesedik ki az anyag teljes térfogatára vonatkozóan (Verő 
(1977)). Az alumínium esetén azonban, ezt a szakaszos folyási viselkedést nem ma-
gyarázhatjuk azokkal az okokkal, mint a C és N intersztíciósan oldott atomokat 
tartalmazó karbonacélok esetében. A zömítések között a leterhelés mértékének nö-
velése, illetve a két alakítás között eltelt idő növelése hatására, a szakaszos folyási 
viselkedés egyre inkább visszatér, az alumíniumra jellemző folytonos (konvencio-
nális) jellegűre (2.a). Utóbbi alatt azt értem, amikor az anyagban a diszlokációk a 
külső terhelés növelése során, folyamatosan indulnak mozgásnak.  
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1.1 A kutatómunka indíttatása 
A doktori kutatómunkám témájával, azaz az alumínium ötvözetek folyási 

viselkedésének vizsgálatával 2012-ben kezdtem el foglalkozni. A kutatási terület 

adott volt, hiszen ipari partnerünk az ALCOA Köfém Kft. számára vizsgáltuk az 

alumínium ötvözeteik melegalakíthatóságát. Ennek keretén belül került az intéze-

tünkbe az a Von Roll kísérleti hengerállvány, mely leginkább a hengerlési techno-

lógia optimális paramétereinek kikísérletezésére alkalmas, kis próbatest méretek-

ben. Az anyag alakváltozásának tanulmányozására, és pontos leírására azonban 

megfelelőbb eszköz a zömítővizsgálat. Intézetünkben korábban a „duzzasztó” 

vizsgálatok elvégzésére egy 250 kN-os nyomóerejű excenteres sajtón került sor. A 

20 mm magasságú próbatestekhez készített plasztométer tárcsa segítségével bizto-

sították, az alakváltozási sebesség állandóságát. A melegen történő vizsgálatokhoz 

a darabot ellenállásfűtésű kemencében melegítették elő a vizsgálati hőmérsékletre, 

a súrlódást pedig főként olaj alapú kenőanyagokkal csökkentették (Zupkó (1987)). 

Az elmondottak alapján a gyakran csak plasztométerként emlegetett berendezés, 

manapság már több szempontból is elavult eszköznek számít. Egyszerűségéből 

adódóan azonban megjegyzendő, hogy szabályozásból eredő zajoktól kevésbé ter-

helt. A berendezés segítségével alkalmazható alakváltozási sebesség tartománya, 

megközelíti a valós alakítási technológiákét, azonban a sebesség változtatására 

szűkösek a lehetőségek. A próbadarab hőmérsékletének alakítás közbeni szabá-

lyozására pedig, az elmondottak alapján nincs lehetőség.  

Ennek tükrében elhatároztam, 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.  

1.2 Célkitűzések megfogalmazása 
Az első célkitűzésem tehát, hogy a zömítővizsgálatok elvégzésének és kiér-

tékelésének módját, a lehetőségeim szerint modernizáljam. Erre a célra a 2011-ben 
Intézetünkbe érkezett, leginkább szakítóvizsgálatok elvégzésére alkalmazott, 
Instron 5982-es 100 kN-os univerzális anyagvizsgáló berendezést, valamint egy 
iew 5 kW-os indukciós hevítő berendezést szerettem volna felhasználni. Ezen ösz-
szeállítás legnagyobb előnyét abban láttam, hogy a bemutatott Plasztométeren al-
kalmazott kísérleti rendszerhez képest, a vizsgálati körülmények állandósága job-
ban biztosítható. Az indukciós hevítés által közel állandó marad a darab hőmér-
séklete, mivel a szabályozás a darab belsejébe helyezett hőelem által mért valós 
értékekre történik. Így a nagyobb sebességű alakítások során fellépő alakítási hőt, 
pusztán teljesítmény elvétel segítségével kompenzálni tudja a rendszer, valamint 
lehetőség van kis sebességű alakítások elvégzésére és hőntartásra is, szemben a 
korábbi gyakorlattal, ahol az előmelegített darab hőmérséklete, az alakító szerszá-
mok közé áthelyezve hamar lecsökkent. Az indukciós melegítéssel korábban, a 
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diplomamunkám keretein belül foglalkoztam, így az akkor szerzett tapasztalato-
kat fel tudtam használni (Mikó T. (2011)).  

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. 
Ezekről részletes, a 2. és 3. fejezetekben fogok szólni. A külső körülmények alatt 
pedig, a hőmérséklet, az alakváltozási sebesség és a feszültségállapot változásából 
eredő hatások összességét értem.  

Meg kívántam határozni, hogy a különböző kiinduló állapot (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 összetett, 
egymást követő fel- illetve leterhelések között eltelt várakozási időtartam, és köz-
ben az anyagra ható külső feszültség mértéke, miként hat az anyag folyáshatárára. 

A bemutatott kutatási terület, a rendkívül összetett és felettébb érdekes fém-
tani hátterén kívül, nagy gyakorlati jelentőséggel is bír. Ezek közül kiemelhető a 
vizsgált külső terhelés időbeliségének hatásmechanizmusa a különböző Al-Mg öt-
vözetek esetén. Tapasztalataim alapján ezzel talán kevésbé számolnak az alakítási 
technológiák megtervezésekor, holott méréseim alapján az anyag folyáshatár érté-
két jelentősen módosíthatja a két egymást követő alakítási művelet között eltelt 
időtartam, illetve az eközben a darabra ható külső feszültség nagysága. 

1.3 Az értekezés felépítése 
A doktori értekezésemet 101 oldal terjedelemben, 10 fejezetre felosztva épí-

tettem fel. Az első 4 fejezet (49 oldal) tartalmazza, az irodalmi kutatómunkám rö-
vid kivonatát. Ebben, az irodalomjegyzékben szereplő forrásokra támaszkodva 
összefoglalom, a felületen középpontos kockarácsú (FKK) fémek rugalmas-képlé-
kenyalakváltozási viselkedésével kapcsolatos ismeretanyagot, mely magyarázatot 
nyújtanak a vizsgált jelenségek hátterére vonatkozóan. A dolgozatom második ré-
szében pedig, a téziseim szerint pontokba szedve részletezem, a vizsgáló eszköz 
fejlesztéséből és kísérleti munkám eredményeiből származó új tudományos ered-
ményeimet. Fontos itt megjegyeznem, hogy a legtöbb doktori értekezésnél meg-
szokotthoz képest, a kísérleti háttér megteremtése esetemben jóval több idő és 
energiabefektetést igényelt. Nem volt ugyanis a kutatómunkámnak igazi előzmé-
nye az Intézetünkön belül. A doktori disszertációm által, egy újfajta kutatási irány-
nak fektettem le az alapjait, aminek igazi gyakorlati haszna, túlmutat ezen érteke-
zés keretein.  

2. Fejezet, Az alakváltozás mechanizmusai: Az egykristályok és polikris-
tályos fémek képlékeny alakváltozásának elemi mechanizmusait foglalom össze. 
Bemutatom a diszlokációk sokszorozódásának, mozgásának és morfológiájának 
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lehetséges módjait, valamint a diszlokációk és egyéb rácshibák közötti kölcsönha-
tások eredményét a folyási feszültségre vonatkozóan. 

3. Fejezet, Folyásgörbék: Ebben a fejezetben, a folyásgörbék alakját befo-
lyásoló külső és belső tényezők hatásait foglalom össze. Bemutatom a valódi fe-
szültség-valódi alakváltozás meghatározásának általam alkalmazott módszerét. 

4. Fejezet, Az Al-Mg ötvözetek tulajdonságai: Bemutatom a vizsgált ötvö-
zetcsalád jellemzőit, valamint ezekhez kapcsolódóan az irodalomban fellelhető 
fontosabb kísérleti eredményeket. Röviden leírom a vizsgált öt különböző alumí-
nium ötvözet kiinduló mikroszerkezetét. Ez az első fejezet, amely már saját ered-
ményeket is tartalmaz. 

5. Fejezet, Saját fejlesztésű termomechanikus szimulátor bemutatása: Ez 
a fejezet tartalmazza annak az eszköznek és mérési eljárásnak a kialakítását és jel-
lemzőinek bemutatását, melyre a kutatómunkám eredményeit alapozom. 

6. fejezet, Alumínium ötvözetek folyásgörbéinek kategorizálása, az alak-
jukat leginkább meghatározó tényezők alapján: Az előző fejezetben bemutatott 
kísérleti összeállítás segítségével csoportosítottam a folyásgörbék alakját, a befo-
lyásoló fémtani- illetve kísérleti körülmények alapján. 

7. Fejezet Alakítási irányváltozás hatása Al-Mg ötvözeteken: Az anyag 
egymást követő különböző irányú terhelése, befolyásolja a keményedésének kez-
deti szakaszát. Bemutatom a szobahőmérsékletű zömítést megelőző különböző 
alakítási módok kvantitatív hatásait a zömítőgörbék alakjára vonatkozóan. 

8. Fejezet Alakítási lágyulás jelensége Al1370 H14-es Properzi huzalon: A 
különböző kiinduló állapot (diszlokációs szerkezet/ sűrűség) jelentős hatással bír 
az anyag folyási viselkedésére. Abban az esetben, ha egy hidegen alakított anyagot 
melegen alakítunk tovább, a melegalakítás során alakul ki a diszlokációk ú.n. telí-
tési állapota, melyet követően kvázi állandó feszültség szinten folytatódik a képlé-
keny alakváltozás. 

9. Fejezet A terhelés időbeliségének hatása a folyási feszültségre: A valós 
képlékenyalakító eljárások során, kevés kivételtől eltekintve mindig egymást kö-
vető alakítások során érik el a kívánt geometriát. Ezen alakítási műveletek között, 
különböző ideig tartózkodik az anyag tehermentesített illetve a folyáshatárától ki-
sebb terhelési szinten. Ezen paraméterek általam mért hatásait foglalom össze eb-
ben a fejezetben. 

10. Fejezet: Tézisek jegyzéke: Az 5.-9. fejezetben bemutatott eredménye-
imre támaszkodva fogalmazom meg, az 5 db új tudományos eredményemet. A té-
ziseim közül az első kettő méréstechnikai jellegű, míg a másik három a mérési 
eredményeimre támaszkodó megállapítások összefoglalása. 
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2. Fejezet 

   2. Az alakváltozás mechanizmusai 
Az alakváltozás alapvető mechanizmusai egykristályoknál és polikristályos 

fémeknél is ugyan azok. A csúszás, mint az alakváltozás legfontosabb módja ese-
tében, mindig a legsűrűbben kitöltött síkok és irányok mellett történik a transzlá-
ció. Ezeket nevezzük csúszási síkoknak illetve csúszási irányoknak, melyek lehet-
séges száma leginkább az adott anyag kristályszerkezetétől függ. Azonos kristály-
rácsú fémek esetén is lehet azonban eltérés (pl.: Ti), amit a különböző értékű rács-
állandókra lehet visszavezetni. A csúszási síkok és csúszási irányok együttesen 
csúszási rendszereket alkotnak. 

 

3. ábra A leggyakoribb kristályrácsokhoz (FKK, TKK, HEX.) tartozó csúszási 
rendszerek (Lange (1984)) 

A csúszási rendszerek száma, az alakíthatósággal közvetlen kapcsolatba 
hozható. Ebből ered az a kísérletileg is igazolt tény, hogy a felületen középpontos 
köbös rácsú fémek és ötvözeteik jelentősen jobban alakíthatók, mint a legkisebb 
számú csúszási rendszerrel rendelkező hexagonális rácsú fémek.  

A csúszás mellett, a képlékenyalakváltozásnak egy másik lehetséges módja, 
az úgynevezett ikerképződés, ahol az ikertartomány valamennyi síkja egyszerre 
mozdul el, a rájuk ható kritikus nagyságú csúsztatófeszültség hatására. Az így el-
mozdult tartományok azonban, általában csak szűk szakaszokat jelentenek a kris-
tályokban.  

DOI: 10.14750/ME.2016.013



2. Fejezet Az alakváltozás mechanizmusai 

 

8 

 

4. ábra Csúszás és ikerképződés összehasonlítása6 

Az említett két alakváltozási mechanizmuson kívül, megemlíthetjük még a 
nagyobb hőmérsékleteken releváns diszlokáció mászást, illetve a szemcsehatárok 
egymáson történő elcsúszását. A diszlokációk mozgásával lejátszódó folyamato-
kat, mint az alakítási keményedést, a ridegedést, az alakítási textúra kialakulását, 
a kúszást és a megújulást, jelentős mértékben befolyásolja az anyagban jelen lévő 
rétegződési hibák mennyisége, illetve az azt meghatározó rétegződési hibaenergia 
nagysága (Bárczy & Tranta (1972)). 

2.1 A rétegződési hiba szerepe 
A fémek kristályrácsának felépítése, leírható az egyes atomi rétegek perio-

dikus ismétlése által. Az FKK rácsú fémeknél, az egyes (csúszó) síkoknak a normál 
körülmények közötti ismétlődési sorrendje: ABCABC stb. (5. ábra).  

 

5. ábra Az FKK rács elemi celláiban, az egymással párhuzamos (11̅1) síkokban az 
atomok legsűrűbb illeszkedési rendje (ABC…) (Prohászka (2001)) 

A rétegződési hiba egyfajta felületi hiba, amely abból ered, hogy az egymást 
követő szabályosan ismétlődő rétegek közé bekerül, vagy éppen hiányzik egy ré-
teg, mely így már nem felel meg a szabályos ismétlődési sorrendnek. A rétegződési 
hiba kialakulása különböző módon mehet végbe. Kristályosodás során nagyszámú 
üres rácshely (vakancia) van jelen a rendszerben, melynek száma jelentős mérték-
ben csökken a hűlés során. Az egyensúlyi koncentrációjuk elérését követően, jelen-

                                                 
6 https://hu.wikiwand.com/hu/Képlékenységtan 
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tős számuk rögzül valamelyik legsűrűbb kitöltésű síkon. Ha egymás mellett meg-
felelő számú vakancia helyezkedik el, akkor a felettük és alattuk lévő rétegek ösz-
szeérnek, és rétegződési hiba keletkezik. Fontos megjegyezni, hogy két szomszé-
dos réteg nem lehet azonos jellegű. Rétegződési hiba keletkezik továbbá alakítás 
során a perfekt diszlokációk parciálisokra való bomlása által is, hiszen a részdisz-
lokációk közötti terület lényegében rétegződési hibának számít. Minél kisebb a ré-
tegződési hibaenergia értéke, annál jobban képesek eltávolodni egymástól a parci-
álisok, széles hibasávot kialakítva (6. ábra). 

 

6. ábra Képlékenyalakítás során parciálisokra bomló diszlokációk közötti rétegző-
dési hibasáv (Kovács & Zsoldos (1965)) 

A rétegződési hibák mennyisége növeli a rendszer szabadenergiáját. Ennek 
mértéke határozza meg a gyakoriságukat. A hibából adódó többletenergiát a kris-
tályrácsban, rétegződési hibaenergiának „Stacking Fault Energy” (SFE) nevezzük. 
Az SFE értéke anyagról-anyagra változik. Minél nagyobb ennek értéke, annál ke-
vesebb hiba fordul elő a rácsban. Alumínium esetén 160-200, réz esetén 70-78, míg 
ezüstnél 20-30 mJ m-2 között van az SFE értéke. Az alumínium a nagy rétegződési 
hibaenergiájú fémek közé sorolható.  

Mivel a termikus iker nagyon nagy rétegződési hibának számít, az alumíni-
umra ezért nem jellemző. Akkor jön létre, ha nincs elegendő csúszási rendszer, 
és/vagy kicsi az anyag SFE értéke. A nagy SFE-vel rendelkező anyagok alakválto-
zása, a diszlokációk csúszásával valósul meg. Mivel ezeknél kevés a rétegződési 
hiba, a csavardiszlokációk keresztcsúszása könnyedén megvalósulhat. Ez növeli 
az anyag alakváltozó képességét, mivel a keresztcsúszás által a diszlokációk képe-
sek kikerülni az előttük feltorlódott akadályokat. A kis SFE értékű anyagok eseté-
ben, a részdiszlokációk között kialakuló széles hibasávok, egészen a nagy feszült-
ségekig, meggátolják a csavardiszlokációk keresztcsúszását (mivel ehhez a parciá-
lisoknak össze kell húzódniuk). Ezért több csúszási rendszernek kell aktívnak len-
nie, az ugyanolyan mértékű alakváltozás létrehozásához. A kis SFE értékű ötvöze-
tek esetében a keményedési kitevő értéke nagyobb, ez csökkenti azonban az alak-
változás lokalizálódásának előfordulását, hiszen viszonylag homogén diszloká-
ciós elrendeződés alakul ki a szemcséken belül, szemben a nagy SFE értékű fé-
mekre jellemző cellaszerkezettel, ahol a diszlokációk sűrűségének különbsége a 
cellafalakban és a cellák belsejében szignifikáns. Az SFE értéke továbbá erősen ösz-
szetételfüggő. Alumínium esetén pl. a Cu növeli, míg az Mg csökkenti a rétegző-
dési hibaenergia nagyságát. Az alumíniumban lévő rétegződési hibák száma mag-
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nézium hozzáadásával tehát nő. Már 3% Mg hozzáadásával a keresztcsúszás any-
nyira megnehezül, hogy pl. a keményedési kitevő értéke 0,21-ről 0,32-re nő (Lee és 
társai (2016)). 

2.2 Egykristályok képlékeny alakváltozása 
Az iparban alkalmazott fémek kevés kivételtől eltekintve (pl. turbinalapá-

tok egyes típusai), polikristályosak. Ennek ellenére jelentős kutatásokat végeztek 
az elmúlt évtizedekben egykristályokon, melynek köszönhetően részletes képet 
kaptunk azokról a mikromechanizmusokról, melyek által az egykristályon belül a 
képlékeny alakváltozás ténylegesen megvalósul. Az egykristályok kutatásának 
legfontosabb előnye az, hogy a fémek alakváltozást befolyásoló paraméterek 
száma jelentős mértékben lecsökken, ha a vizsgált anyag nem tartalmaz szemcse-
határt és a kristályrácsban oldott vagy kiválás formájában jelen lévő ötvöző/szeny-
nyező atomokat.  

Az alakváltozási viselkedésére, az anyag magával az összetételével fejti ki a 
legnagyobb hatást. Ahhoz hogy képlékeny alakváltozás bekövetkezzen, a csúszás-
ban részt vevő síkok mentén, az atomoknak meg kell változtatniuk a kristályrács-
ban lévő helyzetüket. Minél nagyobb az atomok közötti kötőerő nagysága, annál 
nagyobb csúsztatófeszültség szükséges ehhez. Frenkel az 1920-as években készí-
tett modelljében még abból indult ki, hogy a csúszósík alatt, illetve fölött elhelyez-
kedő atomoknak, egyidőben történő együttes elmozdulása által valósul meg a 
transzláció. A kísérleti eredmények alapján azonban hamar kiderült, hogy a való-
ságban az elméleti úton megállapított kritikus csúsztatófeszültségtől közel három 
nagyságrenddel kisebb feszültség is elegendő a transzlációhoz. Ez pedig csak úgy 
lehetséges, ha az elcsúszásnak egyszerre csak a csúszósík egy bizonyos részén kell 
megvalósulnia. A kristályokban lévő extrasíkok (diszlokációk) teszik lehetővé ezt, 
hiszen általuk egyszerre csupán néhány atomnak kell elmozdulnia a csúszás fenn-
tartásához. 

 
7. ábra A csúszási rendszer és az alakítási irány által bezárt szög kapcsolata Al 

egykristályban 

A transzláció megindításához szükséges feszültséget a kristály anyaga mel-
lett, a csúszás síkjának és irányának helyzete is befolyásolja (Piercy & Cahn & Cott-
rell (1955)). Egykristályban különböző irányokban elvégzett húzóvizsgálat során 
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megfigyelték, hogy a rugalmassági modulus értékét hogyan befolyásolja a húzás 
iránya és a rács tengelye által bezárt szög (7. ábra).  

Az alumínium kristályokban, a transzláció kizárólag az (111) csúszási síkok 
mentén valósul meg. A csúszási rendszerben ható csúsztatófeszültség nagysága, 
az alábbi egyenlet segítségével fejezhető ki. 

 τ = σ ∙ cosα ∙ cosβ =
𝜎

𝑀
 (3) 

A 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 szorzat értékét Schmid-tényezőnek hívjuk. Ez azt határozza 
meg, hogy az adott irányú külső terhelésnek mekkora hányada hat az adott csú-
szási rendszerre. Optimális esetben α = β = 45°, tehát a Schmid-tényező értéke ma-
ximális, azaz 0,5. Az M az úgynevezett orientációs tényező, amely lényegében a 
Schmid-tényező reciprok értéke. A 8. ábra azt az esetet szemlélteti, amikor az FKK 
egykristály tengelye [1̅23] egybeesik a külső terhelés irányával. 

 
8. ábra A csúszási rendszerre ható csúsztatófeszültség nyomó irányú feszültség 

esetén (Prohászka (2001)) 

A csúszósíkon lévő diszlokációk irreverzibilis mozgása ekkor indul meg a 
lehető legkisebb külső feszültség hatására, az (111) síkon az [1̅01] irányban. Min-
den más esetben az említett orientációs tényező értéke 0,5-nél kisebb, szélsőséges 
esetben pedig 0, ha a terhelőfeszültség merőleges a csúszás síkjára. Ez utóbbi azon-
ban csak hexagonális rácsú fémek esetén fordulhat elő, mivel az FKK és TKK rend-
szerekben minden terhelési irány mellett van legalább egy olyan csúszási rendszer, 
melyben a τ ≠ 0. 

Húzás vagy nyomás során a próbatest elcsúszott részeinek, valamint a külső 
terhelésnek az orientációja is folyamatosan változik. Ezt az orientációváltozást 
szemlélteti, a P pontnak (a feszültség eredeti pólusának helye) a sztereografikus 
ábrázolás egységháromszögében egy olyan főkörön való elmozdulása a P’ irá-
nyába, mely tartalmazza az eredeti pólust és a csúszási irányt is (9. ábra). Ez az 
úgynevezett egyszerű csúszás „easy glide” folyamata addig tart, amíg a terhelés 
pólusa eléri 001 − 1̅00 szimmetriavonalat. Ekkor ugyanis az eddigi egyetlen aktív 
csúszási rendszer mellé belép egy második csúszási rendszer is, mégpedig az 

(1̅1̅1) síkon a [011] iránnyal. Ettől kezdve, mivel a Schmid-tényező mindkét aktív 
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csúszási rendszer esetén azonos, a csúszás mindkét rendszerben egyszerre folyta-
tódik. 

 
9. ábra Az egyetlen csúszásra orientált kiinduló próbatest terhelési pólusának 

változása a terhelés során (Prohászka (2001)) 

A két aktív csúszási rendszer következtében, a terhelőfeszültség orientáci-

ója kis ingadozásokkal a 001 − 1̅11 szimmetriavonal mellett, a P’’ irányában halad 
tovább. Ez a változás jól látható módon megmutatkozik az anyag feszültség-alak-
változás görbéjének alakján is (10. ábra). 

 
10. ábra Feszültség-alakváltozás görbék alumínium egykristályban, A:  csak egy 
csúszási sík aktív, B: egyszerre több csúszási sík is aktív. (Lücke és Lange (1950)) 

Az A-val jelölt indulási orientációval rendelkező alumínium egykristály fo-
lyásgörbéjén jól látható, az egykristályok keményedési görbéjének I. szakasza, az 
úgynevezett egyszerű vagy könnyű csúszás tartománya (9. ábra P-P’ szakasz). A 
csúszáshoz ekkor, a külső feszültségnek csupán a Peierls-Nabarro-féle erőt kell le-
küzdenie (Káldor (1990)). Az ebben a tartományban tapasztalható kismértékű ke-
ményedést az okozza, hogy a Schmid-tényező értéke az orientációváltozás követ-
keztében folyamatosan csökken. Az A görbén továbbá látható még a keményedési 
görbe II. szakaszának kezdete is, ahol az FKK rácsú fémek keményedésének mér-
téke, a teljes alakváltozási folyamatot tekintve is a legnagyobb. Ezt a hirtelen be-
következő, nagymértékű keményedési ráta növekedést az okozza, hogy a korábbi 
mellé belép egy újabb aktív csúszási rendszer is (9. ábra P’-P” szakasz). A 10. ábra 
B jelű görbéjén, a rugalmas szakaszt követően egyből a II. szakasszal indul a kép-
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lékeny alakváltozás, mivel a terhelés pólusa több egységháromszög határával, il-
letve közös csúcspontjával esik egybe. Tehát a kezdetektől fogva egyszerre több 
csúszási rendszerben történik az atomsíkok elcsúszása. Az olyan kristálytani irá-
nyítottságú próbatestekben, ahol már az indulásnál egyszerre több csúszási rend-
szerben azonos a kritikus csúsztatófeszültség értéke, ténylegesen leginkább azok-
ban megy végbe az elcsúszás, melyekben a Frank-Read források erőssége (két rög-
zítési pontjuk közötti távolság), a legnagyobb. Minél nagyobb az aktív csúszási 
rendszerek száma, általában annál kisebb a Schmid-tényező értéke, és annál mere-
dekebben nő a feszültség az alakváltozás során. Ennek oka az, hogy a különböző 
csúszási rendszerekben mozgó diszlokációk akadályozzák egymás mozgását, 
emellett pedig a diszlokációsűrűség jelentősen megnő. A II. szakasztól eltérően, az 
alakváltozás III. szakasza már erősen anyag, hőmérséklet és sebesség függő (Kocks 
& Mecking (2003)). A keményedés mértéke jelentős csökkenést mutat az előző sza-
kaszhoz képest, alakja parabolikus alakúvá válik. Ez a csavardiszlokációk kereszt-
csúszásának a következménye, vagyis annak, hogy az eredeti csúszósíkjukról át-
lépve a diszlokációk képesek egy kedvezőbb csúszósíkon tovább mozogni (11.a 
ábra). Ez a síkváltás minden olyan esetben be is következik, amikor a második csú-
szósíkon a kritikus csúsztatófeszültség kisebb, mint az elsőn, vagy az eredeti síkon 
a diszlokáció találkozik pl. egy kiválással vagy egy mozgásképtelen diszlokációval 
(11.b ábra). 

 

11. ábra a, A keresztcsúszás elvi rajza (Káldor (1990)), b, csúszási sávok réz egy-
kristály felületén, a keresztcsúszás megjelenésével a III. szakaszban (5300x) (Ko-

vács & Zsoldos (1965)) 

 Az egykristályokra jellemző említett három szakaszon kívül, a nagyobb 
mértékű alakítások (pl. csavaróvizsgálatok) során megállapítottak egy IV. és V. tar-
tományának létezését is (12. ábra). Előbbi során a keményedés mértéke állandó, 
míg az utóbbi esetén pedig csökken. Ezen utóbbi tartományokról még nincsenek 
részletes információink. 

 

12. ábra A folyásgörbe 5 jellegzetes szakasza (Mülders (2001)) 
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2.3 Polikristályos fémek képlékeny alakváltozása 
Az egykristályoknál bemutatott elemi alakváltozási mechanizmusok, a po-

likristályos anyagok esetén is ugyanazok. Utóbbiaknál azonban, a szemcsehatáro-
kon a kristályok tulajdonságai és a viselkedésük is ugrásszerűen megváltozik, ami 
döntően megváltoztatja az anyag mechanikai viselkedését. A kristályhatárok leg-
fontosabb hatása abban keresendő, hogy általuk megbomlik a kristályos rend, így 
azok két oldalán lévő szemcsék orientációja egymáshoz képest akár teljesen eltérő 
is lehet. Minden egyes orientációhoz más rugalmassági modulus is tartozik, ezek 
pedig megváltoztatják az egyes csúszósíkokban ható kritikus csúsztatófeszültsé-
gek értékeit. Minél kisebb az egyes krisztallitok mérete, annál egyenletesebb a po-
likristályos anyagok tulajdonsága is, hiszen ekkor az egyes kristályok meghatá-
rozó ereje csökken. Azért, hogy a test folytonossága fennmaradjon, egyrészt min-
den egyes szemcsében egyszerre több csúszási rendszernek kell működnie, más-
részt geometriailag szükséges diszlokációknak kell képződni (13. ábra). 

 
13. ábra Alakváltozás során a szemcsék átlapolódását kiváltó geometriai diszlo-

kációk képződése Ashby modellje alapján (Dieter & Bacon (1986)) 

Ezért is igaz, hogy a polikristályos test keményedése mindig intenzívebb, 
mint az egykristályé. Az elcsúszás a kristályokon belül a szemcse- illetve szub-
szemcse határokig tart, tehát hogy ne alakuljon ki üreg a határon, a szomszédos 
szemcsékben egy másik forrásnak kell biztosítani a megfelelő irányú diszlokáció-
mozgást. A polikristályos fémre jellemző feszültség-alakváltozás görbe, felette fut 
az egykristályénak, és az I. szakasz gyakorlatilag nem is létezik. A képlékenyalak-
változás egyből a II. (Mülders (2011)), illetve a III. szakasszal indul el (Chinch 
(2015)) az adott anyagtól és feltételektől függően. 

A polikristályoknál az orientációs tényező szemcséről szemcsére változik, 
ezért egy átlagosan érvényes értékkel szoktak számolni (Mp). A legtöbb irodalmi 
forrás az Mp=3,1 értéket tartja a legmegfelelőbbnek azzal a feltételezéssel, hogy 
minden kristályban azonos a képlékeny alakváltozás mértéke. Ez a feltétel, a kép-
lékeny alakváltozás kezdetén persze nem teljesül, hiszen először azon szemcsék-
ben indul meg a diszlokációk irreverzibilis mozgása, melyekben a kritikus csúsz-
tató feszültség értéke a legkisebb és a szomszédos szemcsék azt lehetővé teszik. 
Minél kisebbek a szemcsék, annál kisebb alakváltozás esetén terjed ki a képlékeny 
alakváltozás a próbatest egészére. A kérdéskört Taylor vizsgálta az elsők között. 

Az FKK rácsú polikristályos fémekben szobahőmérsékleten, a diszlokációk 
csúszása jelenti a képlékeny alakváltozás elemi mechanizmusát, ami makroszkó-
pikus szinten az adott anyagra és körülményekre jellemző kritikus feszültségszint 
(folyáshatár) elérését követően indul meg. A diszlokációk megindulását erősen be-
folyásolják a kristályrácsot módosító hibák jelenléte. Ezek hatására akár jelentősen 
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különböző folyási viselkedéseket tapasztalhatunk, a különböző előélettel rendel-
kező de azonos összetételű anyagok folyásgörbéit szemlélve. A folyás megindulá-
sának jellegét, leginkább a mozgásképes diszlokációk száma, valamint azok moz-
gási sebessége határozza meg. A mozgásképes „glissilis” diszlokációk alatt azon 
diszlokációkat értjük, amelyek képesek részt venni a képlékeny alakváltozásban, 
ugyanis mozgásuk elindulását nem akadályozzák meg a kristályban lévő egyéb 
hibák (Hull (2011)). Ebből a szempontból kiemelt fontosságúak a diszlokációk egy-
másra gyakorolt hatásmechanizmusai, valamint a diszlokációkat „lehorgonyzó” 
oldott állapotban lévő ötvöző/szennyező atomok jelenléte. Általánosságban igaz, 
hogy a folyás megindulását leginkább a diszlokáció-ponthiba, míg a keményedést 
a diszlokáció-diszlokáció kölcsönhatás határozza meg. Az általam vizsgált alumí-
nium ötvözetek fő ötvözőeleme a magnézium, mely jelentős szilárdságnövelő ha-
tással bír az alumíniumra vonatkozóan (14. b ábra).  

 
14. ábra a, Ötvözőelemek hatása az alumínium rácsparaméterére (Roósz (2011)) 
b, a Mg hatása az alumínium folyási feszültségére (Verlinden és társai (2007)) 

Az oldott Mg atomok méretükből adódóan jelentősen torzítják az anyag 
kristályszerkezetét, ezáltal nehezítve a diszlokációk mozgását (14. a ábra). A mag-
nézium a rácstorzító hatása mellett, növeli az anyag egyensúlyi vakanciakoncent-
rációját is, ami nagyobb hőmérsékleteken, a diszlokációk mászásához vezet. 

 
15. ábra A legfontosabb hibatípusok a primitív síkrácsban a: vakancia, b: inter-

sztíciós ötvözőatom, c: szubsztitúciós ötvözőatom, d: éldiszlokáció, e-e: szemcse-
határ (Lange(1984)) 
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Kiterjedésük alapján a rácshibák következő típusait különböztetjük meg. 
Pontszerű kiterjedésű rácshibák (vakancia, intersztíciós és szubsztitúciós idegen 
atom), vonalszerű hibák (diszlokációk), felületszerű hibák (szemcsehatár, rétegző-
dési hiba), térfogati jellegű hibák (kiválások) (Roósz (2011)). Ezek közül néhány 
sematikus ábrázolása látható a 15. ábrán. Az alakváltozás során a felsoroltak kü-
lönböző mértékben hatnak a diszlokációk mozgására.  

2.3.1. Diszlokációk keletkezése, Frank-Read forrás 
A kristályosodás során mindig keletkeznek diszlokációk (Kovács & Zsoldos 

(1961)). Ezek száma azonban nem lenne elegendő a nagyobb mértékű alakváltozá-
sokhoz. A diszlokációknak ráadásul csupán a töredéke van a külső terhelés irányá-
nak éppen megfelelő csúszási síkon, és képes a szükséges irányban mozogni. A 
diszlokációk egy része az alakítás illetve öregítés során, kölcsönhatásba lép a kris-
tályrács szennyezőivel, aminek következtében újbóli mozgatásuk nehezebbé válik, 
illetve meg is szűnhet. Ezeket a diszlokációkat hívjuk mozgásképtelen vagy blok-
kolt „sessilis” diszlokációknak (Káldor ((1990). Az alakítás fenntartása érdekében, 
a mozgásképes diszlokációk rendkívül gyorsan lejátszódó sokszorozódó mecha-
nizmusa révén (Frank-Read mechanizmus), folyamatosan keletkeznek az újabb 
diszlokációk. A mozgásképes és blokkolt diszlokációk számának gyors növeke-
dése eredményezi azt, hogy az alakváltozás fenntartása folyamatosan növekvő fe-
szültséget igényel. Az alakítás mértékétől függően, a diszlokációsűrűség 5-6 nagy-
ságrenddel is nőhet az alakított darabban (16. ábra).  

 
16. ábra a, Molibdén egykristályra az egytengelyű alakváltozása kezdetén jel-

lemző diszlokációkoncentráció, b, 0,3 % alakváltozás után jellemző diszlokációs 
szerkezet, számítógépes szimuláció közelítése alapján (Bulatov & Cai (2006)) 

Frank-Read mechanizmus 

Ha egy éldiszlokáció két rögzítési pont közötti szakasza valamilyen oknál 
fogva kihajlik, és a rögzítési pontokból nem képes elmozdulni (mivel a diszlokáció 
nem végződhet a kristály belsejében), akkor Frank-Read forrás keletkezik (Pro-
hászka (2001)). A 17. ábrán egy ABCD diszlokáció vonal látható. Ennek csupán a 
BC szakasza esik a csúszási síkra. Az AB és CD szakaszai rögzültek. Ha a Burgers 
vektorral párhuzamosan nyíró feszültség éri a csúszósíkot, akkor a BC szakasz ki-
mozdul a csúszósíkon, annak rögzítési pontjai között. Ennek a kimozdulásnak az 
5 egymást követő lehetséges pillanata látható a 17.b. ábrán. Ennek utolsó (5.) fázi-
sában a diszlokáció két részre oszlik. Az egyik marad a BC pontok között rögzülve, 
a másik viszont egy zárt diszlokáció hurok formájában eltávolodik a forrástól. 
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17. ábra Frank-Read generátor működési elve (Verhoeven (1975)) 

A folyamat addig folytatódik, amíg elegendően nagy a forrásra ható feszült-
ség. Az alakulóban lévő diszlokációhurkot (4. szakasz) hat részre lehet osztani an-
nak irányultsága alapján. A IV. és II. szakasz tisztán él jellegű. Az I., III., V. és VI. 
szakaszok tisztán csavar jellegűek. Az I. és V. balsodrású, míg a III. és VI. jobbsod-
rású. Ennél fogva az I. és VI. szakasz, melyek ellenkező irányban mozognak és el-
lenkező sodrásúak, kioltják egymást, ha közel érnek egymáshoz. Ekkor következik 
be a diszlokációhurok leszakadása (5. szakasz). Az így megindult diszlokáció sok-
szorozódás természetesen nem tart örökké, hiszen a leszakadó diszlokáció hurkok 
egyrészt visszahatnak a forrásra, ami nagyobb feszültséget igényel annak további 
működtetésére, másrészt előbb utóbb a gyűrűk valamilyen akadályhoz érkeznek. 
Ez lehet pl. egy szemcsehatár vagy egy Lomer-Cottrell akadály. Az így egymás 
után feltorlódott gyűrűk megállítják a forrás működését. A csak egyik végpontban 
rögzített diszlokációból hasonló mechanizmussal képződik diszlokációspirál. Az 
egyes Frank-Read forrásokat, megkülönböztethetjük az erősségük alapján. Minél 
távolabb van a két rögzített pontjuk egymástól, annál erősebbnek számít a forrás. 

Diszlokációk szélessége 

A kristályrácsban a diszlokációk által okozott zavar mértékét a diszlokáció 
szélességével jellemezhetjük (18. ábra). Ha a diszlokációkra úgy tekintünk, mint az 
elcsúszott és nem elcsúszott részek határa a kristályrácsban, akkor azok szélessége 
jellemzi ezen átmenet élességét.  

 
18. ábra a, Széles b, keskeny diszlokáció7 

                                                 
7http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/dislocations/dislocationwidth.php 
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A diszlokáció szélességét úgy definiálhatjuk, mint az az atomtávolság a 
diszlokáció éltől számítva mindkét irányban a rácsban, ahol a csúszási sík alatt il-
letve felett lévő atomoknak az ideális pozíciójukhoz képesti eltérésének mértéke, a 
Burgers vektor ¼-re csökken vissza. Abban az esetben, ha ez a diszlokáció éltől 
számítva csak több mint 2 atom távolságra teljesül, akkor széles diszlokációról be-
szélünk. Ha azonban csak egy vagy két atomtávolságra, akkor keskeny diszloká-
cióval van dolgunk. A diszlokáció csúszással történő mozgása sokkal könnyebb, 
ha a diszlokáció keskeny.  

Peierls-Nabarro (P-N) feszültség 

A diszlokáció vonalának környezetében az atomok nem az ideális, egyen-
súlyi helyzetükben helyezkednek el. Ezen néhány atomnak kismértékű elmozdu-
lása szükséges csupán a diszlokáció továbbhaladásához. Ezért is jelentősen kisebb, 
az elméleti csúsztatófeszültségtől a diszlokációt megmozdító tényleges csúsztató-
feszültség értéke. A rács a diszlokáció mozgásával szemben akadályozó (súrlódó) 
hatását fejt ki. Azt a feszültséget, amely képes ezt leküzdeni Peierls-Nabarro (P-N) 
feszültségnek nevezzük. 

 𝜏𝑃𝑁 ≈ G ∙ exp[−2πw/b] (1) 

A P-N feszültség nagysága FKK rácsú fémek esetén megközelítőleg 10-5 G, 
tehát valóban jóval kisebb, mint az elméleti csúsztatófeszültség. A ténylegesen 
mérhető csúsztatófeszültség értéke azonban, a kristálytani hibák következtében et-
től persze nagyobb. A P-N értéke továbbá függ a diszlokáció szélességétől, a csú-
szási síkok távolságától, valamint ahogyan a kritikus folyási feszültség is, a hőmér-
séklettől. A hőmérséklet növekedésével az atomok rezgési frekvenciája nő, aminek 
következtében nő a közöttük lévő átlagos távolság, így pedig csökken az atomok 
közötti kötési erő, ezért pedig csökken a diszlokációk megmozdításához szükséges 
kritikus folyási feszültség értéke.  

2.3.2. A diszlokációk felosztása és mozgásának módjai 
A diszlokációk jelentik a kristályos anyagban az elcsúszott és még nem el-

csúszott részek határait. A diszlokáció vonal és a Burgers vektor �⃗�  által bezárt szög 

alapján alapvetően három csoportba lehet őket sorolni. A �⃗�  alatt a diszlokáció kö-
rüljárásával megrajzolt Burgers kör záróvektorát értjük. A legkönnyebben értel-
mezhető diszlokáció típus az éldiszlokáció, mely gyakorlatilag a kristályban lévő 
extra sík. Az éldiszlokáció konzervatív módon (csúszással), csak azon csúszási sí-

kokban képesek mozogni, amely tartalmazza annak Burgers vektorát  A csavar-
diszlokációnál nincs extrasík, és egyértelmű csúszósíkról sem beszélhetünk, ezáltal 
az könnyen tud mozogni a Burgers vektorával párhuzamos irányokban. A legtöbb 
esetben, a diszlokáció vonal tetszőleges szögben fekszik a Burgers vektorra nézve. 
Ezeket a diszlokációkat hívjuk kevert diszlokációknak, amelyeknek van él- és csa-
var jellegű összetevőjük is.  

A diszlokációk, a szemcsehatárfelületeken kezdődnek illetve végződnek, 
ellenkező esetben, zárt hurkot alkotnak a kristályban (diszlokációhurok). Lehetnek 

egyenesek vagy görbültek, de hosszuk mentén az elmozdulás állandó. A diszloká-
ciók elhelyezkedése függ a külső terhelőerőtől is. 
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A diszlokációsűrűség úgy értelmezhető, mint az egységnyi felületen lévő 
teljes diszlokációhossz. Ezt általában 1/mm2-es formában szokás megadni. A disz-
lokációk környezetében, az atomok energetikailag nincsenek kedvező helyzetben, 
aminek következtében rugalmas torzulás lép fel a rácsban. Ez a torzulás, egyben 
egy belső feszültségtér kialakulásával jár együtt. A csúszási sík felett, ahol atom-
többlet van nyomó- míg alatta húzófeszültség ébred (19. ábra) (Hull& Bacon 
(2011)).  

 
19. ábra Éldiszlokáció feszültségterének σxx komponense (Kovács (1965)) 

2.3.3. Diszlokációk és ponthibák kapcsolata 
A diszlokációk feszültségterébe, előszeretettel ülnek be az oldott állapotban 

lévő intersztíciós illetve szubsztitúciós ötvözőatomok azt kihasználva, hogy ott a 
méretükből adódó rácstorzulás mértéke az ép rácsra nézve jelentősen kisebb. Je-
lenlétükkel ugyanakkor akadályozzák, adott esetben mozgásképtelenné is tehetik 
a diszlokációkat (Ungár & Honyek (1981)). A diszlokációk továbbá vonzzák a va-
kanciákat is, melyek a diszlokációk mászását eredményezhetik. Alumínium esetén 
a szubsztitúciósan oldott ötvözőatomok és vakanciák diszlokációkra gyakorolt ha-
tása releváns, ezért a következőkben ezek hatásmechanizmusait foglalom össze. 

Oldott atomok hatása 

A szubsztitúciósan oldott atomoknak, gömbszimmetrikus torzító hatásuk 
van a rácsra (Prohászka (2001)). Ezek csak az éldiszlokáció mozgását akadályoz-
zák, mivel a csavardiszlokációk körül térfogatváltozás nincsen, csak nyíró alakvál-
tozásról beszélhetünk. Ezért nem érvényesül a szubsztitúciósan oldott atomok tér-
fogat változtató hatása. Az oldott ötvözőatomok jelenléte továbbá jelentős mértékű 
hatást gyakorol az alumíniumban lévő vakanciákra. Ezt a jelenséget az Al-Mg öt-
vözetekben részletesen is tanulmányozták (Samarin & Williams & Li (2012)). Mia-
latt a felesleges vakanciák a nagy hőmérsékletről való vízhűtést követően tiszta 
alumíniumban szobahőmérsékletnél gyakorlatilag azonnal eltűnnek, elegendő 
már kb. 0,1 % oldott Mg atom, és a legtöbb hűtés során megmaradt, vagy képlé-
kenyalakítást követően generálódott vakanciát, képes megtartani az anyag. Mivel 
a megújulás folyamatát, a vakanciakoncentráció növelése elősegíti, ez alapján el-
mondható, hogy a szilárdsági értékek csökkenése a hidegen alakított Al-Mg ötvö-
zetekben sokkal gyorsabb, mint ötvözetlen alumíniumban.  
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Természetesen nem csupán a Mg ötvöző van ilyen hatással az Al-ra, hanem 
a réz, ezüst vagy éppen cink is (Mizuno (2005)). Az alapfémtől eltérő méretű ötvö-
zők diszlokációk mozgását blokkoló hatását az angol szakirodalom „pinning”-nek 
nevezi (20. ábra). Ezek lehetnek intersztíciós, szubsztitúciós ötvözők, de akár va-
kanciák, vakancia csoportosulások is. 

 

20. ábra: Intersztíciós helyzetű atom rögzíti az éldiszlokációt8 

 Egy adott ötvözetben a diszlokációt blokkolni tudó ötvözők száma az alakí-
tás során állandó. A vakanciák a képlékenyalakítás során ugyan folyamatosan kép-
ződnek, ugyanakkor meg is semmisülnek, tehát számukat szintén vehetjük közel 
konstansnak. A diszlokációk száma az alakítás során folyamatosan nő. Az alakítás 
elején a blokkolást előidézni tudó hibák csupán kis része lép kapcsolatba a diszlo-
kációkkal. Ahogy egyre jobban keményedik az anyag, elérünk egy olyan diszloká-
ció koncentrációhoz, ahol az ötvözők blokkoló hatása eléri a maximum értékét. Ek-
kor gyakorlatilag az összes ötvöző kapcsolatba lép egy vagy több diszlokációval 
is. Ettől nagyobb diszlokációsűrűség esetében az ötvözők/szennyezők okozta 
blokkoló hatás szerepe csökken, a diszlokációk egymás mozgását akadályozó ha-
tása miatt, ami jóval nagyobb hatású. 

Kapilláris diffúzió, erdődiszlokáció 

A diszlokációk metszése során bekövetkezhet, az úgynevezett „kapilláris 
diffúzió”. Ezt az angol szakirodalom „pipe diffusion”-nak nevezi (21. ábra).  

 
21. ábra Kapilláris diffúzió folyamata (Schneider (2014)) 

                                                 
8http://users-phys.au.dk/philip/pictures/physicsfigures/node5.html 
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Ennek során, egy mozgásképes diszlokáció elérkezik egy rá merőleges Cott-
rell felhővel megszállt mozgásképtelen diszlokációhoz. Ha az említett felhőt alkotó 
intersztíciósan oldott atomok képesek mozogni a diszlokációélben, akkor azok 
megszállhatják a mozgó diszlokációt, így azt is mozgásképtelenné téve. A külön-
böző csúszási síkok egyaránt tartalmaznak diszlokációkat. Ezek előbb utóbb ke-
resztezik egymás mozgását, és így metszik egymást. Ezt az esetet nevezi az iroda-
lom erdődiszlokációnak. 

Diszlokációk és vakanciák kapcsolata 

A vakancia a kristályban olyan pont, ahol ideális esetben az alapalkotó 
atomja helyezkedne el, de az vagy intersztíciós helyzetbe került (Frenkel hibapár) 
vagy pedig a felületre vándorolt (Schottky hiba). A vakanciák hatást gyakorolnak 
mindazokra a folyamatokra, melyek során az atomok elmozdulnak egymáshoz ké-
pest a rácsban (Guy (1978)). Ezek közül a diffúzióban illetve a diszlokációk moz-
gásában betöltött szerepét lehet kiemelni. A diffúzió a fémekben párcserés illetve 
lyukcserés mechanizmussal mehet végbe. Utóbbinak az aktiválási szabadeenergi-
ája jelentősen kisebb, mint a párcserés atommozgásé, aminek így a gyakorisága 
hozzá képest elhanyagolható. A kristályrácsban tehát leginkább azon atomok tud-
ják könnyedén megváltoztatni a helyzetüket, amelyek közelében vakancia talál-
ható. Ez különösen igaz azokra az alapalkotótól nagyobb atomátmérőjű szubszti-
túciós ötvözőkre, mint a magnéziumra az alumínium rácsában. A vakanciák kon-
centrációja és mozgásképessége az adott hőmérsékleten, meghatározható az akti-
válási energia és entrópia segítségével. 

1. táblázat: Vakanciák alumíniumban 

Hőmérséklet, °C Egyensúlyi vakanciakoncentráció Helyváltoztatás, 1/s 

20 2*10-12 cm-2 1*104 

200 1*10-7 cm-2 1*107 

400 2,5*10-5 cm-2 3*109 

600 4,7*10-4 cm-2 4*1010 

Az 1. táblázatból kitűnik, hogy az egyensúlyi vakanciakoncentráció, a hő-
mérséklet csökkentésével egyre kisebb. A vakanciák helyváltoztatásának száma 
szobahőmérsékleten másodpercenként 104 körül van. A hőmérséklet emelésével 
ez az érték jelentősen nő (Köves (1984)). Ha az alumíniumot nagy hőmérsékletéről 
gyorsan hűtjük le, akkor az egyensúlyinál nagyobb vakanciakoncentrációt ka-
punk. Ha nem elég gyors a hűtés, akkor annak során vakancia klaszterek alakul-
hatnak ki. Az edzést követően idő szükséges az egyensúlyi koncentráció elérésé-
hez, miközben a vakanciák abszorbeálódnak a már létező diszlokációkon, kisebb 
részük pedig kondenzálódik kisebb üregek, vagy diszlokációhurok formájában. Ez 
az időszükséglet szobahőmérsékleten néhány óra is lehet. A ponthibák számának 
növekedésével nő a rendszer belső energiája ugyanakkor az entrópiája is. A két 
ellentétes hatás eredményeként kialakul minden T hőmérsékleten a vakanciák 
egyensúlyi koncentrációja: 

 nü = N exp (
−Qü

k∙T
) (2) 
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A vakanciakoncentráció a hőmérséklettel exponenciálisan nő, az olvadáspont kö-
zelében megközelíti az 1 %-ot. Tiszta anyagban a vakanciakoncentráció hőmérsék-
letfüggőségét Arrhenius egyenlettel lehet leírni (Picu & Xu (2007)).  

A képlékenyalakváltozás során, a diszlokációk mozognak és találkoznak 
egymással, mely során lehetőség adódik mind a vakancia képződésre, mind pedig 
a megszűnésre. A különböző vakancia típusok létrejötte és mozgása erősen hőmér-
sékletfüggő. A kriogén hőmérsékletű alakítás során több fajta vakanciatípus kelet-
kezhet, és ezek kölcsönhatása a diszlokációkkal erőteljesen befolyásolja az anyag 
tulajdonságait. Ennek az a következménye, hogy a kriogén hőmérsékletű alakítás 
jobban növeli az anyag szilárdságát és alakíthatóságát a szobahőmérsékletűhöz 
képest. 

A nagyobb diszlokáció, illetve monovakanciakoncentráció azzal jár, hogy a 
monovakanciáknak kisebb utat kell megtenniük, hogy a diszlokációkhoz érjenek. 
Ennek hatására a diszlokációkhoz kötődő monovakanciák hányada nagyobb lesz, 
mint a tömbi anyagban lévők száma. Szobahőmérsékleten tehát, a vakanciák jelen-
tős része kapcsolódik a diszlokációkhoz. Az alakítás mértékével azonban erősen 
nő a tömbi mono- illetve divakanciák részaránya. Ez a két vakanciatípus tud leg-
inkább diszlokáció horgonyként működni, és alakítási keményedést okozni. 

A vakanciák mindig vonzást eredményeznek mind az él- mind pedig a csavar-
diszlokációk számára. Ennek következtében a diszlokációkat befoghatják, maguk-
hoz rögzíthetik, és azok a rögzítési pontok között kihajlanak mindaddig, amíg tel-
jesül a következő egyenlet.  

 2𝑇𝐿𝑠𝑖𝑛 (
𝜃

2
) ≤ 𝐾𝑚𝑎𝑥 (3) 

 
22. ábra A diszlokációkat rögzítő ponthibák (Bérces (1981)) 

A hiba erősségét jellemezhetjük azzal a θ szöggel, aminél nagyobb mérték-
ben nem képes kihajlani a diszlokáció (22. ábra). Ez az érték alumíniumra vonat-
koztatva durva becslés alapján 6°, tehát a vakanciák igen gyenge hibáknak tekint-
hetők. Ha számszerűsíteni szeretnénk, hogy mekkora növekedést okoznak a va-
kanciák az anyag folyáshatárára, akkor a következő egyenletet alkalmazhatjuk. 

 𝜏0 = 
1

𝑏3
(𝐾𝑚𝑎𝑥)

3 2⁄ √
𝐶

𝐺
 (4) 

A modell alumínium esetén a következő eredményt adja: 

 𝜏0 = 302√𝐶 (𝑀𝑃𝑎) (5) 

Olvadáspontról befagyasztva a vakanciakoncentráció hozzávetőlegesen C≈ 
10-4 cm-2, amivel a maximális folyáshatár növekedés τ0m≈3 MPa. A diszlokációknak 
a hibákról való leszakadását a hőmozgás elősegíti, ennek köszönhető, hogy a hő-
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mérséklet növekedésével a folyáshatár értéke lecsökken τ0-hoz képest. A vakan-
ciák rögzítő hatása azonban a termikus aktiválás hatására ~200K felett megszűnik. 
Befagyasztás után a vakanciák kisebb nagyobb csoportosulásokat hoznak létre, 
amelyekről a diszlokációk nehezebben tudnak leszakadni, mint az egyes hibáktól 
(Zoa és társai (2014)). A diszlokációk képesek magukkal is vinni a vakanciákat, ha 
a hőmérséklet nagy, és azok képesek mozogni a diszlokációvonal mentén, vagy ha 
a diszlokációmozgás lassú, a vakanciáról való leszakadáshoz. Ilyen esetekben a 
diszlokációkon lépcsők keletkezhetnek. Ha a mozgó diszlokációk környezetében a 
vakanciák koncentrációja elér egy kritikus értéket, akkor azok üreget hozhatnak 
létre, majd az üreg ellapulásával zárt diszlokációhurok jön létre. Ez a hurok köl-
csönhatásba lép az eredeti diszlokációval, és kiterjedt lépcsőt hoz létre. Ezek a lép-
csők akadályozzák a diszlokációk mozgását és így növelik a szilárdságot. Ez a fo-
lyáshatár növekedés kis hőmérsékleten jelentős, mivel a folyamat termikusan szin-
tén aktiválható, és a lépcsők mozgási aktiválási energiája elenyésző. A diszlokáció-
lépcsőkből származó folyáshatár növekedést a következő egyenlet alapján lehet 
meghatározni. 

 τL =
Em

b2l
 (6) 

Az FKK fémekben a befagyasztás során mérhető folyáshatár növekedés TL≈36 
MPa. 

Mászás ponthibák segítségével  

Ha egy éldiszlokáció magjához diffúzió segítségével vakanciák érkeznek, 
azok könnyen beépülhetnek a többlet atomréteg szélébe. A diszlokációvonal meg-
felelő része ekkor az úgynevezett nem konzervatív mozgás segítségével, az egy 
atomrétegnyivel fentebb fekvő csúszási síkba megy át. Mivel a diffúziós folyama-
tok főként nagyobb hőmérsékleten gyorsak, ezért ennek a lépcsőképződésnek is 
ott van nagyobb jelentősége. A mozgás iránya ekkor derékszöget zár be a Burgers 
vektorra (Verhoeven (1975)). A mászás következtében a kristályba beékelődött fél-
sík, rövidebb vagy hosszabb lesz attól függően, hogy pozitív vagy negatív mászás-
ról beszélünk. A 23. ábrán előbbi esetet láthatjuk, amikor az extra félsík rövidebb 
lesz. A folyamat során a rácsban lévő vakancia a diszlokáció élhez diffundál, mely-
nek következtében az egy rácsparaméterrel feljebb kerül. Ahhoz azonban, hogy az 
egész diszlokáció vonal mentén megvalósuljon ez a folyamat, számos vakanciának 
kell együtt mozognia a diszlokáció élhez. A mászás folyamatának nagyobb az 
energiaigénye, mint a csúszásnak, mivel az vakanciamozgást igényel. A pozitív 
mászás során vakanciák semmisülnek meg, míg negatív mászás során vakanciák 
keletkeznek. A diszlokáció mozgást a külső feszültség elősegíti. A 23. ábrán bemu-
tatott esetben a nyomófeszültség a diszlokáció élt felfelé mozdítja el azáltal, hogy 
vakanciát kényszerít az élhez. Általában a nyomófeszültség tehát pozitív mászást 
és ezáltal vakancia megsemmisülést, míg a húzófeszültség ennek ellenkezőjét 
okozza.  
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23. ábra Éldiszlokáció pozitív mászása (Hull & Bacon (2011)) 

2.3.4. Diszlokációk és szemcsehatárok kapcsolata 
A kristályos anyagokban a szemcsehatárok választják el a különböző orien-

tációjú térfogatokat. Minden egyes szemcse egy egykristálynak tekinthető, ami 
persze tartalmaz kristályhibákat is. Az egyes szemcsék, a fémek olvadékállapotból 
történő dermedésekor, a véletlenszerű orientációjú csírák összenövésekor jönnek 
létre. A szomszédos szemcsék orientációja tehát, jó eséllyel jelentősen különbözhet 
egymásétól. Ha ez így van, és az orientációjuk eltérésének szöge nagyobb, mint 5 
°, akkor nagyszögű szemcsehatárról, ha kisebb, akkor pedig kisszögű szemcseha-
tárról beszélünk (24. ábra). Létezik ettől eltérő megfontolású csoportosítás is, ahol 
a kisszögű határokat az egymás alatt felhalmozódott diszlokációknak tekintik, me-
lyek szubszemcséket választanak el egymástól, és melyeket klasszikus metallográ-
fiai vizsgálatokkal nem lehet kimutatni (Szabó Péter János (2012)). 

   

24. ábra a, Különböző mértékű orientációkülönbség szomszédos szemcsék között 
b, diszlokációkból felépülő kisszögű dőlt határ9 

Külső erő hatására, a különböző orientációjú szemcsék egyes csúszósíkjai-
ban, a nyírófeszültség értéke különböző. Így az egyes szemcsékben más csúszási 
rendszerek aktivizálódnak. A szemcsehatárokról általában elmondható, hogy nö-

                                                 
9 http://www.slideshare.net/sanjayprakash90/lecture-presentation-9414270 
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velik a szilárdságot. Bizonyos esetekben azonban ennek az ellenkezője is bekövet-
kezhet. A szemcseméret csökkenésével előfordulhat, hogy az alakváltozás nem a 
diszlokációk mozgásával, hanem a szemcsék egymáshoz képesti elmozdulásával 
valósul meg. Ez a folyamat szabályozza a szuperképlékeny alakváltozást is. Nagy 
hőmérsékleten ezen kívül, a szemcsehatárok növelik a diffúziós folyamatok sebes-
ségét. Összefoglalva elmondható hogy a szemcsék fajlagos felületének növeke-
dése, abban a tartományban növeli a szilárdságot, ahol a képlékeny alakváltozás a 
diszlokáció mozgással valósul meg (Tasnádi (1981)). A szemcsehatárokon felhal-
mozódó diszlokációk, feszültségterükkel hatást gyakorolnak a rácsban a szemcse-
határ felé mozgó diszlokációkra, aminek következtében azok feltorlódnak a szem-
csehatárok mentén (25. ábra). Adott esetekben be is hatolhatnak a határba, ezzel 
megváltoztatva a határ alakját is. Bizonyos esetekben a határok forrásként illetve 
nyelőként is viselkedhetnek. A szemcsehatár környezetének keménységnövekedé-
sét a rugalmas belső feszültségek, illetve a keresztcsúszások miatt bonyolultabbá 
váló diszlokációs szerkezet okozza. 

 

25. ábra Frank-Read forrás működése egy szemcsében, diszlokációk feltorlódása 
a szemcsehatárokon (Chinch (2015))  

 A szemcseméret hatását a folyási feszültségre, a Hall-Petch összefüggéssel 
közelíthetjük. Ez alapján a szemcseméret fordítottan arányos a folyási feszültség-
gel. 

 σ = σ0 + Kd−1/2 (7) 

A szemcseméret csökkenésével a legtöbb mechanikai jellegű paraméter (pl. 
folyáshatár, szilárdság, fáradással szembeni ellenállás, kopásállóság) kedvezően 
változik. A jelenség hátterében az áll, hogy az alakítás során keletkező és a szem-
csehatár felé haladó diszlokációk mozgását a nagyszögű szemcsehatárok blokkol-
ják. Így a határnál a diszlokációk feltorlódnak, és feszültségterük hozzáadódik a 
szomszédos szemcsére a külső erőhatásból származó csúsztatófeszültséghez. Mi-
nél nagyobb egy szemcse, annál több diszlokáció tud a határnál feltorlódni, és így 
ez az additív belső feszültség is nagyobb lesz. Ennek eredményeként kisebb külső 
erő hatására is megindul a szomszédos szemcse képlékeny alakváltozása, amit 
makroszkopikusan a folyáshatár csökkenéseként érzékelünk. A szemcseméret 
csökkenésével a szilárdság addig nő, amíg a csúszási mechanizmust a diszlokációk 
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mozgása határozza meg, ezután viszont a Hall–Petch összefüggés a (7) egyenlet 
formájában nem érvényes. A szemcseméret csökkenésével, a szemcsehatár diszlo-
káció koncentrációja egyre nagyobb lesz, és egy bizonyos szemcseméret csökkenés 
után, az alakítás hatására, már a szemcsék csúsznak el egymáson. Ez az ún. szem-
csehatármenti csúszás. Az a szemcseméret, ami alatt a Hall-Petch egyenlet már 
nem érvényes, anyagonként változó, réznél pl. kb. 25 nm. A szemcseméret nagy-
ságát az ötvözők mennyisége csökkenti, ami az újrakristályosodással van kapcso-
latban. Nagy Mg tartalmú alumínium ötvözet esetén az ötvözetlen Al-ra jellemző 
~200 μm átlagos szemcseméret 3% Mg hatására már ~30 μm-re csökken (Lee és 
társai (2016)). Ez annak köszönhető, hogy a Mg erősen csökkenti a csíraképződés 
aktiválási energiáját, így az újrakristályosodás során nagy számban képződnek új 
krisztallitok, melyek növekedése egymással érintkezve megáll. 

2.3.5. Diszlokációk és kiválások kapcsolata 

Orowan mechanizmus 

Az anyagban lévő részecskéknek és kiválásoknak a diszlokációk mozgását 
akadályozó hatásmechanizmusát Orowan mechanizmusnak nevezzük (Lendvai 
(1981)). A külső feszültség hatására a diszlokációk elmozdulnak azon részecskék 
irányába, melyek rövid távú azonban erős taszítóerőt fejtenek ki velük szemben 
(26. ábra). A diszlokációk általában nem hatolnak be a részecskékbe, mivel az át-
vágás jóval nagyobb energiát igényelne, mint a kihajlás és megkerülés.  

 

26. ábra Az Orowan mechanizmus, a diszlokációk inkoherens kiválásokat megke-
rülő mozgásának vázlata (Prohászka (2001)) 

A mikrofolyás feltételét először Orowan fogalmazta meg. Meglátása szerint, 
egy diszlokáció akkor tud áthaladni két idegen fázisú részecske között, ha a külső 
feszültség hatására a diszlokáció olyannyira kihajlik közöttük, hogy a görbületi 
sugara éppen a két akadály közötti távolság felével lesz egyenlő. Ekkor a részecske 
két oldalán lévő diszlokáció szakaszok az úgynevezett Orowan-hurkot alkotva 
egyesülnek, majd a diszlokáció továbbhalad. A diszlokációk egyensúlyi alakjának 
és stabilitásának vizsgálata azt mutatja, hogy a növekvő külső feszültséggel min-
dig elérkezünk egy olyan kritikus kihajláshoz, amely után a diszlokációk lavina-
szerűen kiterjednek a rögzítési pontok között, méghozzá a feszültség további nö-
velése nélkül (27. ábra). 

DOI: 10.14750/ME.2016.013



2. Fejezet Az alakváltozás mechanizmusai 

 

27 

Az ehhez a kritikus kihajláshoz tartozó feszültség elérése tekinthető folyási 
feltételnek. Ashby szerint a kritikus helyzet az, amikor a fokozódó kihajlás során a 
részecskét két oldalról körülvevő diszlokáció szakasz párhuzamos lesz. Ez az álla-
pot igényli ugyanis a legnagyobb külső feszültséget. Ha a diszlokációkat akadá-
lyozó részecskék azonos távolságban helyezkednének el egymástól, és méretük is 
azonos lenne, akkor a kristálynak egy élesen meghatározható folyáshatára lenne. 
Egy valóságos kristályszerkezetben azonban, a részecskék távolságának és méret-
ének valamilyen eloszlása van, aminek következtében a képlékenyalakváltozás 
megindulása folytonos lesz. 

 
27. ábra Diszlokációk áthaladása tömbi erős akadályokon (0<ϕ<π/2)  

(Brown & Han (1971)) 

Az inkoherens kiválásokon tehát a diszlokációk, a bemutatott mechanizmus 
segítségével jutnak túl. A folyamat hasonlít a Frank-Read forrás működéséhez. 
Minden egyes diszlokáció amely súrolja a csúszási síkot, maga után diszlokáció-
hurkot hagy a kiválások körül. Ezek csökkentik a kiválások közötti távolságot 
mely a diszlokációk kihajlására rendelkezésre áll, növelve a szilárdságot (Pro-
hászka (2001)). A kis hőmérsékletű alakítási keményedés egyik kezdeti modellje 
Fisher, Hart és Pry nevéhez fűződik. Úgy képzelték, hogy az Orowan hurkok a 
részecskék körül egymásra rakódnak, és ezzel egy visszaható feszültséget hoznak 
létre, ami az aktív diszlokáció források működését megállítja. 

Átvágási mechanizmus 

 A kikerülésen kívül, adott esetben a diszlokáció képes átvágni is az aka-
dályt. Az ehhez szükséges kritikus csúsztató feszültség azonban annál nagyobb, 
minél nagyobb a részecske mérete. Ez éppen ellentétes a kikerüléses mechaniz-
mussal, ahol a részecske méretének növekedése csökkenti a kritikus feszültség ér-
tékét. Ha a diszlokáció csúszósíkja a vegyület fázis csúszósíkjában folytatódik, ak-
kor a diszlokációt csúsztatófeszültségnek el kell érnie a vegyület részecske csúsz-
tatófeszültségét, és akkor a részecske csúszósíkja feletti része egy rácsparaméterrel 
elcsúszik az alsóhoz képest. Ha a két csúszósík azonban szöget zár be egymással, 
akkor a szükséges feszültség nyilván nagyobb lesz, és a diszlokáció az eredetivel 
párhuzamos, de egy másik síkon mozog tovább (Roósz (2011)). 
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2.4 A folyási viselkedés kapcsolata a diszlokáci-
ókkal 
 A fémek alakváltozási viselkedését a diszlokációsűrűség mellett a mozgás-
képességük, mozgási sebességük illetve morfológiájuk is nagyban befolyásolja. 
Ezen tényezők leginkább a folyás megindulásának módjára fejtik ki a hatásukat. 

2.4.1. Diszlokációk csoportosulása, cellaszerkezet ki-
alakulása 

A diszlokációk morfológiája és eloszlása az alakítatlan szemcséken belül vé-
letlenszerű. Az alakítás során képződő diszlokációk, egymással és egyéb rácshi-
bákkal való találkozása során klasztereket, angol kifejezéssel „tangles”-eket hoz-
hatnak létre, melyek a tér minden irányában összenőve cella- vagy más néven mo-
zaikblokk szerkezetet hoznak létre (28. ábra). Így az egyes szemcséken belül létre-
jönnek diszlokációkban gazdag és szegény térrészek. Ennek kialakulása azonban, 
mint ahogyan sok minden más, függ az anyag rétegződési hibaenergiájától. Amíg 
a tiszta alumínium alakváltozására jellemző a cellaszerkezet kialakulása, addig a 
nagy Mg tartalmú (kis rétegződési energiájú) alumínium ötvözetek esetén, az öt-
vözők meggátolják a cellaszerkezet kialakulását. 

 
28. ábra a, Képlékenyalakváltozás során a szemcséken belül kialakuló diszloká-
ciós szerkezet (Davenport & Higginson (1998)) b, gyengén alakított réz egykris-

tályban kialakuló mozaikblokkok N=10 000x (Kovács & Zsoldos (1965)) 

 A cellaszerkezet kialakulásának pillanatképei láthatók az alakváltozás mér-

tékének növelésével a 29. ábrán.  

 
29. ábra Ötvözetlen alumínium szobahőmérsékleten deformált mikroszerkezete 

a, ε ≈ 0.04 b, ε ≈ 0,2 c, ε ≈ 8 alakváltozás után (Chinch (2015)) 
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2.4.2 Diszlokációk mozgási sebessége 

A diszlokációk mozgási sebessége függ, a csúsztatófeszültség nagyságától, 
a kristály ötvöző- szennyezőtartalmától, az alakítási hőmérséklettől és a diszloká-
ció típusától. A mozgási sebesség mérésének közvetlen módszerét Johnson és 
Gilman dolgozta ki, akik maratásos technikával állapították meg a diszlokációk 
pozícióját, az alakítás adott pillanataiban. Különböző nagyságú külső feszültsége-
ket alkalmaztak adott ideig, és az előtte illetve azt követő állapotban, megfigyelték 
a diszlokációk helyzetét (Johnston & Stein (1963)). A diszlokációk mozgási sebes-
ségét a következő összefüggés segítségével közelíthetjük.  

 ν = (
τ

τ0
)
𝑚′

 (8) 

A kis sebességek tartományában az éldiszlokáció kb. 50-szer olyan gyorsan 
mozog, mint a csavardiszlokáció. A hőmérséklet növekedésével nő az m értéke, 
miközben a τ0 értéke csökken. A diszlokációk sebessége nagymértékben eltérő le-
het a különböző anyagokban. Az FKK és hexagonális rácsú fémek esetében, a mak-
roszkópikus csúszáshoz szükséges kritikus csúsztatófeszültségnél, a diszlokációk 
mozgási sebessége hozzávetőleg 1 m/s.  

Az alakváltozás kezdeti szakaszában a diszlokációsűrűség, a külső feszült-
séghez hasonlóan növekszik. Ennek során a diszlokációkból kialakul egy viszony-
lag stabil cella és szubszemcse szerkezet.  

A cellafalakban nagy- míg a cellákon belül kicsi a diszlokációk sűrűsége (Vi-
atkina és társai (2007)). A 30. ábrán megfigyelhető, hogy a cellákon belül, a moz-
gásképtelen diszlokációk sűrűsége elenyésző, a glissilis csavar illetve éldiszlokáci-
ókhoz képest. Ezzel szemben a cellafalakban közel egy nagyságrenddel nagyobb a 
mozgásképtelen diszlokációkoncentráció, a cellákon belül lévő mozgásképes disz-
lokációkhoz képest. Nagyobb alakítottsági értéket elérve, a diszlokációsűrűség ér-
téke telítésbe megy át. 

 
30. ábra a, A cellákon belül lévő mozgásképes él- és csavardiszlokációk, valamint 
mozgásképtelen diszlokációk sűrűsége b, mozgásképtelen diszlokációk a cellafa-

lakban, a cellákon belül és a kettőt együttvéve, 23 °C, 10-1 s-1 (Mülders (2001)) 

Mint már korábban leírtam, a képlékeny folyás azonos anyag esetén is képes 
különböző módon elindulni. A folyáshatár jellegét illetően, alapvetően kétféle ese-
tet különböztetünk meg. A szakaszos és a folytonos folyási jelleget. A szakaszos 
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folyási viselkedés fő jellemzője, hogy a folyáshatárnál az anyagban lévő mozgás-
képes diszlokációk száma korlátozott, szemben a folytonos rugalmas-képlékeny 
átmenet esetével, ahol jelentős számú mozgásképes diszlokáció áll rendelkezésre 
az alakváltozás során (31. ábra). A kevés mozgásra alkalmas diszlokáció miatt, a 
folyás a szokásosnál akár jóval nagyobb feszültségérték elérését követően indulhat 
csak meg. Minél nagyobb tehát, ez a kiinduló mozgásképes diszlokációsűrűség ér-
ték, annál kisebb a feszültségcsúcs, egy adott érték felett pedig a rugalmas-képlé-
keny határátmenet monotonná válik. 

 
31. ábra Kezdeti mozgásképes diszlokációsűrűség hatása a folyáshatárra (Hull & 

Bacon (2011)). 

Mint ismert, a diszlokációk mozgási sebessége az anyagra ható külső fe-
szültség növelésével erősen nő (32. ábra). Ha tehát a kis diszlokációsűrűség miatt 
nagy feszültség elérésénél indul el a képlékeny alakváltozás, akkor a diszlokációk 
hirtelen, viszonylag nagy sebességgel kezdik meg a mozgásukat, ami következté-
ben a mobil diszlokációk sűrűsége hirtelen megnő. 

 
32. ábra Éldiszlokációk sebessége a nyírófeszültség függvényében Ni-ben, és kü-

lönböző Al tartalomú Ni-Al szilárd oldat esetében (Hull & Bacon (2011))  
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Ez, a nagy sebességű diszlokáció sokszorozódást eredményező folyamatok 
következménye. A bemutatott esetre érvényes mozgásképes diszlokációk számá-
nak, illetve a folyási feszültségnek az alakváltozás közbeni kapcsolatát mutatja be 
a 33. ábra. 

 
33. ábra A diszlokációsűrűség és feszültség kapcsolata az alakváltozás során10 

A maximális feszültségértéknél, tehát ebben az esetben a folyás megindu-
lása pillanatában, az anyag rendelkezik egy mozgásképes diszlokációsűrűséggel 
(ρm0). Ezen diszlokációk mozgási sebessége (�̅�0). Ha az anyagot állandó alakválto-
zási sebességgel alakítjuk, akkor a mozgásképes diszlokációk sűrűségének és a 
mozgási sebességüknek szorzata állandó értékű. 

 ε̇ =
dε

dt
= bρmυ̅  (9) 

Tehát a feszültségminimum értékénél tapasztalható (ρm1) és  (�̅�1) értékek 
szorzatának meg kell egyeznie a folyás megindulása pillanatára jellemző ezen ér-
tékek szorzatával. 

 ρm0υ̅0 = ρm1υ̅1  (10) 

Ez csak úgy lehetséges, hogy a mozgásképes diszlokációk számának növe-
kedésével csökken a mozgási sebességük. A felső és alsó folyáshatárhoz tartozó 
feszültségek arányát a következő egyenlet tartalmazza. 

 
τ0

τ1
= [

ρm1

ρm0
]
1/m′

 (11) 

Az egyenlet alapján tehát nagy feszültségcsúcsra akkor számíthatunk, ha az 
m’ értéke kicsi és, vagy a (ρm1/ρm0) hányadosa nagy. A szakaszos folyási jelleghez 
azonban, nem szükséges az összes diszlokációnak rögzülté válnia (Smallmann & 
Ngan (2007)). Ez általában azért sem lehetséges, mivel különböző okok miatt, pl. 
mintaelőkészítés, nem egytengelyű terhelés, repedések jelenléte következtében, az 
anyag bizonyos pontjaiban megnőhet a külső feszültség értéke az átlaghoz képest, 
ami pedig biztosít egy kismértékű helyi mozgásképes diszlokáció sűrűség növe-
kedést (folyáshatárt megelőző mikroalakváltozás). Azoknál az anyagoknál, ahol a 

                                                 
10micro.stanford.edu/wiki/M02_Straight_dislocations 
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P-N feszültség értéke nagy, a szakaszos folyási viselkedés még akkor is jelentkezik, 
ha a mozgásképes diszlokációsűrűség értéke megfelelően nagy. Erre példa a szilí-
cium, ami a nagy tisztasága miatt nem tartalmaz olyan szennyezőket, melyek ké-
pesek lennének blokkolni, azaz mozgásképtelenné tenni a diszlokációkat. Általá-
ban a szakaszos folyási viselkedés azoknál az anyagoknál fordul elő, ahol a moz-
gásképes diszlokációk sűrűsége erősen mérséklet <(107 mm-2), és nagy a P-N fe-
szültség értéke. Ebben az esetben, a diszlokációk rá vannak kényszerítve a gyors 
mozgásra, ami csak nagyobb feszültséget elérve következhet be (felső folyáshatár). 

Az FKK rácsú fémekben a P-N feszültség értéke rendkívül kicsi, és a diszlo-
kációk mozgatásához szükséges feszültség majdnem független a sebességtől az 
egészen nagy alakítási sebességeket kivéve. Ha ilyen anyagon tapasztalunk szaka-
szos folyási viselkedést, akkor azt a mozgásképes diszlokációk hiányának kell 
okoznia. Többek között réz tűkristály szakítóvizsgálata során is találkozhatunk ez-
zel a viselkedéssel (34.a ábra). A szinte tökéletes réz tűkristály folyása akkor indul 
meg, amikor a feszültség eléri a diszlokációk képződéséhez szükséges kritikus ér-
téket. Ekkor megkapjuk az ú.n. elméleti folyáshatár értékét. A nagyon gyors disz-
lokációsokszorozódás miatt, ezt követően több nagyságrenddel lecsökken a folyási 
feszültség. A TKK rácsú fémeknél mint az alfa vas, ezzel szemben a P-N feszültség 
értéke rendkívül nagy. Ennek következtében, még akkor is hajlamosak a szakaszos 
folyási viselkedésre, ha a kiinduló mozgásképes diszlokációsűrűség viszonylag 
nagy (34.b ábra). 

 
34. ábra a, Réz tűkristály folyási viselkedése húzás során b, Különböző kiindulási 

diszlokációsűrűségek hatása a szakaszos folyási viselkedésre vas esetén, (i) 101 
cm-2,(ii) 103 cm-2,(iii) 105 cm-2 (iv) 107 cm-2 (Smallmann & Ngan (2007)) 

A gyakorlatban, a diszlokáció sűrűség egy jól kilágyított szennyezőktől 
mentes vas esetén 1010 mm-2, ami túl nagy érték ahhoz, hogy bekövetkezzen a sza-
kaszos folyás. Hogy mégis bekövetkezzen, szükség van az intersztíciós (karbon, 
nitrogén) atomoknak a diszlokációt rögzítő hatására is. 

A diszlokációk mozgási sebessége arányos, a pillanatnyi nyírófeszültséggel. 

 υ̅ ≈ τm′ (12) 

Minél kisebb a kitevőben szereplő m’ érték, annál nagyobb feszültség szük-
séges a diszlokációk elindításához. Ennek az az oka, hogy a diszlokációk mozgási 
sebessége, a feszültség növelésével csak kismértékben nő. Ahhoz hogy megfelelő 
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számú mozgásképes diszlokáció álljon rendelkezésre, nagy diszlokációsebességre 
van szükség. 

 
35. ábra A feszültség változásának függése, a diszlokáció mozgási sebességétől 
egy 107 cm-2 mozgásképes diszlokációsűrűségű anyagon (Hull & Bacon (2011)) 

 A nagyobb m’ értékek esetén, a feszültségcsúcs értéke csökken (35. ábra). 
Az m’ értéke anyagról-anyagra változik. Az α-vas esetében például, ahol az 
(m’≈40), egy 20 %-os feszültségben tapasztalható csökkenés esetén, a ρm értékének 
104-szeresével, azaz 4 nagyságrenddel kell megnövekednie. Az átlagos diszlokáci-
ókoncentráció értéke az alakítás kezdetén 106 és 107 érték között van. Ahhoz tehát, 
hogy a koncentráció drasztikusan lecsökkenjen, a diszlokációk nagy részének 
mozgásképtelenné kell válnia. Ebben pedig nagy szerepe van az ötvöző, szeny-
nyező, és egyéb kristályhibáknak. 
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3. Fejezet 

   3. Folyásgörbék 
A kristályos fémek alakváltozó képességét, az anyagra ható külső és belső 

körülmények egyaránt befolyásolják (Voith (1998)). Az irodalom ezek közé sorolja 
az alakítás hőmérsékletét (T), az alakváltozás mértékét (φ) illetve annak sebességét, 
valamint az alakítandó anyag belső tulajdonságait (A). 

 σ = f(A, φ,̇ φ, T) (13) 

Ezek összessége határozza meg azt a rugalmas és képlékeny alakváltozó 
viselkedést, ahogyan az anyag a rá ható külső terhelésre válaszol. Ahhoz hogy 
ipari méretekben képesek legyünk a kívánt geometriájú és mechanikai tulajdon-
ságú félkész illetve kész termékeink előállításának megtervezésére és tudatos el-
végzésére, ismernünk kell ezen összetett függvény paramétereinek egyenkénti il-
letve egyesített hatását. Erre szolgál a valódi feszültség-valódi alakváltozás függ-
vényének állandó alakváltozási sebességgel, állandó hőmérsékleten, valamint egy-
tengelyű feszültségállapotban történő meghatározása. A felsorolt paraméterek 
közé lehet sorolni továbbá az alakítási irányváltozás hatását is, mely jelentősen be-
folyásolja az alakítási keményedés kezdeti szakaszát. 

A folyásgörbe kifejezést a mérnöki/üzemi gyakorlatban gyakran az alakí-
tási szilárdságnak (kf), az összehasonlító alakváltozás (Φö) görbéjének leírt válto-
zására használják. A kf értéke a képlékenyalakváltozás megindításához, illetve an-
nak fenntartásához szükséges kritikus feszültségértékét fejezi ki. A Φö kifejezés pe-
dig lényegében megegyezik, a valódi vagy más néven természetes alakváltozással. 
Az elmondottak alapján tehát, a folyásgörbének nem része, az anyag terhelésének 
kezdetétől a képlékeny folyás megindulásáig tartó ú.n. rugalmas deformáció tar-
tománya. Doktori értekezésemben a folyásgörbe kifejezést, az egytengelyű feszült-
ségállapotban állandó valódi alakváltozási sebesség és állandó hőmérséklet mel-
lett meghatározott, valódi feszültségnek a valódi alakváltozás szerinti leírására 
használom. A dolgozatomban szereplő görbék tartalmazzák a rugalmas alakvál-
tozás tartományát is, mivel a kutatásom céljául épp e kétfajta alakváltozási visel-
kedés átmenetének leírását határoztam meg, a vizsgált ötvözetek és adott vizsgá-
lati körülmények esetében. 
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3.1 Folyásgörbék meghatározása hengeres próba-

test zömítővizsgálatával 

Fémek zömítővizsgálata során, síkfelületű nyomószerszámok között H0 ere-
deti magasságú, D0 eredeti átmérőjű hengeres próbatestet nyomunk össze adott 

hőmérséklet (T) és alakváltozási sebesség mellett (�̇�), a kívánt mértékig (𝜑). Eköz-

ben mérjük az anyagra ható erő nagyságát (F) és a darab magasságcsökkenésének 
mértékét (ΔH) (36. ábra). Ezen mért adatokat felhasználva, a szakítóvizsgálatok-
hoz hasonlóan meghatározható, a konvencionális (mérnöki) valamint a valódi fe-
szültség-valódi alakváltozás diagram. 

 

36. ábra A zömítővizsgálat egy lehetséges mérési elrendezése 

 A mérnöki feszültség (R) az erő és az eredeti keresztmetszet hányadosából 
adódik.  

 R =
F

A0
 (14) 

Az eredeti keresztmetszet, a vizsgálat előtt csavarmikrométerrel lemért D0 

eredeti átmérő segítségével állapítható meg. 

 A0 =
π

4
∗ D0

2 (15) 

A mérnöki alakváltozás értéke, az alkalmazott nyúlásmérő eszköz (exten-
zométer) által mért magasságcsökkenés (ΔH) és a darab eredeti magasságának há-
nyadosából fejezhető ki. 

 ε =
∆H

H0
 (16) 

A valódi feszültség-valódi alakváltozás diagram meghatározásához, ismer-
nünk kell a darab pillanatnyi keresztmetszetének nagyságát. Feltételezve hogy a 
darab nem hordósodik, a térfogatállandóság alapján a pillanatnyi keresztmetszet, 
a magasságcsökkenésből meghatározható. 

 A =
H0∗A0

H
 (17) 

A valódi feszültség (σ) az erő, és az pillanatnyi keresztmetszet hányadosa. 
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 𝜎 =
𝐹

𝐴
 (18) 

A valódi alakváltozás értékét (𝜑) szintén a magasságcsökkenés segítségével 
állapíthatjuk meg. Ehhez ismernünk kell a pillanatnyi próbatest magasságot (H). 

 φ = ln
H0

H
 (19) 

A bemutatott mérnöki- illetve valódi feszültség-alakváltozás görbék közötti 
különbség a 37. ábrán megfigyelhető meg. 

 
37. ábra Mérnöki- és valódi feszültség- alakváltozás görbék közötti különbség lá-

gyított állapotú Al1370-on, 200°C, 0,01 s-1 

A zömítővizsgálat során, a mérnöki alakváltozás azt fejezi ki, hogy a darab 
pillanatnyi magassága hány százalékkal csökkent, az eredeti magasságához ké-
pest. A valódi- és mérnöki alakváltozás kapcsolata a 38. ábrán látható. 

 
38. ábra Mérnöki és valódi alakváltozás közötti kapcsolat 

Az általam a legtöbb esetben alkalmazott 0,6 valódi alakváltozás során te-
hát, a darab eredeti magassága 45%-al csökkent. 
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3.2 Hőmérséklet és alakváltozási sebesség hatása 

a folyási feszültségre  
 A hőmérséklet és alakváltozási sebesség hatása a fémek alakváltozására sok 

tekintetben nem választható el egymástól. A termikusan aktivált folyamatokat 

ugyanis a hőmérséklet és az idő egyaránt befolyásolja. Az alakváltozási sebesség 

nagysága, így a diffúziós folyamatok lejátszódására rendelkezésre álló időt befo-

lyásolja. A hőmérséklet és alakváltozási sebesség együttes hatását a Zener-Hollo-

mon paraméter mutatja meg számunkra. 

 𝑍 =  𝜀̇ exp (
𝑄

𝑅𝑇
) = 𝐴[sinh (𝛼𝜎𝑝)]

𝑛  (20) 

 A hőmérséklet növelésével, csökken az anyag alakváltozással szembeni el-

lenálló képessége. Ez arra vezethető vissza, hogy az atomok a hőmérséklet növe-

lése által fokozatosan eltávolodnak egymástól, miközben csökken a közöttük lévő 

kötési erő. Így pedig a diszlokációk mozgásához szükséges atomi helyváltoztatá-

sokhoz, kisebb csúsztató feszültség is elegendő.  

 
39. ábra Az alumínium Young modulus értéke a hőmérséklet függvényében 

A fémek rugalmas viselkedését jellemző Young modulus (E) értéke is csök-

ken a hőmérséklet növeléséve (39. ábra). Az említett hatáson kívül a hőmérséklet 

további növelésével, megnő az anyagban az a hajtóerő, ami az előzetes alakítás 

során keletkezett kristálytani hibák, elsősorban a diszlokációk mennyiségét igyek-

szik csökkenteni. Ezen folyamatok közé tartozik a megújulás és újrakristályosodás, 

mely folyamatok termikusan aktiváltak, ezért meghatározó jelentőségű a hőmér-

séklet és a rendelkezésre álló idő értéke. A hideg és melegalakítás tartománya kö-

zött nem jelölhető ki egyértelmű éles határ, mivel számos tényező együttesen be-

folyásolja ezen folyamatok lefutását. 
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40. ábra Különböző mértékben alakított CuZn 37 ötvözet keménységváltozása, a 
3 órás adott hőmérsékletű lágyítást követően (Hornbogen & Warlimont (1996)) 

Fémtani értelemben abban az esetben beszélünk melegalakításról, ha a meg-

újulás és újrakristályosodás sebessége és mértéke az alakítás során illetve az egy-

mást követő alakítások közötti időtartam alatt már olyan nagy, hogy jelentős mér-

tékben képes csökkenteni a diszlokációsűrűséget, azaz az alakítási keményedés 

hatását, ezzel segítve a képlékeny folyást. Az alakítottsági mérték növelésével, az 

anyag szilárdságcsökkenése szempontjából nő a lágyítási hőmérséklet jelentősége 

(40. ábra). Az egyre nagyobb diszlokációkoncentráció ugyanis, növeli a megújulás 

illetve újrakristályosodás lejátszódásának hajtóerejét. A hőmérséklet emelése to-

vábbá felgyorsítja a keresztcsúszást és a diszlokációk mászásának folyamatát. 

Amíg a TKK rácsú fémek esetén, a hőmérséklettel ellentétes irányban, jelen-

tős mértékben változik a folyáshatár értéke, addig az FKK rács esetén a hőmérsék-

letnek inkább az alakítási keményedésre van hatása, hiszen az nagymértékben 

csökkenti az alakítási keményedés mértékét. Tehát az FKK fémekben a szakítószi-

lárdság értékét jelentősebben befolyásolja a hőmérséklet, mint a folyáshatárét. 

 Az alakváltozási sebesség hatása az FKK rácsú fémek alakváltozására, szo-
bahőmérsékleten elenyésző. Az alakváltozási sebességet egy nagyságrenddel nö-
velve 23 °C-on, a folyási feszültség csupán 1-2%-ot növekszik. Ugyanez a növeke-
dés a melegalakítás hőmérséklettartományában, akár 50%, vagy még nagyobb is 
lehet. Az alakítási hőmérséklet növelésével tehát, az alakítás sebességének jelen-
tősége nagymértékben nő. Ennek az az oka, hogy az FKK fémek alakváltozásánál 
kulcsszerepet betöltő keresztcsúszás termikusan aktivált folyamat, amit tehát a 
hőmérséklet mellett, a rendelkezésre álló idő is befolyásol. Minél nagyobb az ala-
kítási sebesség adott hőmérséklet esetén, annál nagyobb csúsztató feszültséget 
igényel a keresztcsúszás végbemenetele. Emellett persze nem szabad elfeled-
kezni, hogy a diszlokációk számát csökkentő folyamatok is véges sebességgel ját-
szódnak le. Így nagy sebességek esetén, az alakítási keményedés hatását csak ki-
sebb mértékben képes kompenzálni a lágyulás folyamata. 
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 Az alakváltozás sebességének hatását, az úgynevezett sebesség érzékeny-
ségi tényezővel (m) szokás jellemezni.  

 𝜎 = 𝐶(𝜀̇)𝑚│ε,T  (21) 

 Az egyenletben szereplő C és m értékeinek meghatározására két lehetőség 

kínálkozik. Az egyik során az adott alakváltozási értékekhez tartozó feszültségeket 

ábrázoljuk, az alakváltozási sebesség függvényeként logaritmikus diagramon (41. 

ábra). Az így ábrázolt pontokra illesztett egyenesek egyenletéből megkapjuk, az 

adott hőmérsékletre és alakváltozási mértékre jellemző sebesség intenzitási té-

nyező értékét (2. táblázat).  

 
41. ábra 6063 alumínium ötvözet egyezményes folyáshatárának változása az alak-

változási sebesség függvényében, különböző hőmérséklet esetén  
(Dieter & Bacon (1986)) 

2. táblázat: A kereskedelmi tisztaságú alumínium C és m értékei adott hőmérsék-

leten 

 25 °C 440 °C 

C 70,3 MPa 14,5 MPa 

m 0,066 0,211 

A bemutatott eljáráshoz képest sokkal érzékenyebb megoldás, ha adott hő-
mérsékleten és alakváltozási mértéknél, hirtelen megváltoztatjuk az alakváltozási 
sebesség értékét, és megfigyeljük a feszültségben bekövetkező változás nagyságát 
(42. ábra). 

 
42. ábra Alakváltozási sebesség vizsgálat közbeni változtatása az m tényező meg-

határozására (Hull & Bacon (2011)) 
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 𝑚 =
𝑙𝑜𝑔(𝜎2 𝜎1⁄ )

𝑙𝑜𝑔(�̇�2 �̇�1⁄ )
  (22) 

 A sebesség intenzitási tényező mindamellett, hogy egy jó indikátor az alak-

változási viselkedés változása szempontjából, mint korábban már bemutattam 

kulcsszerepet játszik az alakváltozás diszlokációelméletének leírásában.  

 𝑚′ =
1

𝑚
−

𝜕 ln𝜌

𝜕 ln𝜎
  (23) 

3.2.1 Alakítási keményedés  
A kristályos fémek folyási feszültségének az alakváltozás közbeni növeke-

dését, alakítási keményedésnek hívjuk. Ez a folyamat főként a diszlokáció-diszlo-
káció (pl. Lomer-Cottrell akadály) illetve diszlokáció-szemcsehatár egymásra gya-
korolt hatásaiból következik. Ezek nem csupán a diszlokációk forrásaira hatnak 
vissza, hanem belső feszültséget is generálnak a kristályrácsban. Az alakítási ke-
ményedés folyamatának összetett mivoltát jelzi, hogy Cottrell szerint „ez még a 
klasszikus fizika egyik legbonyolultabb kérdésénél, a folyadékok turbulens áram-
lásánál is nehezebb ügy”. A keményedés mértékét az úgynevezett keményedési 
kitevő (n) segítségével szokás jellemezni.  

 𝜎 = 𝜎0 + 𝐾𝐿 ∙ 𝜑𝑛  (24) 

Az ú.n. Ludwik-Hollomon egyenlet jól leírja, az alakítási keményedés III. 
(parabolikus) szakaszát. Az egyenlet kitevőjében szereplő n értéke eltérő, a külön-
böző kristályráccsal rendelkező anyagok esetén. Jellemzően kicsi az alakítási ke-
ményedése a hexagonális rácsú fémeknek, mint pl. a cink vagy kadmium, ahol a 
csúszás csupán egy csúszási síkon és három különböző irányban történhet. A kö-
bös kristályrácsú fémek, ehhez képest sokkal gyorsabban keményednek. Abban az 
esetben, ha a képlékenyalakítás során csupán egy csúszási sík aktív, a keményedés 
mértéke jóval kisebb, mint ha egyszerre több síkon történik a csúszás. Utóbbi eset-
ben ugyanis, a diszlokációk jelentősen képesek blokkolni egymást, mely alakítási 
keményedéshez vezet. 

3.2.2 Alakítási lágyulás 
Ha egy kisebb hőmérsékletű alakítás után, a darabot jóval nagyobb hőmér-

sékleten alakítjuk tovább, akkor fellép az úgynevezett alakítási lágyulás jelensége 
(Stokes & Cottrell (1954)). A jelenség oka az, hogy a kis hőmérsékletű alakítás során 
kialakult diszlokációs szerkezet, az azt követő magasabb alakítási hőmérsékleten 
instabillá válik. Ennek során lecsökken a (nagyobb hőmérsékletű) további alakítás-
hoz szükséges feszültség, viszont megjelenik egy éles folyáshatár (43. ábra). Stokes 
és Cottrell ezt a folyamatot, nem az intersztíciós atomok diszlokáció blokkoló 
mechanizmusának tulajdonította. A hőmérséklet növelésével a képlékenyalakvál-
tozás megindításához szükséges kritikus feszültségérték (a hidegalakítás hőmér-
séklet tartományában kisebb mértékben, a melegalakítás hőmérséklettartományá-
ban jelentősebb mértékben) csökken. Az anyagot minden egyes hőmérsékleten jel-
lemez egy telítési diszlokációsűrűség érték. A hőmérséklet növekedésével (részben 
a megújulás miatt), ez az érték szintén csökken. 
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43. ábra: Folyási csúcs megjelenése alumíniumon 90 K-es alakítást követő 196K-es 

alakítás során, illetve ezt követő 293 K-es alakítás alatt (Cahn (1983)) 

Ha tehát egy kisebb hőmérsékletű alakítást követően, nagyobb hőmérsékle-
ten folytatjuk az anyag képlékenyalakítását, akkor a kiindulási diszlokációsűrű-
ségnek, le kell csökkennie az adott hőmérsékletre jellemző értékre. Ehhez atom-
mozgásra van szükség, ami azonban különösen a kriogén hőmérsékleten nagyon 
lassú folyamat. Ezért tapasztalhatjuk az előző ábrán látható éles feszültségcsúcsot, 
a folyás megindulása pillanatában. Amint megindul a képlékeny alakváltozás a 
feszültség hirtelen és jelentős mértékben addig esik vissza, amíg a diszlokációs 
szerkezet beáll, az adott körülményekre jellemző állapotra. 

3.2.3 Statikus megújulás és újrakristályosodás  
Az anyag keményedésével járó alakváltozás során, a rendszer energiája a 

kristályhibák megnövekedett száma következtében megnő. Ennek közvetlen hatá-
sát abban láthatjuk, hogy az ε0-ról ε1-ig alakított darab folyáshatára az eredeti σ0-
ról σ1-re változik. Az alakítások között, illetve azt követően alkalmazott lágyítás 
hőmérsékletétől és időtartamától, valamint a ∆𝜀 mértékétől függően, ez az ε1-hez 
tartozó σ1 folyáshatár értéke különböző mértékben csökken le (44. ábra).  

 
44. ábra Megújulás hatása a folyási feszültségre (Verhoeven (1975)) 

Az alakított anyag lágyulását okozó atomi átrendeződések alapján, megkü-
lönböztethető az ú.n. megújulás „recovery” illetve újrakristályosodás „recrystalli-
zation” folyamata. A megújulás során, az alakítás közben cellafalakba rendeződött 
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diszlokációkból szubszemcsehatárok jönnek létre, miközben számuk jelentős mér-
tékben csökken. A folyáshatár csökkenése annál nagyobb, minél nagyobb az alkal-
mazott hevítés hőmérséklete, és minél több idő áll rendelkezésre a diszlokációs 
szerkezet átrendeződésre. A nagymértékű alakításokat kivéve, ahol a határok be-
hullámosodnak a szubszemcsehatárok miatt, a megújulás lényegében nincs hatás-
sal az alakított szemcsék határfelületére, így nem változik az anyag optikai mikro-
szkópon megfigyelhető szövetképe sem. A megújulás során, a szemcséken belüli 
diszlokációs szerkezet változik meg. A folyamat állandó hőmérsékleten eleinte 
gyors, majd egyre lassul.  

Az újrakristályosodás során új, az alakításból származó diszlokációktól lé-
nyegében mentes térrészek jönnek létre az alakított vagy megújult struktúrán be-
lül. Ezek aztán növekedésnek indulnak, és kitöltik az alakított kristályok térfoga-
tát, így létrehozva az eredeti (alakítatlan) diszlokáció sűrűséghez közelítő struktú-
rát. A szemcseszerkezeten ezt követően nem lehet észrevenni az alakított jelleget, 
mivel azt a végbemenő atomi átrendeződés gyakorlatilag teljesen megsemmisíti. 
Az újrakristályosodás és mechanikai lágyulás tulajdonképpen összetartozó jelen-
ség. Ha az újrakristályosodás befejeződött, akkor a mechanikai lágyulás is gyakor-
latilag véget ért. Bár az újrakristályosodás megszünteti a diszlokációk döntő több-
ségét, a szerkezet még mindig olyan nagyszámú szemcsehatárt tartalmaz, amely 
termodinamikailag nem eredményez stabilis állapotot. 

Hosszú hőntartás hatására ezért szemcsedurvulás következhet be, mely so-
rán növekszik a szemcsék átlagos mérete, és csökken azok fajlagos határfelülete. 
Ezt a fokozatos szemcsedurvulást követhet egy ú.n. szekunder újrakristályosodás 
is, mely során egyes szemcsék rendkívül nagyra nőnek, a környezetükben lévő 
apró szemcsék azonban aprók maradnak, vagy beolvadnak a nagyobb szem-
csékbe. Az ilyen szövetet duplexnek nevezzük. 

A statikus újrakristályosodás bemutatott jól ismert lépései a szakirodalom 
szerint folyamatos „continuous” és szakaszos „discontinuous” módon is végbe-
mehetnek. Utóbbi esetben a folyamatot két jól megkülönböztethető lépésre, a csí-
raképződésre és növekedés szakaszára lehet osztani. Folyamatos újrakristályoso-
dásnál ezzel szemben nincs csíraképződés.  

3.2.4 Dinamikus megújulás és újrakristályosodás  

A megújulás és újrakristályosodás melegalakítás közben is végbemehet, 
amit dinamikus megújulásnak (DRV), illetve dinamikus újrakristályosodásnak 
(DRX) nevezünk. Előbbinek főként a nagy rétegződési hibaenergiájú fémek meleg-
alakítása során van nagy jelentősége. Ekkor a statikus megújuláshoz hasonlóan, a 
rendszer úgy csökkenti az energiáját, hogy a cellaszerkezete szubszemcseszerke-
zetté alakul át. Az SRV-től eltérően azonban, a diszlokációk megsemmisülése mel-
lett, az alakítás következtében folyamatosan képződnek is a diszlokációk. E két el-
lentétes folyamat eredője a folyási feszültség állandó értékét eredményezi a 45. 
ábra (b) jelű görbéje szerint. A dinamikus újrakristályosodás folyamata, a kisebb 
rétegződési hibaenergiájú fémek melegalakítására jellemző. Ekkor általában nem 
alakul ki alakítás közben cellaszerkezet a szemcséken belül. Ennek kulcsszerepe 
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van, hiszen így a megújulás folyamata helyett, a nagyobb aktiválási entalpiájú csí-
raképződéssel és növekedéssel végbemenő újrakristályosodás fogja csökkenteni a 
rendszer energiáját. 

 

 
45. ábra A dinamikus újrakristályosodásra (a), és dinamikus lágyulásra (b) jel-

lemző folyásgörbe alak (Quan Guo-Zheng (2009)) 

 A DRX folyamatát az irodalom, a 45.ábra (a) jelű görbealakkal szokta azo-
nosítani. A kezdeti keményedést követően a maximális feszültség elérése előtt köz-
vetlenül indul a csiraképződés. Az alakítás közbeni feszültségcsökkenés, az újra-
kristályosodás közbeni jelentős diszlokációcsökkenés következménye. A bemuta-
tott görbealak azonban nem jellemző a nagy Mg tartalmú alumínium melegalakí-
tására, holott a dinamikus újrakristályosodás bizonyítottan bekövetkezik.  

AZ SRX-től eltérően, a DRX közben kialakult újrakristályosodott szerkeze-
ten, sok esetben felfedezhető az alakított szemcsék eredeti alakja. A csírák ugyanis 
főként ezek környezetében jelennek meg először, amit körbeérve a szemcsék bel-
seje irányában kezdenek el nőni (46. ábra). Egy jól kivehető nyakláncstruktúra ala-
kul ki így az újrakristályosodott szemcsékből (Mikó & Barkóczy (2013)).  

 
46. ábra a, Nyakláncstruktúra kialakulása 5182 Al ötvözet melegalakítása során a 
szemcsehatárok mentén lévő vegyület fázisok mentén (Mikó & Barkóczy (2013)) 

b, kifejlődött nyakláncstruktúra (Ponge & Gottstein (1998)) 

3.2.5 Alakítási öregedés 
Az alakítási öregedés egy diszlokáció mozgással járó folyamatot követően, 

az anyag mikroszerkezetében végbemenő diffúziós folyamat következménye. En-
nek során, az anyagban oldott állapotban lévő ötvöző/szennyező atomok, energe-
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tikai okokból (mivel ott kisebb rácstorzulást okoznak), a diszlokáció élekhez ván-
dorolnak (Rogers (1956)). A diffúzió mértéke függ a rendelkezésre álló idő hossz-
ától, így az alakítástól eltelt idő függvényében nő a diszlokációkhoz eljutó atomok 
mennyisége. Az alakítási öregedésre az egyik legjobb példa, az ötvözetlen karbo-
nacél folyási viselkedésének megfigyelése. Az alakítást követő öregítés során, az 
alakított szerkezetben az oldott C és N atomok a diszlokáció élekbe diffundálnak 
(Paxton & Churchman (1953)). Ezek, a rugalmas kölcsönhatás által szobahőmér-
sékleten erősen kötődnek egymáshoz. Ha ilyen, vagy ettől kisebb hőmérsékleten 
tovább alakítjuk az anyagot, akkor a diszlokációk elszakadnak ezen atomoktól, 
amihez azonban egy nagyobb feszültségérték szükséges (47. ábra). Ha megtörtént 
az elszakadás, akkor a diszlokációk további mozgatásához már elegendő kisebb 
feszültség is. Ez okozza a felső és alsó folyáshatár megjelenését (Rogers (1957)). 

 
47. ábra a, Éldiszlokációt megszálló intersztíciós atomok, b, Cottrell felhő hatása a 
folyáshatárra (I), alakítást követő azonnali visszaterhelés esete (II), öregítés hatá-

sára újra megjelenő folyási jelenség (III) (Lange (1984)) 

Ha azonban nem hagyunk időt az említett diffúzióval végbemenő folya-
matra, vagyis az előző alakítást követően gyakorlatilag azonnal tovább alakítjuk 
az anyagot, akkor a szakaszos folyáshatár helyett, folytonos átmenetet kapunk. Ha 
olyan hőmérséklet-alakváltozási sebesség tartományban végezzük az alakítást, 
ahol az említett diffúziós folyamat olyan gyors, hogy gyakorlatilag az alakítás köz-
ben is végbemegy, akkor a dinamikus alakítási öregedésről beszélünk. 

3.2.6 Dinamikus alakítási öregedés, Portevin-Le Chate-
lier hatás  

A jelenséget elsők között tanulmányozó kutatók tiszteletére, sok esetben 
csak PLC hatás néven emlegetett effektus, lényegében az alakítási öregedés egy 
dinamikus változata, amely a képlékenyalakváltozás során megy végbe (Penning 
(1972)). Tehát a már bemutatott folyamatoktól eltérően, ez a jelenség nem a folyás-
határra fejti ki a hatását, hanem csak jóval azután, az alakítási keményedés tarto-
mányában okoz folyási feszültség ingadozást (48. ábra). A PLC hatás, csak bizo-
nyos összetételű anyagokon, adott hőmérséklet és alakváltozási sebesség esetén 
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következik be. Közvetlen hatása, a folyásgörbe ingadozásában „szőrös jellegében” 
mutatkozik meg. 

 
48. ábra PLC hatás (Penning (1972)) 

A PLC tehát, a képlékeny instabilitás egyik fajtája (Sarkar (2015)). A jelenség 
abból áll, hogy egy kritikus alakítási sebességet elérve, a diszlokációk képesek el-
szakadni a feszültségterükben tartózkodó, mozgásukat akadályozó oldott ötvöző 
atomoktól, így a mozgásuk szabadabbá válik. A felgyorsuló diszlokációmozgás 
azonban, az alakítási keményedés következtében lefékeződik, így az oldott atomok 
ismét képesek utolérni őket. Az oldott atomok szilárdságnövelő mechanizmusára 
kétféle elmélet ismert. Az egyik szerint a diszlokációk mozgását zavaró oldott ato-
mok, egyenként lépnek kölcsönhatásba a mozgó diszlokációval, és mint pontszerű 
elszigetelt akadályok fejtik ki a hatásukat. Ezt a modellt az irodalom Friedell illetve 
Fleischer modellként emlegeti (Fleischer (1963)). A másik modell szerint egy-egy 
diszlokáció, a körülötte statisztikus véletlenszerűséggel elhelyezkedő ötvöző ato-
mok hosszú hatótávolságú feszültségterében van elhelyezve. Az ötvözőatomok a 
diszlokáció mindkét oldalán erőhatást fejtenek ki a diszlokációkra, így meggörbí-
tik azokat. Ha külső terhelés nem hat a rendszerre, akkor ezek a belső erőhatások 
kiegyenlítik egymást, és a diszlokáció egyensúlyban van. Ha külső erő hat a rend-
szerre, akkor a belső egyensúlyi rendszer felbomlik, és a belső erők eredője ellen-
tétes lesz a külső erőkből származó csúsztatófeszültséggel, ami a diszlokációmoz-
gás akadályozását eredményezi. Ezt a modellt Mott és Nabarro dolgozták ki, me-
lyet később mások továbbfejlesztettek (Labusch (1972)). 

3.3 Alakítási előélet hatása a folyási feszültségre 

3.3.1 Alakítási irányváltozás  

A hidegalakítás egyik velejárója, az úgynevezett morfológiai textúra kiala-
kulása, amely a szemcséknek és azokon belül a diszlokációknak az irányfüggő el-
rendeződését jelenti. Ez az irányított mikroszerkezet, jelentős hatást gyakorolhat a 
fémek mechanikai tulajdonságaira, amit többek között akkor érzékelhetünk, ami-
kor alakítási irányváltozás, idegen kifejezéssel Strain Path Change (SPC) követke-
zik be.  

A szóban forgó tématerület jelentőségét mutatja, hogy számos irodalmi for-
rás foglalkozik, az irányváltozás következményeinek leírásával, illetve értelmezé-
sével. Az anyagok alakítási irány érzékenységének vizsgálatára, alapvetően kétféle 

DOI: 10.14750/ME.2016.013



3. Fejezet Folyásgörbék 

 

46 

módszert használnak. Talán a legegyszerűbb az, amikor, az előző alakításhoz ké-
pest ellenkező irányú terhelést alkalmaznak (pl. húzás-nyomás). Ekkor az ú.n. Ba-
uschinger hatás következményeit tapasztalhatjuk, hiszen az előző alakítás során 
mért maximális feszültséghez képest, lecsökken az ellenirányú alakítás során mért 
folyáshatár értéke. A másik eljárás során, az előző alakítási irányra merőleges 
irányban alakítják tovább az anyagot (pl. húzás - nyírás), amit az angol szakiroda-
lom „orthogonal strain path change”-nek nevez (Wang és társai (2008)). Hengerelt 
lemezek esetén továbbá gyakori, hogy a hengerlési iránnyal különböző szöget be-
záróan vizsgálják az anyag alakíthatóságát. 

A felsorolt vizsgálati lehetőségek alkalmazása során tapasztalhatók, a kon-
vencionálistól eltérő folyási jelenségek. A jelenségek eredetét minden esetben visz-
sza lehet vezetni az anyag atomi és mikroszerkezetének jellegzetességeire. Egy 
adott irányú alakítás során kialakuló diszlokációszerkezet morfológiája, egyértel-
műen magán viseli a terhelés jellegzetességeit. A diszlokációk keletkezése és moz-
gása ugyanis az aktuális alakításnak leginkább kedvező módon és irányban törté-
nik. Az alakítás irányának megváltoztatása által azonban, a korábban kialakult 
diszlokációsszerkezet (cellaszerkezet) instabillá válik, leépül, majd újraépül az új-
bóli feltételeknek és körülményeknek megfelelően. 

Az alacsony ötvözőtartalmú (nagy rétegződési hibaenergiájú) alumíniumra 
jellemző, hogy a képlékenyalakítás kezdeti szakaszában a szemcséken belül kiala-
kulnak olyan térrészek, ahol jelentősen megnő a diszlokációsűrűség. Ezen terüle-
tek a tér minden irányában összenőve cellákat hoznak létre. A diszlokációk feltor-
lódnak a cellafalaknál, miközben a cellák belsejében minimális a diszlokációsűrű-
ség. A diszlokációk polaritása a cellafal két oldalán eltérő. A felgyülemlett diszlo-
kációk a feszültségterükkel akadályozzák a cellákon belüli diszlokáció források 
működését, és egy belső feszültséget hoznak létre. Ha ellenkező irányban folytat-
juk azonban az alakítást, akkor ezen feszültségek hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
előző alakítás során mért maximális feszültségértékhez képest, az új irányban a 
folyáshatár értéke lecsökkenjen. Továbbá a cellahatárokon mozgásképtelenné vált 
diszlokációk egy része ismét képes lesz részt venni az ellenkező irányú csúszásban. 
A cellafalakban lecsökken, a cellákon belül viszont megnő a diszlokációsűrűség. A 
cellaszerkezet tehát szétesik, és a teljes diszlokáció sűrűség értéke is némiképp le-
csökken. Amíg ki nem alakul az új alakítási iránynak megfelelő cellaszerkezet, a 
folyási feszültség csökkenése, illetve stagnálása következik be.  

Bauschinger effektus 

Ha ellentétes előjelű az alakítás az előzőhöz képest, akkor a képlékenyalak-
változás megindulása akár sokkal kisebb feszültségen indul meg, mintha mindkét 
alakítás azonos előjelű lenne. A jelenség arra vezethető vissza, hogy a hidegen ala-
kított kristályokban a diszlokációkat sokkal könnyebb az előzetes alakítással ellen-
tétes irányban mozgatni (Cahn (1983)). 
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49. ábra a, Hiszterézishurok ellentétes irányú alakítások esetén b, folyási jelenség 

ellenkező irányú alakítás során (Hasegawa &Yakou (1975)) 

Ha egy húzásra igénybevett próbatestet, tehermentesítése után nyomásnak 
vetünk alá, akkor a folyás ellenkező értelemben nagyjából annyival kisebb σf’ fe-
szültség elérésekor következik be, mint amennyivel húzás alkalmával az eredeti σf 
folyási határt túlléptük (49.a ábra). Ha pedig a próbatestet tehermentesítjük, és is-
mét húzásnak tesszük ki, akkor ugyanez tapasztalható az újabb σf’’ folyási határt 
illetően. Ezt a jelenséget 1886-ban Bauschinger észlelte először, ezért az irodalom-
ban Bauschinger-hatásnak nevezik. A teljes terhelési ciklust, amely a mindkét ér-
telmű terhelést és tehermentesítést magában foglalja egy zárt hurok jellemzi. Ezt 
képlékeny hiszterézisnek nevezik és az általa határolt terület a terhelési ciklus so-
rán elnyelt energiát jellemzi. Ez nagyságrendileg nagyobb, mint az egyirányú ter-
helésnél és tehermentesítésnél elnyelt energia. Ez az oka annak, hogy a változó 
értelmű képlékeny alakítás viszonylag igen gyorsan töréshez vezet. A Bauschinger 
hatás, az ellentéte irányú csavarás esetére is érvényes (50. ábra). 

 
50. ábra AA1050 ellentétes irányú csavarása során felvett folyásgörbe szobahő-

mérsékleten (Davenport & Higginson (1998)) 

Deformált állapot stabilitása 

Az alakváltozást létrehozó feszültség megszüntetése után, a diszlokációk 
kis mértékben ugyan visszavándorolhatnak, azonban teljes mértékben nem csúsz-
nak vissza a forrásaikba. Ennek a stabilitásnak az okai a következők: 

 A súrlódási erők a mozgás irányától függetlenül visszafelé is akadályozzák 
a diszlokációk mozgását. 
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 Az alakváltozás során képződött akadályok a feszültség megszűnése után 
is megmaradnak. 

 A diszlokációk úgy helyezkednek el, hogy feszültségtereik nagy távolsá-
gokban kiegyenlítik egymást. A fordított irányú mozgáshoz tehát potenci-
álhegyeken kell átkelniük a diszlokációknak. Ehhez kb. ugyanolyan nagy-
ságú feszültségre van szükség, mint az eredeti mozgásukhoz. 

 A mozgás során képződött lépcsők nem tudnak eltűnni. 

3.3.2 Leterhelési folyáshatár 
Egy kismértékű folyáshatár jelenik meg, ha a fémet megfelelően kis hőmér-

sékleten teljesen vagy részlegesen leterhelt állapotból újra alakítunk (51. ábra).  

 

51. ábra: Folyási jelenség szemléltetése (Haasen & Kelly (1957)) 

Az FKK rácsú fémeken mért feszültségcsúcs kvantitatív kiértékelését az el-
sők között Haasen és Kelly végezte el (Haasen & Kelly(1957)). A jelenséget egyes 
irodalmi források ezt követően róluk nevezték el Haasen-Kelly hatás néven (Cahn 
(1983)). A jelenség abból áll, hogy rendkívül kis hőmérsékletű alakítást követő tel-
jes, illetve részleges leterhelés után Δσ feszültségcsúcs mérhető a folyásgörbén 
(Westwood & Broom (1957)). 

A jelenség kialakulásának elsődleges feltétele, hogy az előzetes alakítást köve-
tően egy csökkentett feszültségszinten kell tartózkodnia az anyagnak. A Δσ értéke 
nagyobb lesz, ha a két alakítás közötti hevertetés során a hőmérséklet nagyobb, 
mint az azt követő alakítási hőmérséklet. A Δσ értéke továbbá nő a folyási feszült-
séggel, a hőmérséklet növelésével (~300K felett) azonban csökken mértéke, de 
rendkívül kis hőmérsékleten gyakorlatilag független attól (20K, 90 K). Ha pár perc-
nél hosszabb a hevertetési idő, akkor a feszültségcsúcs nagysága nem függ az idő-
től. Ennek az effektusnak az eredeti leírása Blewitt nevéhez fűződik, aki szerint az 
alakítás során képződött vakanciák blokkolják a diszlokációk mozgását. Mások ezt 
a jelenséget szubsztitúciósan oldott ötvözőknek, illetve a hidrogénnek tulajdoní-
tották (Cupp & Chalmers (1954)). Elmondható továbbá, hogy a pontszerű hibák 
(vakanciák) jelenléte a rendszerben az alakítás során nő. A szakítóvizsgálat köz-
beni megfigyelések alapján három jellegzetes kísérője van a jelenségnek. 

1. A jelenség mindig a rugalmas-képlékeny alakváltozás határán jelentkezik. 
2. A jelenség nem figyelhető meg azonnali újraterhelés esetén. 
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3. Két alakítás között csak bizonyos öregítési idő eltelte után jelentkezik a jelen-
ség. 

Az 1. megállapítást illetően abból kell kiindulnunk, hogy a diszlokációk blok-
kolása nem eléggé nagy ahhoz, hogy a feszültségcsúcsot okozzon. A 2. megállapí-
tás vitatható, hiszen a ponthibák diffúziója rendkívül gyors.  

Sokkal inkább valószínűnek tűnik egy leterhelés közbeni diszlokáció újraren-
deződés, mint termikusan aktivált vakanciák diffúziója a diszlokációkhoz. Erre a 
következtetésre jutott Diehl is az 1955-ben megvédett disszertációjában. Szerinte a 
folyamat annak a megfordíthatatlan folyamatoknak a következményei, melyek le-
terhelés során mennek végbe. Ezek csupán abban az esetben nem következnek be, 
ha a diszlokációk nem mozognának, mivel nem látható folyáshatár, ha a terhelés 
az öregítés során mindvégig fenntartott. A szerző szerint a diszlokációk akadá-
lyozzák egymást a leterhelés során, és ez okozza a későbbi újraterhelési folyásha-
tárt.  
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4. Fejezet 

   4. Az Al-Mg ötvözetek tulajdonságai 
Az alumíniumot a kis sűrűségének, jó alakíthatóságának, villamos vezető-

képességének és korrózióállóságának köszönhetően, az iparban egyre szélesebb 
körben alkalmazzák. Az egyedüli kedvezőtlen tulajdonságát a kis szilárdságát, kü-
lönböző módszerek segítségével lehet javítani. Az alakítás, hőkezelés, és termo-
mechanikus kezelések mellett, az ötvözés által érhetjük el a legjelentősebb szilárd-
ság növekedést. Az alumínium egyik legfontosabb szilárdságnövelő ötvözője a 
magnézium (52. ábra). Az alakítható Al-Mg ötvözetek közé, az 1-7% magnézium 
tartalommal rendelkezőket soroljuk, melyek még a nagyobb szilárdságuk ellenére 
is jól hengerelhetők és préselhetők, ami a jó hegeszthetőségüket is figyelembe véve, 
ideálissá teszi őket az autóipar kívánalmainak. A 3% fölötti magnéziumtartalom 
esetén gyakran észrevehető a félkész termékben, hogy a magnézium egy része a 
túltelített szilárd oldatban van, és szobahőmérsékletű hevertetés során néhány óra 
vagy nap alatt kiválások jönnek létre. Ezek a kiválások kristályközi és feszültség 
korróziót okozhatnak. A hidegen alakított ötvözetekben szoba- vagy attól kicsit 
nagyobb hőmérsékleten, hosszabb idő alatt jelentős feszültségcsökkenés követke-
zik be. 

 
52. ábra Alumínium-magnézium kétalkotós egyensúlyi fázisdiagram11. 

A 3. táblázatban az alumínium Mg oldó képességének változása látható kü-
lönböző hőmérsékleten. Az eutektikus hőmérsékletre (450 °C) jellemző 17,4 m/m 

                                                 
11http://www.himikatus.ru/art/phase-diagr1/Al-Mg.php 
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% oldóképesség 100 °C-on már csupán 1,9 %, és szobahőmérsékleten hevertetve 
pedig 1 % alá kerülhet.  

3. táblázat: Alumínium Mg oldóképessége különböző hőmérsékleten. 

Hőmérséklet (°C) 
Magnézium oldóképesség 

tömeg % atom % 

100 1,9 2,1 

150 2,3 2,6 

200 3,1 3,4 

250 4,4 4,9 

300 6,7 7,4 

350 9,9 10,9 

400 13,5 14,7 

450 17,4 18,9 

Az 𝛼 szilárd oldat magnéziumoldó képessége nyomás hatására csökken. A 
magnézium atomok jelentősen nagyobbak (atomátmérőjük: 300 pm), mint az alu-
mínium atomok (atomátmérő: 250 pm). A magnézium okozta rácstorzulás, az öt-
vözőatomok környezetében lokalizálódik, mértéke attól eltávolodva gyorsan csök-
ken. Az ötvözők okozta rácstorzulás alapvetően megszabja azok oldhatóságának 
mértékét. A vakancia és ötvöző közötti kölcsönhatási energia befolyásolja a diffú-
zió sebességét, illetve az ötvöző-diszlokáció kölcsönhatást, azaz az anyag kemé-
nyedésének mértékét. 

4.1 A magnézium ötvözés hatása az alumínium 
alakváltozására 

A magnézium, a jelentős rácstorzító hatásának valamint vegyületfázisok 
létrehozásának köszönhetően, képes az ötvözetlen alumínium szilárdságát a több-
szörösére növelni. A szilárdságnövelő hatásának mértékét, a különböző Mg tar-
talmú alumínium ötvözetek folyáshatárának, szakítószilárdságának valamint ke-
ményedési kitevőjének változásában követhetjük nyomon (53. ábra). 

  
53. ábra a, Mg ötvözés hatása az Al szilárdságára b, az alumínium keményedési 

kitevőjének változása a Mg tarom növelésével (Lee és társai (2016)) 
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Amellett, hogy a magnézium növeli az alumínium folyáshatárát és szakító-
szilárdságát (adott esetben a szakadási nyúlását is), a szakítódiagramon további 
két jellegzetesség tulajdonítható neki (Lee és társai (2016)). Bizonyos Mg tartalom 
esetén a folytatólagos helyett, szakaszos folyáshatár lesz látható, amit Piobert-
Lüders hatásnak is nevez az irodalom (Dieter & Bacon (1986)). Ez a jelenség a 
mozgó diszlokációk és az oldott Mg atomok kölcsönhatásából ered a képlékeny 
alakváltozás kezdeti szakaszában, amikor a diszlokációk elakadnak a magnézium 
atomokban. Annak érdekében, hogy a képlékenyalakváltozás folytonossága meg-
maradjon, új diszlokációknak kell képződniük, vagy a meglévőknek el kell sza-
kadniuk az ötvözők rögzítő hatásából. A másik jellegzetessége az Al-Mg folyás-
görbéknek, a dinamikus alakítási öregedés (PLC hatás). A magnézium mennyisé-
gét növelve, a keményedési kitevő értéke is számottevően nő. 

Az ötvözetlen és Mg tartalmú alumínium eltérő alakítási keményedése ab-
ból adódik, hogy másfajta diszlokációs mikroszerkezet alakul ki bennük. Ötvözet-
len alumínium esetén, a korábban már bemutatott szubszemcseszerkezet alakul ki 
az egyes krisztallitokon belül, ahol a cellák belseje szinte teljesen mentes a diszlo-
kációktól, miközben a cellafalakat nagy diszlokációsűrűség jellemzi (54. a ábra). 
Ebben az esetben az alakváltozás közben létrejövő diszlokációk, nem halmozód-
nak fel a cellákon belül, hanem a cellahatároknál a keresztcsúszás segítségével 
semmisülnek meg. A cellás szerkezetű anyagok diszlokációtárolási kapacitása kis-
mértékű, és az alakváltozás során nem is nő számottevően a diszlokációsűrűség, 
azaz a keményedés mértéke elenyésző (az n érték kicsi). A diszlokációs szerkezet 
morfológiája azonban, az Mg tartalom növekedésével folyamatosan megváltozik. 
Ennek hatására a cellaszerkezet kialakulása helyett, egy kusza összefonódó disz-
lokációs szerkezet jön létre, így pedig a diszlokációsűrűség jóval homogénebb, 
mint a cellaszerkezet esetében.  

A 3 m/m %-nál nagyobb Mg tartalmú alumíniumban, a szilárdoldatban 
egyenletesen eloszló Mg atomok meggátolják a cellaszerkezet kialakulását (54. b 
ábra), mivel a keresztcsúszás jóval nehezebbé válik, hiszen az összefonódó diszlo-
kációk „dislocation tangles and bands” nem tudják elhagyni a primér csúszási 
rendszerüket, és végül feltorlódnak a csúszási síkjukon. Ez, az alakított régiók ala-
kítási keményedéshez vezet, melyek egyenletesen terjednek ki az egész szerkeze-
ten belül. Ennek köszönhetően az alakváltozás kevésbé lokalizálódik, mint a cellás 
szerkezettel rendelkező ötvözetlen alumínium esetén.  

 

54. ábra Diszlokációs szerkezet a, ötvözetlen alumíniumban, b, 3 %Mg tartalmú 
alumínium ötvözetben TEM felvétel, (Lee és társai (2016)) 
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Ennek köszönhető, hogy a magnézium ötvözőatomok hatására az alumíni-
umnak a nagyobb szilárdsága mellett, az alakíthatóság is javul. Az elmondottakat 
arra lehet visszavezetni, hogy ötvözés hatására megváltozik a fém rétegződési hi-
baenergia értéke, ami befolyásolja a diszlokációk mozgásának módját. Az Mg tar-
talom növelésével, csökken a rétegződési hibaenergia értéke (55. ábra). Nagy SFE 
érték esetén, a keresztcsúszás könnyen végbemegy. A mozgó parciális diszloká-
ciók könnyedén újraegyesülnek perfekt diszlokációkká, megkönnyítve azok ke-
resztcsúszását, és ezáltal a cellaszerkezet kialakulását.  

 
55. ábra Az alumínium rétegződési hibaenergiájának változása a Mg tartalom 

függvényében (Lee és társai (2016)) 

Nagyobb mennyiségű Mg ötvöző hatására azonban, a parciális diszlokációk 
jelentősen eltávolodhatnak egymástól, meggátolva így az egyesülésüket és ezáltal 
a keresztcsúszásuk lehetőségét. Ez a fajta diszlokációs szerkezet megnöveli az 
anyag diszlokációtároló képességét, valamint a szemcsék alakítás közbeni kemé-
nyedésének mértékét, ami egyúttal csökkenti az alakváltozás lokalizálódásának a 
valószínűségét. Az elmondottak további következménye, hogy a melegalakítás so-
rán, az Al-Mg ötvözetek a tiszta alumíniumra jellemző dinamikus megújulás fo-
lyamata helyett, hajlamosabbak a dinamikus újrakristályosodásra. 

4.2 A vizsgált ötvözetek kiinduló állapota  
A kutatómunkám során vizsgált alumínium ötvözeteket, három csoportba 

lehet sorolni. Az Al59, Al1370 és 6101-es jelű minőségeket, a FUX Zrt. biztosította 
számomra. Ezek kivétel nélkül Properzi huzalok, melyekből sorozathúzás segítsé-
gével villamos vezetékeket gyártanak. Az 5182-es minőség, az Alcoa Köfém által 
előállított meleg és hideghengerléssel alakított ötvözet, melyből a kiinduló öntött 
állapotot vizsgáltam. A harmadik csoportba, egy nem szabványos összetételű, ál-
talam (annak Mg tartalmáról) Al0,25Mg-nek elnevezett ötvözet tartozik, melyet 
megfelelő mennyiségű Al1370 és 6101 ötvözetek beolvasztásával, leöntésével va-
lamint meleg sajtolásával egyénileg állítottam elő, mivel nem állt rendelkezésemre 
ilyen Mg tartalmú szabványos ötvözet. A vizsgált ötvözetek méréssel megahatá-
rozott kémiai összetételét a 4. táblázat tartalmazza. 
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4. táblázat Vizsgált anyagok mért kémiai összetétele 

Ötvözet 
Ötvözőtartalom (%) 

Mg Mn Si Fe Cu 

1370 0,02 0,01 0,1 0.25 0,02 

Al59  0,07  0,01  0,1 0,27  0,18  

Al0,25Mg 0,3 0,03 0,07 0.18 0 

6101 0.5 0,03 0.5 0.5 0,1 

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

4.2.1 Al1370 alumínium 

 Az Al1370-es minőségű hengerhuzal gyakorlatilag egy kereskedelmi tiszta-
ságú alumíniumnak felel meg, amit az Al59 és 6101 ötvözetekhez hasonlóan, Pro-
perzi eljárással készítenek. Az öntvehengerlés egy rendkívül gazdaságos és terme-
lékeny technológia, mely során a belülről vízzel hűtött öntőkerék végtelenített 
acélszalaggal eltakart hornyában történik az olvadék öntése és kristályosítása. Az 
öntőgépből kikerülő pászma, az adott számú hengerállványból álló folytatólagos 
sorra kerül, ahol az egyes hengerállványokban három db 120°-ban elforgatott, üre-
gezett henger található. Az egymás után következő üregek hengerei egymáshoz 
képest 60 fokkal el vannak fordítva, hogy az előző üregben keletkező szélesedést 
lehengerelhessék (Kiss (1987)). A legyártott hengerhuzal magán viseli a bemutatott 
technológia inhomogén alakváltozási jegyeit, így a huzal nem lesz körszimmetri-
kus. A hengerhuzalból ezt követően sorozathúzás segítségével érik el a kívánt ter-
méket. 

Az Al1370 esetén alkalmazott hengerlési technológia utolsó szúrása előtt, a 
kívánt H14-es keménységi érték elérése céljából vízhűtést alkalmaztak így gyakor-
latilag az utolsó szúrás hidegen történt. A 14 mm-es névleges kiinduló átmérőjű 
hengerhuzal hossz menti csiszolatáról készült optikai és pásztázó elektronmikro-
szkópos felvételeken jól felismerhető az alakított, nyújtott jelleg (56. ábra). 

 
56. ábra Nyújtott jellegű mikroszerkezet Al1370-es Properzi huzalon a, Barker 

maratást követő optikai mikroszkópos felvétel b, pásztázó elektronmikroszkópos 
felvétel 
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4.2.2 Al59 ötvözet 

 Az Al59 elnevezés arra utal, hogy az alumínium ötvözet vezetőképessége 

megegyezik a Nemzetközi Lágyított Réz Szabvány (IACS) szerint a lágyított réz 

villamos vezetőképesség értékének 59 %-kal. A 12 mm névleges átmérőjű H14-es 

állapotú hengerhuzal hosszmenti csiszolatán az újrakristályosodás nyomai fedez-

hetők fel (57. ábra). 

 
57. ábra Részben újrakristályosodott mikroszerkezet Al59-es Properzi huzalon    

a, Barker maratást követő optikai mikroszkópos felvétel b, pásztázó elektronmik-
roszkópos felvétel 

4.2.3 6101 ötvözet 

 A T4-es állapotú 6101-es ötvözet az előzőekhez képest, jóval nagyobb meny-

nyiségben tartalmaz magnéziumot (0,5 %). A finomszemcsés szerkezetről készült 

felvételek, az 58. ábrán láthatóak. 

  
58. ábra Részben újrakristályosodott mikroszerkezet 6101-es Properzi huzalon    

a, Barker maratást követő optikai mikroszkópos felvétel b, pásztázó elektronmik-
roszkópos felvétel 
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4.2.4 Al0,25Mg ötvözet  

A nem szabványos minőségű melegen sajtolt Al0,25Mg ötvözőtartalmának 
pontos meghatározása GDOS berendezés segítségével történt. Az elemzés alapján 
az ötvözet 0,25% Mg; 0,03% Mn; 0,18% Fe; és 0,07% Si-ot tartalmaz az alumínium 
mellett. A minta egy kísérletsorozat részeként készült, mely során a különböző Mg 
tartalom hatását vizsgáltam az alumínium alakváltozási viselkedésére vonatko-
zóan. A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat (SEM) alapján, az Mg tartalmú 
szilárdoldat mellett, kis mennyiségben AlFeSi vegyület fázisok vannak jelen a saj-
tolási irányban rendeződve (59. ábra). 

   
59. ábra Melegen sajtolt mikroszerkezet Al0,25Mg ötvözeten a, Barker maratást 
követő optikai mikroszkópos felvétel b, pásztázó elektronmikroszkópos felvétel 

Az elektrokémiai (Barker) maratás segítségével, egy részben újrakristályo-
sodott szerkezet képét láthatjuk a kiinduló mintán, melynek hosszmenti csiszola-
tán, az átmérő mentén keménységmérést végeztem. A mért átlagos keménység 31 
± 2 HV2. 

4.2.5 5182 ötvözet 

Az 5182-es, több mint 4 % magnéziumot tartalmazó alumínium ötvözet 
vizsgált kiinduló állapota öntött (60. ábra). Méréseim alapján az átlagos szemcse-
nagyság: 160 𝜇𝑚. 

  
60. ábra 5182-es ötvözet mikroszerkezete a, Barker maratást követő optikai mik-

roszkópos felvétel b, pásztázó elektronmikroszkópos felvétel 
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5. Fejezet 

   5. Sajátfejlesztésű termomechanikus 
szimulátor bemutatása  

A folyásgörbék zömítővizsgálattal történő felvételének alapvető követelmé-
nye, a megfelelő kísérleti körülmények biztosítása. Ezért, mindenekelőtt szükség 
van egy olyan berendezésre amellyel az elvárt feltételek, azaz a vizsgálati hőmér-
séklet, a valódi alakváltozási sebesség illetve az egytengelyű feszültségállapot 
vizsgálat közbeni állandósága, megbízhatóan teljesíthető. Erre léteznek úgyneve-
zett célberendezések is, mint pl. a Gleeble vagy a Servotest cég által gyártott fizikai 
szimulátorok (61. ábra). Ezen berendezések beszerzési illetve üzemeltetési költsé-
gei azonban rendkívül jelentősek, így a hagyományos anyagvizsgáló berendezé-
sekhez képest kevésbé elterjedtek.  

  

61. ábra a, Servotest12 b, Gleeble fizikai szimulátor13, 

A leobeni tanulmányutam (2012 október-november) során, lehetőségem 
adódott megismerni és vizsgálatokat végezni egy Servotest 500 kN-os szervohid-
raulikus szimulátoron (Mikó (2015)). A számos rendkívül előnyös tulajdonsága 
mellett, azonban ennek a kiváló berendezésnek is vannak korlátai. A vizsgálatok 
nagy költségigényén túl azt lehet megemlíteni, hogy a felépítése miatt nincs lehe-
tőség összetettebb alakítási technológiák szimulálására. A megszerzett tapasztala-
tokat is felhasználva úgy döntöttem, hogy a munkám kísérleti feltételeit megpró-
bálom önállóan megteremteni. Ennek alapját egy Instron 5982-es standard univer-
zális anyagvizsgáló berendezés (szakítógép) jelentette, amit egy iew5 típusú in-

                                                 
12http://www.servotestsystems.com/images/PDFs/ST_brochures/TMTS_New_System_Description_2013-
3.pdf 
13http://lnnano.cnpem.br/laboratories/cpm/facilities/gleeble/ 
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dukciós hevítő berendezéssel kiegészítve, valamint egy saját tervezésű nyo-
mószerszámot létrehozva, megalkottam egy zömítővizsgálattal történő folyás-
görbe felvételére alkalmas termomechanikus szimulátort (62. ábra). A mérési ösz-
szeállításomnak a legnagyobb előnye az, hogy nagyfokú szabadságot biztosít, a 
komplex alakítási műveletek összeállítására és elvégzésére. 

 
62. ábra a, Terhelőkeret14 b, hevítő berendezés15 c, nyomószerszám 

Még egy jól átgondolt, alaposan megtervezett mérési összeállítás sem ered-
ményezi azonban feltétlenül, az általa kapott eredmények hitelességét. Mint álta-
lában az élet minden területén, itt is sok múlik azon, hogy mennyire tudjuk uralni 
az apró részleteket. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektettem mind az alakítást, 
mind pedig a hevítést szabályozó rendszerek megfelelő beállítására, valamint az 
optimális kenőanyagrendszer kifejlesztésére. Az egytengelyű feszültségállapot, 
valamint állandó hőmérséklet biztosítása érdekében próbaelőkészítő eljárást dol-
goztam ki. Létrehoztam továbbá egy vezérlő programot amivel összetett, való-
sághű technológiákat tudok reprodukálni. A vizsgálat során mért adatokból pedig, 
a vizsgáló berendezés vezérlő szoftverének lehetőségeit kihasználva elértem, hogy 
a szükséges görbeanalízishez ne kelljen egyéb adatkezelő programot használni. 
Ezáltal, a próbatest forgácsolását, előkészítését, a vizsgálat elvégzését, és az ered-
mények kiértékelését is egybe véve, egy komplex, jól reprodukálható, gyors és 
megbízható rendszert hoztam létre, melyből a vizsgált anyag alakváltozási tulaj-
donságairól, rövid időn belül kvantitatív eredményekhez juthatok.

5.1 Vizsgáló berendezés merevsége 
 A próbatest alakítása során minden mechanikai anyagvizsgáló berendezés, 
maga is elszenved egy bizonyos mértékű rugalmasan deformációt (63. ábra). A 
terhelőkereteket behajlásuk (merevségük) alapján, kemény illetve lágy csoportba 
szokás sorolni. Utóbbihoz tartoznak a hidraulikus elven működők, előbbihez pe-
dig az orsós mozgatású mechanikus gépek. A kemény vizsgálóberendezések sok-
kal inkább alkalmasak a fémek az alsó felső folyáshatárának kimérésére, ugyanis 
a lágy terhelőkeretek esetén ezen éles határok jobban elmosódnak. 

                                                 
14http://www.instron.com/ 
15http://www.iew.eu/en/ 
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63. ábra A vizsgáló rendszer elasztoplasztikus modellje 

A vizsgálóberendezésből származó rugalmas deformáció mértéke a szakí-
tóvizsgálattal szemben, zömítővizsgálat esetén könnyedén kimérhető. Ehhez csu-
pán össze kell járatni próbatest nélkül a szerszámokat, miközben mérjük a nö-
vekvő erőhöz tartozó elmozdulás nagyságát. A mérési összeállításomban alkalma-
zott finomnyúlásmérő eszköz (extenzométer), az említett összejáratás során mért 
elmozdulása, mint a 64. ábrán látható, jelentősen kisebb a teljes terhelőrendszer 
elmozdulását jelentő keresztfejénél. Az 50 kN erőnél mért kicsivel több, mint 0,1 
mm extenzométer elmozdulás abból adódik, hogy technikai okok miatt, nem tud-
tam a nyúlásmérő eszközt közvetlenül a szerszámfelületek közé helyezni (82. 
ábra), így a 84. ábrán látható nyomószerszámok rugalmas deformációja is részét 
képezi a mért elmozdulásnak. 

 
64. ábra Terhelőkeret rugalmas deformációjának kimérése 

A vezérlő és szabályzó szoftver lehetőséget ad ezen adatokat elmentve és 
felhasználva, a zömítővizsgálatok során mért próbatest alakváltozásának korrek-
ciójára. Erre azonban a dolgozatomban szereplő vizsgálatok során egyszerűsítés 
miatt nem került sor. Az alakváltozás mérésével kapcsolatban fontos továbbá meg-
jegyezni, hogy a terhelőkeret és a próbatest alakváltozása is függ a rendelkezésre 
álló időtől. Ezt a viselkedést anelasztikus viselkedésnek hívjuk. 

Anelaszticitás és belső súrlódás 

A fémek alakítása során, az alakváltozás igaz kis mértékben ugyan, de min-
dig elmarad a feszültség alapján elvárthoz képest. Az alakváltozást szenvedett 
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szerkezetnek ugyanis időre van szüksége ahhoz, hogy az új feltételeknek megfele-
lően megváltoztassa az alakját (Prohászka (2001)). Ez a változás azonban, az esetek 
többségében nagyon rövid idő alatt végbemegy. Ha például egy zömítést követően 
leterheljük a darabot, majd kis idő múlva újraterheljük, akkor azt tapasztalhatjuk, 
hogy kisebb alakváltozási értéknél kezd el ismét nőni az erő attól az értéktől szá-
mítva, ahol az előző alakítás befejeződött (65.a ábra). Ugyanezt a viselkedést ta-
pasztalhatjuk, ha a leterhelés után az idő függvényében ábrázoljuk a próbatest által 
a szerszámra kifejtett erő nagyságát. Mint ahogy a 65.b ábrán látható, a próbadarab 
és kis mértékben a szerszám (rugalmas) deformációja nem ért véget a leterhelés 
pillanatában. A leterhelést követően mérhető kismértékű erőnövekedést, a próba-
test magasságnövekedése következtében mérhetjük.  

 
65. ábra a, Leterhelés és újraterhelés ciklusa, b, leterhelést követő erőnövekedés a 

szerszámok között (saját mérés)  

A bemutatott jelenség tehát annak a következménye, hogy a leterhelést kö-
vetően nem veszítette el még teljes mértékben az anyag a rugalmas deformációját. 
A 65.a. ábrán látható különbség a leterhelés vége és újraterhelés kezdete között 
tehát az anelasztikus viselkedés következménye, aminek az a lényege, hogy az 
alakváltozás időben elmarad a feszültségváltozástól.  

5.2 Állandó körülmények biztosítása zömítővizs-
gálat során 
 Az alakváltozás közben folyamatosan változik a próbatest geometriája, a 
nyomószerszámmal érintkező felület valamint az induktor és próbatest közötti tá-
volság nagysága, melyek mind hatást gyakorolnak a szabályozni kívánt ténye-
zőkre. Nagyfokú odafigyelést igényel tehát a vizsgálóberendezés szabályozóegy-
ségeinek megfelelő beállítása. 

5.2.1 Állandó valódi alakváltozási sebesség  

A mérnöki gyakorlatban, a standard anyagvizsgáló berendezéseket általá-
ban keresztfej elmozdulási sebességre szokás vezérelni (v = ∆𝐿/𝑡). Ezzel a fajta 
alakítási sebesség vezérléssel, alapvetően két probléma merülhet fel. Egyrészt ek-
kor nem csupán a próbatest képlékeny alakváltozása, hanem a darab és keresztfej 
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között lévő alakító szerszám rugalmas deformációja is részét képezi a mért elmoz-
dulásnak. Másrészt pedig a zömítendő darab időegység alatti alakváltozása 
(H0/H) az alakítás előrehaladtával, nem lesz állandó mértékű. Ehhez ugyanis a 
csökkenő méret (H) miatt, folyamatosan csökkennie kellene a keresztfej sebesség-
ének is. Ennek megfelelően a keresztfej mozgási sebességének is csökkennie kel-
lene. Ezért szokás alkalmazni az alakváltozási sebességre történő szabályozást. Eh-
hez mindenképpen szükség van egy nyúlásmérő eszköz alkalmazására, amit a 
próbatest méretváltozásának mérésére, illetve az alakváltozási sebesség szabályo-
zására használunk fel. Ennek során, zömítővizsgálat esetén az 𝜀 = 𝐻0/𝐻 összefüg-
gés időbeli állandóságát igyekszünk biztosítani. Ekkor a vizsgáló berendezés úgy 
szabályozza a keresztfej mozgatásának sebességét, hogy teljesüljön az 𝜀̇ = v/𝐻0 
időbeli állandósága. Azonban ha igazán szabatosak akarunk lenni, a valódi alak-
változási sebességre (�̇�) történő szabályozást kell alkalmaznunk. Ennek megte-
remtése már összetettebb feladat. Ahhoz hogy a 𝜑 = ln(𝐻0 /𝐻) értéke állandó le-
gyen az alakítás teljes időtartama alatt, a keresztfej mozgási sebességének és a nyú-
lásmérő segítségével mért pillanatnyi próbatestmagasságnak a hányadosát, mind-
végig állandó értéken kell tartani �̇� = v/𝐻. 

 �̇� =
𝑚𝑚

𝑠

𝑚𝑚
=

𝑚𝑚

𝑠
∗  

1

𝑚𝑚
= 

1

𝑠
= 𝑠−1 (25) 

Ekkor az alakítás teljes időtartama alatt az anyag alakváltozásának mértéke 
azonosnak tekinthető. Hogy jobban érthetővé váljanak a különböző vezérlő illetve 
szabályozó módok, azonos ábrákon tüntetem fel az említett három lehetőség kö-
zötti különbséget. 

 
66. ábra Keresztfej elmozdulás az idő függvényében 

A 66. ábrán látható, keresztfej sebességre történő vezérlés, illetve az állandó 
mérnöki alakváltozási sebességre történő szabályozás esetén a keresztfej elmozdu-
lás mértéke az idő függvényében lineárisan, a kívánt mértékben nő. Ezzel szemben 
a valódi alakváltozási sebességre való szabályozás alkalmazásával a keresztfej 
mozgási sebessége az alakítás során folyamatosan csökken. Ez annak a következ-
ménye, hogy a rendszer figyelembe veszi azt, hogy a darab magassága a vizsgálat 
során folyamatosan csökken. Ha a valódi alakváltozást ábrázoljuk az idő függvé-
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nyében, rögtön láthatóvá válik, hogy csak ebben az esetben lesz a függvény lineá-
ris. Természetesen, ha a mérnöki alakváltozást ábrázolnánk a valódi helyett, akkor 
a piros görbe lenne egyenes. 

 
67. ábra A valódi alakváltozás az idő függvényében különböző esetekben 

A kapott görbéket az idő szerint deriválva, megkapjuk a valódi alakválto-
zási sebesség értékeit (67. ábra). Akkor beszélhetünk állandó alakváltozási sebes-
ségről, ha a kapott értékeket az idő vagy alakváltozás szerint ábrázolva egy víz-
szintes egyenest kapunk (68. ábra). 

 
68. ábra Valódi alakváltozási sebesség változása az alakítás közben  

Alakváltozási sebesség szabályozásának beállítása 

A bemutatott állandó alakváltozási sebességre történő szabályozáshoz 
szükséges, hogy a berendezés zárt hurkos szabályozó rendszerrel legyen ellátva.  

 
69. ábra Zárt hurkos szabályozó kör 
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Ez lényegében, ahogyan a 69. ábrán is látszik két részből, a keresztfej elmozdulást 

illetve az alakváltozást mérő/szabályozó rendszerből áll. A kívánt eredmény el-

érése érdekében szükség van egyrészt, a szabályozó rendszer PID értékeinek meg-

felelő beállítására, másrészt a finomnyúlást mérő eszköz precíz felhelyezése. 

Arányossági P-tag beállítása 

Az arányossági erősítési tényező (P-tag) van talán a legnagyobb hatással a 
szabályozás minőségére. Ez azt határozza meg, hogy milyen várható sebességgel 
kell a keresztfejnek mozgásba lendülnie, amikor egy alakváltozás mérő egységre 
történik a szabályozás. A P tag mértékegysége alakváltozásra történő szabályozás 
esetén mm/mm. A nevezőben lévő tag az alakváltozás mérésére szolgáló nyúlás-
mérő bélyeg méréséből származó érték, míg a számlálóban lévő tag a keresztfej 
elmozdulásának értéke. Kis P érték esetén, mint a 70. ábrán látható nagy a holtidő, 
illetve jelentősen ingadozik az alakváltozási sebesség a 0,01 s-1-os előirányzott ér-
ték körül. A P érték növelésével a szabályozás minősége javul, mivel nő a rendszer 
válaszadási sebessége. A P=1 érték felett már nem tapasztalhatunk érdemi javu-
lást, sőt a túlszabályozás miatt jelentős rezonancia is tapasztalható, ami kerülendő. 

 
70. ábra P tag értékének hatása az alakváltozási sebesség szabályozás minőségére  

Integráló (I) -tag beállítása 

Az (I)-tag, a tényleges és a kívánt sebességérték közötti hibát hivatott csök-
kenteni. A mértékegysége 1/s. Tehát a beállított értékkel meghatározhatjuk, hogy 
egy másodperc alatt hányszor (integráljon) hasonlítsa össze a szabályozó, a tény-
leges és az elvárt értékek közötti különbséget. Az (I)-tag beállított értékének növe-
lésével, nő a szabályozás kezdeti túllövésének nagysága (71. ábra). Kis érték beál-
lítása esetén pedig érzéketlenebb lesz a rendszer. A beállítási értékek 0 és 25 1/s 
között változtathatók. Megadásakor figyelembe kell venni az adatgyűjtési sebes-
séget, és az alakítás sebességét is. Nagyobb sebességek esetén, érdemesebb na-
gyobb integráló értéket választani. 
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71. ábra: I tag hatása a szabályozásra 

Adatszűrési frekvencia 

Beállítható az a frekvencia érték, amivel szűrni lehet a szabályozáshoz fel-
használt mérési adatsort. Ezt 0 és 300 Hz közötti tartományban lehet változtatni. 
Nem célszerű a felső határhoz közeli értéket alkalmazni, mivel az nagyfokú rezo-
nanciát okoz. Az adatszűrés segítségével a nyúlásmérő eszköz mérési ingadozását 
lehet kiszűrni. Kis alakváltozási sebesség esetén ugyanis, ha az adatgyűjtés sebes-
sége nagy, akkor a mért értékek bizonytalansága/ingadozása miatt akár erős re-
zonancia is bekövetkezhet. A 0,01 s-1 alakváltozási sebesség, és 100 adat/s adat-
gyűjtési sebesség alkalmazásakor, 1 Hz körül van az ideális adatszűrési frekvencia.  

Adatgyűjtés sebessége 

Az adatgyűjtési sebesség alapvetően befolyásolja a szabályozást. Minél rit-
kábban történik az adatvétel, annál kevésbé lesz „szőrös” a görbe, ugyanakkor an-
nál lassabban reagál a szabályozó a bekövetkező (váratlan) változásokra (72. ábra). 
Az adatgyűjtés sebességét, a kívánt alakváltozási sebességhez kell igazítani. A na-
gyobb alakváltozási sebességeknél növelni kell az adatgyűjtés sebességét is. 

 
72. ábra: Adatgyűjtés sebességének hatása a szabályozásra valódi alakváltozási 

sebességre történő szabályozás esetén 
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5.2.2 Egytengelyű feszültségállapot  

A valós alakítások során, általában többtengelyű az alakváltozási illetve fe-
szültségállapot a darabon belül. A befolyásoló körülmények minimalizálása érde-
kében azonban, az anyag folyási viselkedésének meghatározásakor törekszünk, a 
közel egytengelyű feszültségállapot biztosítására. Zömítésnél értelem szerűen a 
húzáskor tapasztalható kontrakció (befűződés) jelensége nem lép fel, ráadásul a 
húzással szemben jóval nagyobb alakváltozás érhető el az anyagfolytonosság meg-
szűnése nélkül (Semiatin (1988)). Ennél az alakítási módszernél, a nehézséget leg-
inkább a szerszám és a próbadarab érintkező felületén kialakuló súrlódás (μ≠0) 
következményei jelentik. Kialakulhat ugyanis egy tapadási zóna (ahol az alakvál-
tozás értéke közel 0), mely gátolja a radiális irányú alakváltozás állandóságát a pa-
lástfelület mentén. Így sem az egyenértékű alakváltozás sem pedig az egyenértékű 
feszültség nem lesz azonos a test teljes térfogatában (73. ábra). 

 

73. ábra Különböző súrlódási együtthatók hatásának kimutatása végeselemes 
modellezés segítségével a, egyenértékű alakváltozás b, egyenértékű feszültség 

(Krállics (2012)) 

Zömítésnél ezt az inhomogén alakváltozást hordósodásnak nevezzük. En-
nek értékét vagy minimalizálni, vagy pedig a hordósodás tényét elfogadva külön-
böző technikák segítségével kompenzálni (Bridgman újramunkálási technika, bar-
rel korrekció) tudjuk (Manisekar és társai (2006)). Kutatómunkám elején foglalkoz-
tam az utóbbi lehetőségekkel is, azonban a fő célom az volt, hogy a súrlódás mér-
tékét minimalizáljam. Erre, illetve a stabil hőmérsékletmérésre kidolgoztam egy 
próbaelőkészítő eljárást. 

Próbaelőkészítő eljárás melegzömítő eljáráshoz 

A próbatest alakváltozását, és a közben mért feszültséget, az anyagi tulaj-
donságokon és vizsgálati körülményeken kívül alapvetően a H/D arány, illetve az 
érintkező felületek között fellépő súrlódás mértéke (𝜇) határozza meg (74. ábra). 
Minél nagyobb a H0/D0 arány, annál nagyobb az esély a próbatest vizsgálat köz-
beni kihajlására. 
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74. ábra Próbatest geometria, valamint súrlódás hatása a folyási feszültségre 

(Oberländer (1990)) 

A gyakorlatban legtöbbet használt magasság és átmérő arány 1,5. A próba-
testek kimunkálása során előfordulhat, hogy a hengeres test magassága az átmé-
rője mentén minimálisan különbözik, illetve az alaplapok nem párhuzamosak egy-
mással. Ezek következtében pedig a megfelelő kenés biztosítása esetén a vizsgálat 
közben oldalirányban könnyen kicsúszhat a darab a szerszámok közül, ami a mé-
rés sikertelenségén kívül veszélyt jelent a vizsgáló berendezés és a vizsgálatot 
végző személy testi épségére vonatkozóan is. Biztonsági okokból ezért inkább az 
1,4 H/D arányt alkalmaztam. A H/D arány mellett a próbatest geometriájának ki-
alakításánál figyelembe kell vennünk, a kenőanyag felületek közötti megtartásá-
nak biztosítását. Ezzel kapcsolatban az irodalomban különböző próbatípusokkal 
is találkozhatunk. Ezek közül bemutatok négy különböző megoldást (75. ábra).  

 
75. ábra Különböző (a, b, c, d) zömítőpróbatest kialakítások 

Az a, típusú próbatest alaplapjai felületén t0 mélységben 2u0 távolságban 
körkörösen barázdák találhatók. Ezekbe kerül értelem szerűen a főként por, vagy 
szuszpenzió állagú kenőanyag. A szerszámfelület és a próbatest így csupán a ba-
rázdák élei mentén érintkeznek egymással. A gyakorlatban azonban ritkán talál-
kozni ezzel a megoldással, mint ahogy a b, típusú próbatest geometria sem túlsá-
gosan elterjedt. Utóbbinál egy-egy 160° kúpszögű bemélyedés van kialakítva a 
hengeres próbatest felfekvő felületein. Ennél a típusnál általában ugyanilyen szög-
ben kimunkált kúpos nyomószerszámokat alkalmaznak. Ennek köszönhetően, a 
darab alakításakor kialakuló nyomókúp hatását csökkenteni lehet. A próbatest és 
szerszám kimunkálása, valamint a bonyolultabb geometria miatt növekvő számo-
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lási nehézségek indokolják, utóbbi típus alacsony népszerűségét. A c, típusú pró-
batest, egy egyszerű henger, aminek alaplapjai alá és fölé egy- egy t0 vastagságú és 
u0 átmérőjű fóliát raknak. Ez, a legtöbbször grafitból készült fólia vagy lemez biz-
tosítja a kenést. Ezt a fajta kenési módszert főként a Gleeble berendezéseknél alkal-
mazzák, mivel a grafit biztosítja a darab hevítésére szolgáló áram átvezetését. A 
vizsgálataimhoz, az irodalomban leggyakrabban alkalmazott ú.n. Rastegaev tí-
pusú d, peremes próbatest geometriát alkalmaztam (Oberländer (1990)).  

A hengeres próbatest kimunkálása során törekedni kell a próbatest hossz-
tengelye mentén az átmérő állandó értékére. Mivel a hengeres próbatest véglapjait 
nem lehet egyfogásból kialakítani (leszúrni), ezért nagy figyelmet kell fordítani a 
tokmányba való befogásra. Ha ez nem megfelelő, akkor a véglapok nem lesznek 
párhuzamosak egymással, ami a próbatest kicsúszását, kihajlását eredményezheti.  

A véglapok felületébe a besüllyesztés méreteinek meghatározásakor, szá-
mos tényezőt kell figyelembe vennünk. A t0 és u0 értékek meghatározására talál-
ható képlet az irodalomban. Ez az összefüggés gyakorlatilag a Poisson tényező ér-
téke alapján definiálja, az alkalmazandó perem méreteket. 

 𝑡0 =
𝑢0𝜈(1−0,25𝜈2)

1−𝜈
 (26) 

A Poisson tényező értéke alumínium esetében: 0,33 

 𝜈 =
𝜀𝑛

𝜀𝑚
 (27) 

  A képlet alapján én a t0=0,3 mm, és u0= 0,6 mm-es peremméretet alkalmaz-
tam a H0=15 mm és D0=10 mm-es próbák esetén. A próbatest geometria kialakítá-
sát saját kezűleg végeztem, egy általam felújított műszerészeszterga segítségével. 
A kívánt átmérőre való forgácsolást követően ráhagyással leszúrt hengeres testek 
alaplapjain készítettem el, egy speciális kés segítségével a perem kialakítását (76. 
ábra). 

 

76. ábra Kenőanyag megtartását szolgáló besüllyesztés kialakításának művelete. 

A besüllyesztésekbe kerülő teflon korongokat hengerelt fóliából, a besüly-
lyesztés átmérőjének megfelelő átmérőjű lyukasztó szerszám segítségével állítot-
tam elő. Azért, hogy a darab szerszámok közé való elhelyezése során ez ne essen 
ki a perem közül, Rocol16 márkájú kenőanyagot kentem az alaplapok felületére. Az 

                                                 
16https://www.rocol.com/ 
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erre ráhelyezett teflon felületére pedig, formaleválasztó bórnitrid spray17 segítség-
ével készítettem egy vékony réteget (77. ábra). 

 

77. ábra Az alkalmazott kenőanyag rendszer felépítése 

A bemutatott, és gondosan kivitelezett próbaelőkészítésnek köszönhetően, 

szabad szemmel érzékelhető hordósodás nélkül zömültek a próbatestek a vizsgá-

latok során, ahogy azt a 78. ábrán látható alakított darabról készült felvétel iga-

zolja. A kialakított perem ugyanis biztosította a kenőanyag érintkező felületek kö-

zötti megtartását, ami pedig 23°C és 500°C között egyaránt kiváló kenést biztosí-

tott. 

 

78. ábra Zömített próba képe 400 °C-on elvégzett nyomóvizsgálatot követően 
5182 Al 

A próbatest előkészítése mellett, az egymást követő vizsgálatok között min-
den esetben megtisztítottam a nyomószerszámok felületeit, amire pl. a Servotest 
esetén nincs lehetőség.  

A darab hőmérsékletének mérése és szabályozása, termoelem segítségével 
történt. Erre a célra K típusú króm- krómnikkel hőelemet használtam. A 0,2 mm 
átmérőjű termovezetékeket a szigetelő réteg eltávolítását követően összesodortam, 
majd folyató szert juttattam a felületére, és hegesztő berendezés használatával ké-
szítettem el a termoelem ú.n. melegpontját (79. ábra). 

 
79. ábra Termoelem előkészítés folyamata 

 A hegesztés során keletkezett salakanyagot eltávolítva, a termoelemet a da-
rab oldalába előzetesen a darabátmérő negyedéig kifúrt 0,7 mm átmérőjű furatba 

                                                 
17http://www.a-m.de/englisch/produkte/spray-bna.htm 
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helyeztem. Ezt a műveletet minden mérést követően el kellett végeznem, mivel a 
melegpont levágásra került a zömítés végén. 

A termoelem akkor mér megbízhatóan, ha megfelelően érintkezik a mé-
rendő anyaggal. Ezt úgy oldottam meg, hogy egy hegyes végű szerszám segítség-
ével a furat mellé ütve biztosítottam a megfelelő fizikai érintkezés kialakulását (80. 
ábra). 

 
80. ábra Termoelem megfelelő rögzítésének módja  

Természetesen a termoelemet hegesztéssel is a felülethez lehetett volna rög-
zíteni (ahogy a Gleeble berendezésnél szokás), azonban az alumíniumhoz való he-
gesztés speciális (nagy beszerzési költségű) berendezést igényelt volna. Ennek hi-
ányában választottam ezt az egyszerű, de célravezető megoldást.  

5.2.3 Állandó hőmérséklet 

Az indukciós hevítés nagy előnye a termomechanikus szimulátorokban 
használt egyéb típusú hevítési módokkal (ellenállásfűtésű kemence, áramátveze-
téses fűtés) szemben, hogy biztosítja a fémes anyag hőmérsékletének gyors és sza-
bályozott változtatását amellett, hogy lehetővé teszi az elektromosan szigetelő ke-
nőanyag használatát is. Az indukciós melegítés során a tekercs belsejébe helyezett 
fémes anyagban keletkezik a hő, a tekercsben folyó nagyfrekvenciás áram miatt 
indukálódó elektromágneses erővonalak következtében, az anyagban képződő ör-
vényáram hatására. 

Alumínium esetében, a diamágneses mivolta miatt, nem számolhatunk a 
mágneses hiszterézisveszteségből származó hőre. Így csak a keletkező örvényára-
mok ohmikus ellenállása szolgáltatja az anyag hőmérsékletének növekedését. A 
keletkezett hő mennyisége függ a fűtés teljesítményétől, a tekercs és darab közötti 
légréstől, a tekercs menetszámától és a benne folyó áram frekvenciájától (Mikó 
(2011)). Nagy frekvencia esetén a behatolási mélység kisebb, így az említett ör-
vényáramok mindinkább a darab felületén futnak, tehát az anyag felszíne jobban 
melegszik, mint annak belseje. A hőmérséklet mérése és a fűtés szabályozása, 
ahogy már említettem a hengeres próbatest palástjába elhelyezett furatban lévő K-
típusú termoelem segítségével történt. A furat mélységét úgy alakítottam ki, hogy 
a termoelem melegpontja a henger sugarának felénél helyezkedjen el. 

Az 5 kW-os indukciós hevítő berendezéshez egy két programlépéses Eurot-

herm PID szabályozót használtam (81. ábra).  
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81. ábra iew 5kW indukciós hevítő berendezés eurotherm 2208e hőmérsékletsza-
bályozóval  

Az egész konstrukció működésének sarkalatos pontja, ezen szabályozó 
megfelelő beállítása és működtetése. A szabályozó azonban önmagában nem ele-
gendő, szükséges a megfelelő tekercs kiválasztása is a stabil hőmérsékletszabályo-
záshoz. Nyilvánvaló, hogy a szabályozás akkor lesz igazán gyors és pontos, ha 
próbatestre ható elektromágneses tér megfelelő nagyságú. Ennek érdekében a le-
hetőségekhez mérten nagy menetszámot, és kis légrést alkalmaztam. Így a rend-
szer gyorsan tud reagálni, az esetleges külső hatásokra. A PID szabályozó beállítá-
sát szoftveresen Itools9 program segítségével végeztem el. A szabályozó legfonto-
sabb beállítható paramétere: a proporcionális tag (P), az integrálási idő (ti) és a dif-
ferenciálási idő (td). Nagy P érték esetében a hőmérséklet állandósága stabilabb 
lesz, ugyanakkor a hirtelen bekövetkező változásokkal szemben érzéketlenebb a 
rendszer. Rövid integrálási idő esetében a hőmérséklet változására gyorsabban re-
agál a rendszer, viszont a szabályozás könnyen túllendülhet. A td paraméter pedig 
az integráló tag hibáját hivatott kiküszöbölni. A helyes PID értékek megválasztá-
sára különböző módszerek (pl.: Ziegler-Nichols módszer) léteznek. A berendezés 
egy automatikus hangolás opcióval (Autotun) is el van látva, amely megkönnyíti 
és felgyorsítja a szabályozó beállítását. Bárhogyan is legyen beállítva a szabályozó, 
a legfontosabb hatást a termoelem és felület érintkezésének minősége gyakorolja. 
A termoelem rögzítésénél leírtaknak kulcsszerepe van a megfelelő hőmérséklet-
szabályozásban. Abban az esetben ugyanis, ha nem biztosítjuk a megfelelő stabil 
érintkezést a hőelem melegpontja valamint a próbatest anyaga között a vizsgálat 
kezdete előtt, akkor ez a zömítés megkezdése után következik be, amikor az anyag 
alakváltozása következtében a furat „rázömül” a hőelemre. Ennek pedig az a kö-
vetkezménye, hogy a termoelem nagy valószínűséggel hirtelen mást fog mérni, 
mint amit akkor mért, amikor még nem érintkezett megfelelően az anyaggal. Ezt a 
fajta változást, legyen bármilyen gyors is a szabályozó rendszer, nem tudja lekö-
vetni. A PID és teljesítmény beállításoktól függően, vagy egy jelentős hőmérséklet 
visszaesés és azt követő lassú visszamelegedés következik be a darabon belül, 
vagy pedig a szabályozó rendszer hirtelen túlhevíti a darabot és többszöri hullám-
zást követően áll csak be a kívánt hőmérséklet. Mindkét esetben a kapott valódi 
feszültség-valódi alakváltozás görbe használhatatlan lesz a hőmérséklet állandó-
ságának hiányában. 
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Saját tervezésű nyomószerszám bemutatása 

Ahogy a hőmérsékletszabályozásnál, úgy az alakváltozási szabályozás ese-
tében is igaz, hogy a szabályzó eszköz és PID beállítások önmagukban még nem 
eredményeznek megbízható szabályozást. Ehhez ugyanis szükség van egy megfe-
lelően szabályozható rendszerre is. Ennek a legfontosabb része maga az alakítást 
végző szerszám. A 82. ábrán látható saját tervezésű eszközt, a korábban alkalma-
zott összeállítások hibáit figyelembe véve úgy alakítottam ki, hogy a cserélhető 
nyomófejek segítségével a hideg illetve növelt hőmérsékletű zömítésekre egyaránt 
alkalmas legyen.  

A szobahőmérsékletű vizsgálatokhoz acél- az emelt hőmérsékletű vizsgála-
tokhoz pedig alumíniumoxid kerámiából készített nyomószerszám szolgál. Ezek 
a csapágyazott (bronz siklócsapágy) megvezetésű nyomólapokba ülnek bele, me-
lyek az egytengelyűséget és stabilitást biztosítják. Az alsó és felső nyomólap álló 
helyzetű, míg a csapágyazott középső lap szabadon csúszik a tengelyeken. A nyo-
mótüske közvetlenül kapcsolódik a keresztfejhez, a nyomószerszámhoz viszont 
nem. 

 

 
82. ábra Saját tervezésű nyomószerszám 

Alakváltozás mérésének módja 

Zömítés mérésére általában induktív útjeladót, illetve az úgynevezett def-
lektométert szokás használni. A terhelőkerethez alkalmazható ilyen eszköz azon-
ban nem állt rendelkezésemre, ezért egy szakítóvizsgálatokhoz kifejlesztett 50 mm 
jeltávolságú +50, -5 mm-es elmozdulást mérni képes finomnyúlás mérőt alkalmaz-
tam. Mivel az eszköz zömítés irányában csupán 5 mm-t képes elmozdulni, ezért 
úgy alakítottam ki a felhelyezését, hogy zömítés során a nagyobb elmozdulást le-
hetővé téve a mérőeszköz szétnyíljon. Hogy a megfelelő irányban mozduljon el a 
keresztfej, szoftveresen meg kellett változtatnom a mért elmozdulás értékek elője-
lét. A keresztfejjel közvetlen kapcsolatban lévő nyomótüske aljára helyezett kive-
zetés és a nyomószerszám felső álló helyzetű lapja közé, egy rugóval ellátott egy-
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másban elmozdulni képes eszközt építettem be. Ez az eszköz eredetileg a három-
pontos hajlítás során a lehajlás mérését segíti. A nyúlásmérő késeit erre elhelyezve 
mértem a magasságcsökkenést. Az elrendezés kialakításának ezen módja, két kö-
rülményre vezethető vissza. Egyrészt a mérés alsó pontját az indukciós tekercs mi-
att nem tudtam közvetlenül a próbatest fölé elhelyezni. Ennek következtében a 
magasságcsökkenés mérése során az anyag tényleges alakváltozásához hozzá-
mérem a két egyenként 40 mm magasságú nyomószerszám rugalmas elmozdulá-
sát is. Másrészt pedig azért választottam ezt a megoldást, mivel ez kedvezőbb a 
sebesség szabályozás számára, hiszen nagyobb sebességek esetén lehetőség van a 
nyomótüske felgyorsítására, hogy a nyomólapot elérve már a kívánt alakváltozási 
sebesség értékre álljon be a rendszer. Ez egyébként a Servotest és Gleeble berende-
zések esetén is hasonló módon működik. 

A próbatesttel érintkező felső nyomólap tehát független a nyomóerőt köz-
vetítő, és a kívánt sebességre szabályozott rendszertől (83. ábra). Ez a közvetett 
rendszerű kialakítási mód továbbá hozzájárult, a darab hőmérséklet állandóságá-
nak biztosításához. Az indukciós hevítés akkor szabályozható jól, ha a hőelvonás 
folyamatos. Ezért a nyomószerszámoknak folyamatosan érintkezniük kell a darab-
bal. Ha nem így járunk el, akkor a hideg nyomólap és adott hőmérsékletű próbatest 
érintkezése pillanatában a zömítés kezdetén jelentős hőmérséklet csökkenés követ-
kezik be a darabon belül. 

 

83. ábra Nyomószerszám felépítése melegzömítés esetén 

A nyomószerszámmal szemben követelmény a nagy szilárdság, hőállóság, 
kis hőtágulási együttható, hősokkállóság, valamint a tartós jó felületi minőség. A 
kiválasztásakor figyelembe kellett venni, hogy a vizsgált minta hevítése indukciós 
elven történik. Ezért nem alkalmazhattam olyan anyagot, amelyre hatással van az 
indukálódó elektromágneses erőtér, hiszen az egyrészt megnövelte volna a hevítés 
és hűtés időszükségletét, másrészt pedig eltérő hőmérsékletre hevült volna fel a 
vizsgált mintához képest. Így tehát fémet sem alkalmazhattam erre a célra. A vá-
lasztásom az alumínium oxid kerámiára esett, amely por formájában könnyen hoz-
záférhető, jól préselhető, és amely rendkívül nagy szilárdságú, ha kellően magas 
hőmérsékleten (1500 °C felett) van kiégetve.  
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84. ábra a, Kerámia és b, acél nyomószerszámok a hideg- illetve meleg vizsgála-
tokhoz 

A vizsgálatokhoz alkalmazott nyomólapokat préspor (Al2O3 és a préselést 
segítő ismeretlen összetételű adalékanyag) felhasználásával 50 tonnás erővel egy 
40 mm átmérőjű szerszám segítségével hengeres formára préseltem (84. a ábra). 
Ezt követően 850°C-on „zsengéltem” 12 órán keresztül, hogy forgácsolhatóvá vál-
jon. Esztergagép segítségével munkáltam ki a kívánt geometriát, ami ezt követően 
1400°C-on 24 órás hőkezelés során égettem ki. A szobahőmérsékletű vizsgálatok-
hoz edzett acél nyomószerszámokat használtam. 

5.3 Mérési eljárás, valamint kiértékelő rendszer 
bemutatása 

A méréseim során az univerzális anyagvizsgáló berendezés működtetésé-
nek alapját és hátterét, az Instron saját fejlesztésű szoftvere a Bluehill 3 biztosította. 
Segítségével előre definiáltam az összes mérendő és számítandó paramétert, vala-
mint összeállítottam a kívánt alakítási folyamat egyes lépéseit. A terhelőkeret által 
mért értékek közé az idő, erő, keresztfej elmozdulás, alakváltozás és hőmérséklet 
tartozik. A mért értékekből, a már korábban bemutatott összefüggések alapján szá-
molja a rendszer többek között a valódi alakváltozás és valódi feszültség értékeit. 
A szoftver által megrajzolt görbéken történik a rugalmassági modulus, a folyásha-
tár, a lokális szélsőértékek, az alakítási munka, a görbéken kijelölt szakaszok irány-
tangenseinek, meghatározása. Az alakítások sebessége, a keresztfej maximális el-
mozdulási sebességét figyelembe véve (max: 16 mm/s), a valódi alakváltozási se-
besség dimenziójában is megadható. Ennek maximális értéke 15 mm magasságú 
kiinduló próba esetén 1 s-1. Az alakítási lépések között lehetőség van, a darab kü-
lönböző mértékű és idejű leterhelésére és hőntartására is, szimulálva a valódi ala-
kítási műveletek körülményeit. Az egyes alakítások mértékei, sebességértékei és 
hőmérsékletei előre beállíthatók. A görbék kiértékelése során megadhatjuk a görbe 
azon pontjait a rugalmas és képlékeny tartományokon belül, amelyek közé egye-
nest kívánunk illeszteni. A szoftver meghatározza az alakításokra fordított mun-
kák értékeit is. A munkám során elvégzett kísérleteket három csoportba (A, B és C 
típus) lehet sorolni. Az A típusú mérések során, megszakítás nélkül, egyetlen ala-
kítási művelettel történt a zömítés szoba- illetve növelt hőmérsékletű elvégzése. 
Ezen vizsgálatok elsődleges célja, a folyási feszültségnek az alakváltozás mértéke 
szerinti klasszikus leírása volt. A B típusú mérések során, több egymást követő (6 
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db), egyenként egyaránt 0,1 valódi alakváltozási mértékű alakítást alkalmaztam 
egyazon darabon. Ezen műveletek között, a különböző várakozási idő alkalmazása 
során a darabra ható külső terhelést teljes mértékben megszüntettem. A vizsgála-
tok elsődleges célja a folyási feszültségnek, az előző alakítás maximális feszültség-
értékéhez képesti változásának (visszacsökkenésének) a meghatározása volt. A C 
típusú mérések annyiban különböznek a B típustól, hogy az alakítások között eltelt 
idő alatt, az anyagra előre meghatározott mértékű (folyáshatárnál kisebb) nyomó-
feszültség hatott. Ezzel a módszerrel azt vizsgáltam, hogy az újbóli terhelések so-
rán mért folyási feszültség az előző alakítás maximális feszültségértékéhez képest 
hogyan változott (nőtt). Az egyes alakítási lépesek során, meghatároztam az alakí-
tások végén mért (maximális) valódi feszültséget. Ezt az értéket használtam, a kö-
vetkező alakítási ciklus során meghatározott folyáshatárral való összehasonlítás-
hoz. A két feszültséget egymásból kivonva megkaptam a folyási feszültség csök-
kenésének illetve növekedésének mértékét.  

Folyáshatár meghatározása 

A fémek rugalmas alakváltozásának tartománya, a képlékenyhez képest a 
legtöbb esetben elenyészően kicsi, ezért pontos mérésére rendkívül érzékeny mé-
rőeszközök és nagyfokú odafigyelés szükségeltetik. Nem meglepő, hogy az ultra 
érzékeny nyúlásmérő bélyegek és erőmérő cellák által mért rugalmassági modu-
lus, valamint folyáshatár értékek egyaránt eltérést mutatnak, a mérnöki gyakorlat-
ban alkalmazott mérőeszközök azonos értékeihez képest. A tapasztalat azt mu-
tatja, hogy a mérőeszköz érzékenységével, csökken a mért folyáshatár nagysága. 
A legtöbb esetben azonban, megelégszünk a szokványos eljárásokkal kapott ered-
ményekkel, hiszen a tűrések és biztonsági tényezők hatásához képest, ezek a kü-
lönbség értékek elhanyagolhatók. A tisztán rugalmas viselkedés végének, azaz a 
folyáshatár meghatározásakor, alumínium esetén további nehézségekbe ütkö-
zünk, hiszen a folyáshatár megjelenése a legtöbb esetben nem okoz váratlan törést 
a feszültség-alakváltozás görbén, tehát a rugalmas-képlékeny viselkedés átmenete 
folytonos jellegű. A 85. ábra az alumíniumra (többnyire) jellemző, folytonos rugal-
mas-képlékeny átmenetet szemlélteti egy frissen alakított (nem relaxált), illetve 
egy relaxált, de azonos előéletű anyag esetén. A görbék kezdeti lineáris szakasza 
(0-A, illetve 0-A’) a tisztán rugalmas alakváltozás tartománya, amire érvényes a 
Hook törvény. Az A, A’ pontok jelölik ki a görbéken az ú.n. proporcionális határt. 
Ez az a feszültség, ahol a görbe eltér a lineáris szakaszára illesztett egyenestől, 
melynek meredeksége pedig megadja a rugalmassági modulus értékét. A gyakor-
latban ritkán alkalmazzák ezt a fajta folyáshatár meghatározást. Méréstechnikai 
okok miatt sokkal inkább elterjedt az úgynevezett egyezményes folyáshatár (Rp02) 
használata, ahol a folyáshatár értékét a rugalmas szakaszra illesztett egyenes adott 
értékű (legtöbbször 0,2%) eltolásával határozzák meg (C, C’). A bemutatott lehető-
ségek helyett én egy harmadik módszert alkalmaztam. Ennek során a rugalmas és 
képlékeny tartományok lineárisan változó szakaszaira egy-egy egyenest illesztet-
tem. Ezek metszéspontja által a görbén kijelölt feszültség értéket (B, B’) tulajdoní-
tottam, a képlékeny alakváltozás kezdetének. 
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85. ábra A folyáshatár meghatározásának módjai folytonos viselkedés esetén 

Erre azért volt szükség, mivel az egymást követő zömítések során azt ta-
pasztaltam, hogy az alumínium keményedésének jellege a kezdeti szakaszában at-
tól függően, hogy mennyi idő telt el az előző alakítástól számítva, nagymértékben 
eltérő lehet. A nem relaxált esetben, a görbe képlékeny szakaszának meredeksége, 
már kis képlékeny alakváltozás megtétele után eléri az anyagra és adott körülmé-
nyekre jellemző értéket. Ezzel szemben a relaxált állapotú anyag már jelentősen 
kisebb feszültség elérését követően elkezd keményedni, majd viszonylag nagy ma-
radó alakváltozás megtétele után kezd hozzásimulni a másik görbéhez. A két gör-
bealak közötti különbséget csupán az előző alakítástól eltelt idő különbsége ered-
ményezi. Belátható, hogy a két bemutatott esetben, az Rp0,2-ként kijelölt feszültség 
értékek, nem jellemzik összevethető módon a képlékeny folyás megindulásának 
pillanatát. Természetesen, az eltolás értékének csökkentésével, ez az eltérés ke-
vésbé lesz jelentős. Ugyanakkor a valós mérések során kapott görbe, a bemutatott 
idealizált esethez képest jóval zajosabb „szőrösebb”, ami bizonytalanná teszi pl. az 
Rp0,01 alkalmazását (86. ábra). 

 

86. ábra Folyási viselkedés Al1370 és 6101 Al ötvözetben 0,5 valódi alakváltozás 
után különböző idejű várakozás esetén  

Munkám során egy olyan módszert dolgoztam ki, amivel meghatározható 
a folyásgörbe átmeneti szakaszának egy jól meghatározható és összevethető pontja 
(87. ábra). Ehhez a görbe rugalmas, valamint képlékeny szakaszainak (adott anyag 
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esetén) azonos pontjai közé egyeneseket illesztettem. Ezen egyenesek metszés-
pontja segítségével kijelöltem a folyásgörbén azt a feszültségértéket (σ1), amit fo-
lyáshatárként tekintettem. 

 
87. ábra Folyáshatár meghatározásának módszere a, folytonos és b, szakaszos át-

menet esetén 

A σ1-et kivonva az előző alakítás során mért maximális feszültségből (σ0), 
megkaptam azt a feszültség visszacsökkenést ∆σ0-1, ami az előző alakítást követően 
végbement feszültség relaxáció mértékét jellemzi. A σ2-vel jelzett pont azt a feszült-
séget jelöli ki, ahol a görbe keményedése már állandó értékűvé kezd válni. A ∆σ0-2 
értéke azt számszerűsíti, hogy a képlékeny alakváltozás folyási feszültsége meny-
nyivel csökkent le azáltal, hogy az alakítást adott ideig félbeszakítottuk. A bemu-
tatott eljárást a vizsgáló berendezés szoftverébe integráltam, így a vizsgálatokat 
követően azonnal hozzájutottam a szükséges eredményekhez. Az így kapott ered-
ményekből számszerűsítettem, hogy az alakítás mértéke, valamint az alakítások 
között eltelt idő hogyan hat a következő alakítás folyáshatár értékére.  

Alumínium esetében előfordul az az eset is, amikor a folyás megindulása 

egyértelműbben meghatározható (87.b ábra). Szakaszos folyási viselkedés esetén a 

képlékeny alakváltozás megindulásának pillanatát egyértelműen jelzi a görbe. Ez 

a pont a rugalmas szakaszt követő lokális feszültség maximum a görbén (σ1). En-

nek meghatározására, az adatsor első lokális feszültségmaximum értéket „Peak 

first” használtam. Az előző alakváltozás maximális értékét ebből kivonva megha-

tároztam azt a különbség értéket, amivel megnőtt az anyag folyáshatára (∆σ0-1). 

 

DOI: 10.14750/ME.2016.013



 

77 

6.Fejezet 

   6. Alumínium ötvözetek folyásgör-
béinek kategorizálása, az alakjukat 
leginkább meghatározó tényezők 
alapján 

A vizsgált alumínium ötvözetek folyásgörbéinek meghatározása során, kü-
lönböző görbealakokkal találkoztam. Ezeket a kiváltó okok szerint kategorizáltam. 
A kiváltó okokat anyagszerkezeti, illetve a vizsgálati körülmények állandóságának 
hiányára vezettem vissza.  

6.1 Folyásgörbék alakjának csoportosítása anyag-
szerkezeti okokra visszavezetve 

Az alumínium ötvözetekre különböző körülmények esetén jellemző valódi 
feszültség-valódi alakváltozás görbék láthatóak a következő 88. ábrán. Az a, típusú 
görbén az alakítási keményedés hatását figyelhetjük meg, az alakváltozás során 
monoton növekvő feszültség értékek formájában. A görbén nem látható szakaszos 
folyáshatár, így ezt a görbealakot tekinthetjük alumínium esetén, a hidegalakítás 
konvencionális folyásgörbéjének.  

 
88. ábra Különböző folyásgörbe jellegek 
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A melegalakítás hőmérsékletére leginkább jellemző görbealak a b, jelű. Ek-
kor a képlékeny alakváltozás folyási feszültsége gyakorlatilag rögtön a rugalmas 
tartományt átlépve állandósul, mivel a keményedést okozó folyamatokat ellensú-
lyozza, a lágyulást okozó mechanizmusok. A d, jelű görbe esetén, az alakítási ke-
ményedés kezdeti szakaszára jellemző állandósult feszültségállapot, illetve a loká-
lis feszültségcsúcs és feszültségminimum, az anyag alakítási irányváltozásával van 
kapcsolatba. Az e, jelű görbe hátterében egy összetett hatásmechanizmus áll, amit 
a megfelelő ötvözőtartalom-hőmérséklet-alakváltozási sebesség adott értékei ered-
ményeznek (89.b ábra).  

 
89. ábra a, Folytatólagos b, szakaszos folyási átmenet 5182 Al ötvözet melegzömí-

tése során (Mikó (2015)) 

Ekkor az állandósult állapot egy éles folyáshatárt követően stabilizálódik. 
Ez a fajta folyáshatár 400 és 500 °C között főként a kisebb alakítási sebességek ese-
tén jelentkezik. A jelenségre a legnagyobb hatással a magnézium atomok vannak. 
Szobahőmérsékleten is találkozhatunk ezzel a fajta folyási viselkedéssel, ahogy az 
53.a ábrán látható eset is bizonyítja. 

A 88. ábrán szereplő utolsó c, jelű görbe hátterében a 3.2. fejezetben bemu-
tatott alakítási lágyulás áll. Ez a hidegen alakított szerkezet félmeleg alakításra jel-
lemző leginkább, amikor az adott hőmérsékletre hevített darabban, a diszlokáció 
sűrűség csökkenése az alakváltozás során következik be. A jelenség egy másik le-
hetséges magyarázata az, hogy 200 °C feletti hőmérsékleteken a diszlokációk "má-
szásához" egyre kedvezőbb feltételek alakulnak ki, ami az alakítási szilárdság 
csökkenéséhez vezet (Horváth László (2005)). A folyamatosan csökkenő folyási fe-
szültséget továbbá okozhatja a rendkívül nagy alakváltozási sebesség is. Ebben az 
esetben az alakítás gyorsasága miatt az anyagban keletkezett súrlódási hő kevésbé 
képes a környezetbe távozni, így az alakítás során egy akár jelentősebb mértékű 
hőmérséklet emelkedés is kialakulhat a darabon belül (90. ábra). Az alakváltozás 
során így, a növekvő hőmérséklet a folyási feszültség csökkenését okozhatja.  
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90. ábra 5182 Al ötvözet belsejében mért alakítási hő (°C) Servotest berendezés ál-
tal különböző hőmérsékleten és alakváltozási sebességgel elvégzett zömítés so-

rán. 

A szakirodalomban gyakran találkozhatunk nagy sebességű melegalakítá-
sok esetén folyamatosan csökkenő folyási feszültséggel. Különösen, ha egy nagy 
tehetetlenségű ellenállásfűtésű kemencében történt az alakítás, nem zárható ki, 
hogy a darab hőmérsékletének folyamatos emelkedése okozta a csökkenő folyási 
feszültséget. Az általam alkalmazott indukciós hevítés esetén ez az alakítási hő ke-
vésbé jelentős, hiszen egyrészt a próbatest hőmérsékletére történik a hőmérséklet-
szabályozás, másrészt pedig a próbatest a környezet felé (23°C) könnyebben képes 
leadni a belső súrlódásból származó hőt. 

6.2 Folyásgörbék alakjának csoportosítása kísér-
leti körülményekre visszavezetve 
 A folyásgörbe alakját különösen a melegalakítás hőmérséklettartományá-
ban, jelentős mértékben befolyásolja a hőmérséklet, alakváltozási sebesség és fe-
szültségállapot vizsgálat közbeni változása. Ezt a már bemutatott, alakváltozás 
közben lejátszódó termikusan aktivált folyamatokra lehet visszavezetni. Hidegala-
kítás hőmérséklettartományában, főként a folyáshatár jellegét képes módosítani a 
nem megfelelő alakváltozási sebességszabályozás. Fontos, hogy ezen hatásokat 
külön tudjuk választani, a mikroszerkezeti változásokra visszavezethető esetektől. 
Ezért célszerű a folyásgörbe mellett, a darab hőmérsékletének és alakjának, vala-
mint az alakváltozási sebesség értékeinek változását is regisztrálni. 

6.2.1 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 91. 
ábrán is láthatjuk. 
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91. ábra Alakváltozási sebesség és a valódi feszültség kapcsolata ismételt zömítő-

vizsgálat során 0,1 s-1 alakváltozási sebesség esetén Al59-es ötvözeten, 23°C 

Ez a sebességbeli túllendülés, mint látható az első alakítás során nincs ha-
tással a folyásgörbére. Ez azonban csak akkor igaz, ha a kiinduló anyag lágyított 
vagy relaxált (az előző alakításától számolva megfelelő hosszú idő telt el). Ekkor 
ugyanis a nagyszámú mozgásképes diszlokáció miatt kevésbé érzékeny az anyag 
az alakváltozási sebesség hirtelen bekövetkező változására. Ahogy a 92. ábrán lát-
ható, a következő három zömítésnél egyre nagyobb a szabályozásbeli túllendülés 
és ezzel párhuzamosan maga a folyási jelenség nagysága is nő. Az alakváltozási 
sebesség növelésével nő a hatás nagysága is. 

 
92. 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. 

Az anyag folyásifeszültségének sebességérzékenysége nagyobb hőmérsék-
leten még jelentősebb. Ezt szemlélteti a 93. ábra, amikor a nem megfelelő PID be-
állítás hatására bekövetkező zavar a sebességszabályozásban, egyértelmű kapcso-
latba hozható a folyási feszültség hullámzásával. 
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93. ábra Alakváltozási sebesség ingadozására visszavezethető feszültség hullám-

zás 5182, 400°C. 

6.2.2 A hőmérséklet alakítás közbeni változásának ha-

tása  

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 (94. ábra). 

 
94. ábra Hőmérséklet ingadozásának hatása az Al1370 minőség a, lágyított b, hi-

degen alakított kiinduló állapotú minta folyásgörbéjére 200°C-on, 0,01 s-1 
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6.2.3 Többtengelyű feszültségállapot hatása  

A súrlódás természetesen befolyásolja az anyag folyásgörbéjét is. Minél na-
gyobb a súrlódás mértéke, annál nagyobb a korrekció nélkül kapott adott valódi 
alakváltozáshoz tartozó valódi feszültség értéke.  

Hordósodás hatása 

 A különböző kenési típusok hordósodásra gyakorolt hatását szobahőmér-

sékleten Al1370-es anyagból kimunkált 1,5 H0/D0 geometriájú hengeres próbákon 

vizsgálatam. A 0,6 valódi alakváltozásig zömített próbák oldalnézeti képeit mu-

tatja a 95. ábra. Az a, esetben a Rastegaev típusú próba besüllyesztéseibe kenőzsírt 

helyeztem, ami azonban nem működött jól a peremes kialakítással együtt, hiszen 

a próbatest zömülése során a perem ellaposodott (belenyomódott a felületbe), a 

folyásgörbe kezdeti szakaszán jelentős feszültségingadozást okozva. A b, esetben 

0,2 mm vastagságú teflon korongot helyeztem a besüllyesztésbe, amellyel nem is-

métlődött meg az előbbi eset, és a palástfelület párhuzamos maradt a darab hossz-

tengelye mentén.  

 
95. ábra Kenőanyag nélkül és teflon kenőanyaggal zömített próbák képe 

A c, minta esetén teflon lapot helyeztem az érintkező felületek közé úgy, hogy nem 

volt besüllyesztés a minták véglapjain. Szemmel láthatóan a teflon a peremes pró-

batest geometria nélkül nem biztosított megfelelő kenést, ezért hordósodott a da-

rab. A d, jelű próba esetén méhviaszt alkalmaztam sík véglappal rendelkező pró-

batest mellett. Az e, jelű próba esetén pedig nem alkalmaztam kenőanyagot. 

Próbatest kihajlás 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 kenőanyagok tesztelése során alkalmazott 

Al1370 esetében is ez okozta az a, és b, kenés esetén a próbatest kihajlását. A 96. 

ábrán jól látszik az erős alakítási textúrával rendelkező kihajlott próbatest tengely-

metszeti maratott képe. Az ilyen erősen nyújtott szemcsékből álló minta zömítése 

során, ez a szerkezet elősegíti a próbatest kihajlását (Taylor munkássága). Kihajlás 

esetén az alakítás előrehaladtával csökkenő feszültséget mérhetünk (96. ábra). 
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96. ábra Próbatest kihajlás hatása a folyási feszültségre Al1370 hidegen húzott ki-

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

H0/D0 hatása a zömítővizsgálatra 

A H0/D0 arány hatását a folyási feszültségre, valamint a próbatest kihajlá-
sára H14-es állapotú 12 mm névleges átmérőjű Al1370-as összetételű huzalon vizs-
gáltam. Annak érdekében, hogy a Properzi huzalból hengerszimmetrikus próba-
testhez jussak, 10,72 mm átmérőjű húzókövön húztam át azt, 20%-os keresztmet-
szet csökkenést előidézve. Ezt követően munkáltam ki a zömítővizsgálatokhoz, a 
különböző magasságú peremes próbákat, melyeket 23 °C-on, 0,01 s-1 alakváltozási 
sebességgel zömítettem 0,6 alakváltozási mértékben (97. ábra). 

 

 
97. ábra A 10,72 mm átmérőjű, különböző magasságú kimunkált zömítőpróbák 

oldalnézeti képe 

A zömített darabokon hordósodás nem, azonban kihajlás több esetben is 
előfordult (98. ábra). Különösen az 1,6 H0/D0 értékű darab mutatott jelentősebb 
kihajlást.  
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98. ábra Zömített próbák oldalnézeti képe 

A gyakorlati tapasztalat az, hogy (H0/D0<2) tartományban amennyiben 
párhuzamosak a szerszámok és a hengeres  próba alaplapjai, nem várható kihajlás. 
Ezek azonban a méréseim alapján nem lehettek okai a kihajlásnak, hiszem a kiin-
duló próbán (H0), és a zömített próbán (H1) mért magasság értékek szórása egyik 
esetben sem haladja meg a 0,07-es értéket (5. táblázat). 

5. táblázat mikrométerrel mért próbatest magasságok 

  

Azt tapasztaltam, hogy a folyási feszültségben jelentős különbség nincs a 
vizsgált H0/D0 tartományon belül, bár kismértékű (2-3 MPa-os) csökkenés azért 
megfigyelhető az egyre kisebb kiinduló magasságú próbák esetében (99. ábra). 

 
99. ábra Különböző H0/D0 viszonyokhoz tartozó folyásgörbék és zömített próbák 

képei 

Az anyag alakváltozásában megfigyelhető a Properzi eljárás hatása, ahol is 
az üregezett hengerek (3db/hengerállvány) között történik a folyamatosan öntött 
szál nyújtása. Ennek hatására a hengerhuzal nem lesz körkeresztmetszetű. A zö-
mítés végén gyakorlatilag visszakaptam az így hengerelt termék keresztmetszetét 

H0_1 H0_2 H0_3 H0_4

1,60 17,63 17,69 17,62 17,6 17,64 0,04

1,55 17,1 17,1 17,12 17,1 17,11 0,01

1,45 16,05 16,2 16,14 16,08 16,12 0,07

1,33 14,81 14,83 14,96 14,85 14,86 0,07

1,24 13,87 13,83 13,89 13,92 13,88 0,04

1,19 13,3 13,36 13,33 13,34 13,33 0,02

1,42 15,81 15,83 15,85 15,84 15,83 0,02

H0
H0_átlagH0/D0 szórás

H1_1 H1_2 H1_3 H1_4

1,60 9,97 10 9,99 9,98 9,99 0,01

1,55 9,62 9,6 9,61 9,58 9,60 0,02

1,45 9,14 9,16 9,17 9,15 9,16 0,01

1,33 8,38 8,39 8,4 8,4 8,39 0,01

1,24 7,96 7,97 7,96 7,97 7,97 0,01

1,19 7,58 7,6 7,63 7,6 7,60 0,02

1,42 9,08 9,02 9,02 9,05 9,04 0,03

szórásH0/D0

H1
H1_átlag
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annak ellenére, hogy a zömítés előtt húzással kör keresztmetszetre alakítottam azt 
át (100. és 101. ábrák). 

 
100. ábra Zömített próbák felülnézeti képe 

  
101. ábra Zömített próba keresztmetszetének képe a, nyomószerszámmal érint-

kező felület, b, nyomófelülettől 4 mm-re készített csiszolat maratott képe (alumí-
nium makromarószer aránya: 2(HNSO3): 2(HCl): 1(HF)) 
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7. Fejezet 

   7. Az alakítási irányváltozás hatása 
Al-Mg ötvözeteken. 

A dolgozatom 3.3-as fejezetében már szóltam arról, hogy a hőmérséklet és 
alakváltozási sebesség mellett, az alakítás irányának megváltozása is jelentős ha-
tással van az alumínium folyási viselkedésére. Kísérleti munkám során azt vizs-
gáltam, hogy az egytengelyű húzást (szakítóvizsgálat), sorozathúzást (húzókö-
vön), és csavarást követő zömítés során, hogyan módosul az anyag keményedésé-
nek kezdeti tartománya. 
 

 

7.1 Egytengelyű húzás hatása a zömítővizsgálatra 
Szakítógép segítségével, lágyított kiinduló állapotú (400 °C, 1 h) Al1370-es 

és Al59-es típusú, egyaránt 12 mm névleges átmérőjű Properzi huzalt húztam 
kontrakcióig. Ezt követően zömítőpróbát munkáltam ki belőlük, melyek hosszten-
gelye, megegyezett a szakítópálcák tengelyével (102. ábra). 

 

102. ábra Folyamatábra, egytengelyű húzást követően elvégzett zömítővizsgálat 

Referenciaként lágyított kiinduló állapotból is munkáltam ki zömítőpróbát. 

Az elvégzett vizsgálatok során felvett folyásgörbék a 103. és 104. ábrákon látha-

tóak. Az Al1370-es anyag esetében, a szakítóvizsgálat során az anyag viszonylag 

kis alakváltozást követően elérte a homogén alakváltozásának határát. Ennek so-

rán a mért maximális valódi feszültség értéke 71,1 MPa-ra adódott. A kontrakcióig 

húzott anyag zömítése során, az anyag rugalmas viselkedésének (egyenes szakasz 

iránytörése) vége, ehhez az értékhez képest hozzávetőleg 10 MPa-lal kisebb érték 

után már bekövetkezett (62 MPa). Ezt követően, egy erőteljes keményedési szakasz 

következett, mely végén a lokális feszültségmaximum (76 MPa) után, a feszültség 
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az alakítás során rövid ideig állandósult, mielőtt ismét keményedni kezdett az 

anyag. Az elmondottakat, a már ismertetett diszlokációs cellaszerkezet átalakulá-

sával lehet magyarázni. 

 
103. ábra Al1370-es anyag folyási viselkedése különböző kiindulóállapot esetén 

(lágyított, lágyított és húzott).  

 A lágyított kiinduló állapotú minta zömítőgörbéjéhez képest, a folyáshatár 

a húzásnak köszönhetően tehát megnőtt, azonban a növekvő mértékű zömítés so-

rán, a folyási feszültség azonban érdekes módon kb. 10 MPa-os állandó értékkel 

elmaradt a lágyított kiinduló állapothoz tartozó görbéhez képest.  

A nagyobb ötvözőtartalmú Al59-es anyag esetén, a szakítóvizsgálat során 

nagyobb alakváltozást tudtam elérni a kontrakciót megelőzően. Ebben az esetben 

azonban, az előzetesen húzott darab zömítőgörbéje a lágyított görbe felett fut. 

 
104. ábra Al59-es anyag folyási viselkedése különböző kiinduló állapot esetén (lá-

gyított, lágyított és húzott). 
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7.2 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 (105. ábra). 

 
105. ábra Folyamatábra, alakítási irányváltozás a vizsgálat során 

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 (106. ábra). 

 

106. ábra Az előzetes alakítások során kivett mintákból készített zömítőpróbák 
képe.  

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 (107. 
ábra). 

 
107. ábra Lokális maximum és minimum a képlékeny folyás kezdeti szakaszában 

az 1. húzást követően elvégzett zömítés során 
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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 (108. ábra). A zömítőgörbék alakja nagy hasonlóságot mutat az 
egytengelyű húzás esetén tapasztaltakkal (7.1 fejezet). A képlékenyalakváltozás 
kezdeti rövid szakasza jelentős keményedést eredményez. Ezt azonban felváltja 
egy csökkenő, illetve közel állandó feszültségszintű alakváltozási szakasz, mielőtt 
a valódi feszültég monoton növekedővé válna a természetes nyúlás függvényében.  

 
108. ábra A kiinduló állapot hatása az Al0,25Mg ötvözet folyásgörbéjének alak-

jára 

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. 

 
109. ábra A sorozathúzás közbeni keresztmetszetcsökkenés hatása, az ellenkező 
irányú zömítővizsgálat kezdeti tartományában mért szélsőértékek különbségére 

Az előzetes alakítás (keresztmetszetcsökkenés) mértékének növekedésével, 
a zömítés során mért feszültségcsökkenés mértéke, illetve a jelenség nagysága 
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csökkent, és a folyási feszültség csökkenése helyett, egyre inkább közel állandó fe-
szültséget tapasztaltam (109. ábra). A vizsgált jelenség alakváltozási tartományát 
több terhelési és leterhelési lépésre bontva az látható, hogy a feszültségminimum-
hoz tartozó alakváltozást átlépve keményedés tapasztalható (110. ábra). 

 
110. ábra Többlépcsős zömítővizsgálat Al025Mg ötvözeten az 1. húzást követően 

Kísérleti munkám eredménye azt mutatja, hogy a különböző mértékű hu-
zalhúzást követően elvégzett zömítővizsgálat segítségével, kimutatható az alakí-
tási irány változásának hatása az anyag folyási viselkedésére. A legfontosabb kö-
vetkeztetéseim a következőek: 

Folyási feszültség csökkenés, illetve stagnálás fedezhető fel a hidegen hú-
zott alumínium ötvözet egy rövid átmeneti keményedő szakaszát követően. Ez fel-
tételezhetően annak köszönhető, hogy a huzalhúzás során kialakult szubszem-
cseszerkezet, instabillá válik a huzal tengelyével párhuzamos irányú hengeres pró-
bák zömítése során. A jelenség mértéke a vizsgált előalakítások közül annál a min-
tánál volt a legnagyobb, amelyiket a legkisebb mértékű keresztmetszetcsökkentés 
érte a zömítést megelőző húzás során. Ekkor a folyási feszültségben jól mérhető 
feszültségminimum volt tapasztalható. A húzás közbeni további keresztmet-
szetcsökkenés hatására a zömítés közbeni feszültségcsökkenést, állandósult fe-
szültségszint váltotta fel. Ennek az lehet a legvalószínűbb oka, hogy a húzás mér-
tékének növekedésével a cellafalak vastagsága, a cellák belsejének rovására any-
nyira megnő, hogy a feszültségcsökkenést okozó folyamatok hatását jelentősen 
gyengíti. Természetesen az alakítási irányváltozásból származó folyási feszültség 
visszacsökkenés vagy stagnálás, nem válik láthatóvá, ha az előzetes alakítás során 
vagy azt követően lágyulás következett be. Ha a húzást követő zömítés során, a 
feszültségminimum értéket elérve tehermentesítjük a próbát, majd folytatjuk a zö-
mítést, akkor az új iránynak megfelelő diszlokációs szerkezet kialakulása miatt, a 
jelenség megszűnik, és az anyag keményedése folytonos lesz.  

A képlékenyalakító műveletek során, az alakváltozás az anyag keresztmet-
szete mentén általában különböző mértékű. Ez különösen igaz azoknál a művele-
teknél (pl. huzalhúzás, sajtolás), ahol az alakítószerszám az áramló anyaggal szem-
benálló helyzetben van. Ennek következtében az érintkező felületeken kialakuló 
súrlódási viszonyok miatt a darab felületközeli része jobban felkeményedik, mint 
a maghoz közeli térfogat. Utóbbi előresiet, a felületi rétegek pedig hátramaradnak.  
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7.3 Csavarás hatása a zömítővizsgálatra 
 A csavarás segítségével anélkül tudjuk megnövelni az anyag diszlokációsű-

rűségét és ezáltal a szilárdságát, hogy közben számottevő keresztmetszetcsökke-

nést okoztunk volna.  

 
111. 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 113. 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 (111. ábra). A 20 mm hosszúságú 10mm-es átmérőjű pálcák egyik 
végét a tokmányba, a másik végét pedig a késtartóba csavarral lefogatva rögzítet-
tem. A kis fordulatszámú járatás során 3, 5 és 9 db teljes körülforgatást alkalmaz-
tam (112. ábra).  

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

(Al1370) c, 3x (Al1370) 
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 A csavarások számának növelésével, a lágyított kiinduló állapothoz (24 

HV5)  képest, a zömítés során egyre növekvő folyási feszültséget tapasztaltam, ami 

mellett az alakítási keményedés stagnáló szakaszának hossza is folyamatosan nőtt.  

 
113. 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. 

A 6101-es Properzi huzalból (88 HV5) készült zömítőpróbatest folyásgörbé-

jén az SPC hatása alig kivehető, mindössze kismértékű irányváltozás látható csu-

pán az anyag keményedése során (114. ábra). 

 
114. ábra Különböző előéletű huzal zömítése során észlelt folyási viselkedés 

(SPC) 6101-es ötvözeten 

 A lágyítást követően kapott minta (42 HV5) folyáshatára, a Properzi huza-

lon mért érték kevesebb, mint  felére csökkent le. A lágyított minták csavarásának 

hatására ebben az esetben is gyakorlatilag visszakaptam a kiinduló állapot folyási 

tulajdonságát. 
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8.Fejezet 

   8. Alakítási lágyulás jelensége Al1370 
H14-es Properzi huzalon 

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 (115. ábra). Jól látható, hogy 
200 °C-on, az alakítás teljes folyamata során még a keményedés az uralkodó folya-
mat. 300°C-on hozzávetőleg 0,3 valódi alakváltozás után azonban, már beáll a fe-
szültség egy közel állandó értékre. A hőmérséklet további emelésével, a kritikus 
folyási feszültség folyamatos csökkenése mellett pedig, az állandósult szakasz kez-
dete mindinkább a kisebb alakváltozási értékek irányába tolódik el.  

 
115. ábra Lágyított kiinduló állapotú Al1370 folyásgörbéi különböző hőmérsékle-

ten 0,01 s-1 állandó alakváltozási sebesség esetén 

Ezzel szemben a H14-es kiindulóállapot esetében, egy érdekes jelenséget fi-
gyelhetünk meg a 200 és 350°C közötti hőmérséklet tartományban (116. ábra). Ek-
kor 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. 
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116. 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, 
így pedig a zömítés közbeni alakváltozás gyakorlatilag állandó feszültségszinten 
ment végbe.  
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A 117.-től a 121. ábrákon a H14-es keménységű Properzi huzalból, és annak 
kilágyított állapotából kimunkált próbák, zömítése utáni szemcseszerkezete lát-
ható. 

 
117. ábra a, H14-es b, lágyított kiinduló állapotú Al1370-es ötvözet zömítését 
(T=200°C, �̇�=0,01 s-1,φ=0,6) során létrejött szemcseszerkezet (Barker maratás) 

 
118. ábra a, H14-es b, lágyított kiinduló állapotú Al1370-es ötvözet zömítését 
(T=300°C, �̇�=0,01 s-1,φ=0,6) során létrejött szemcseszerkezet (Barker maratás) 

 
119. ábra a, H14-es b, lágyított kiinduló állapotú Al1370-es ötvözet zömítését 
(T=350°C, �̇�=0,01 s-1,φ=0,6) során létrejött szemcseszerkezet (Barker maratás) 
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120. ábra a, H14-es b, lágyított kiinduló állapotú Al1370-es ötvözet zömítését 
(T=400°C, �̇�=0,01 s-1,φ=0,6) során létrejött szemcseszerkezet (Barker maratás) 

 
121. ábra H14-es állapotú Al1370-es ötvözet zömítését (T=500°C, �̇�=0,01 s-1,φ=0,6) 

során létrejött szemcseszerkezet (Barker maratás) 
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9. Fejezet 

   9. 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.  

9.1 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 (122. 
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 122. ábra azt az esetet szemlélteti, amikor az Al1370-es ötvözeten, a szo-
bahőmérsékleten elvégzett zömítések között teljesen tehermentesített állapotban, 
különböző időt töltött el az anyag a következő alakításig. A kapott folyásgörbékből 
jól látható, hogy az alkalmazott alakítások számával illetve mértékével, az előző 
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alakítás végén mért feszültségértékéhez képest, egyre kisebb feszültségszinten 
folytatódik a képlékeny folyás. 

 
122. ábra Várakozási idő hatása az Al1370 folyásgörbéjére, 23 °C, 0,01s-1 

Az alakítások során a leterhelés és újbóli terhelés közben kialakul egy ú.n. 
hiszterézishurok. A hosszabb várakozás esetén az alakváltozás kezdete egyre ki-
sebb alakváltozási értékről folytatódik (anelasztikus viselkedés). Az anyag zömí-
tési műveletei között eltelt idő növelésével, nő az úgynevezett rugalmas hiszteré-
zishurok nagysága. A 123. ábrán az utolsó (6.) zömítés esete látható két különböző 
hosszúságú várakozási idő esetén.  

 
123. ábra Várakozási idő hatása az újbóli alakítás során mért folyási feszültségre 

szobahőmérsékleten Al1370 anyagon 0,5 előzetes alakítás esetén 

A jelenség mértékének kvantitatív leírásához, az 5.3 fejezetben leírtak sze-
rint határoztam meg a folyáshatár változásának mértékét. Az így kapott értékeket 
a 124. ábra tartalmazza, a különböző ötvözetek esetén az alakváltozás mértékének 
függvényében. 

DOI: 10.14750/ME.2016.013



9. Fejezet  A terhelés időbeliségének hatása 

 
 

99 

 

 

124. ábra Az egyes alakítások között leterhelt állapotban telt várakozási idő ha-
tása az előzetes alakítás maximális feszültségéhez képesti folyáshatár csökkené-

sére, 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 mér-
tékének növelésével, ez a visszacsökkenés egyre nagyobb mértékű. A várakozási 
idő növelése szintén hozzájárul ehhez a csökkenéshez, egészen a 600-1200 s-os ér-
tékig. Ettől hosszabb várakozási idő alkalmazása esetén, a legtöbb esetben nem 
folytatódik a feszültségesés tendenciája. 

9.2 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 125. ábra, ahol egy 

ötvözetlen, 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. 
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125. 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 (126. ábra).  

 
126. ábra A leterhelés mértékének hatása a folyási feszültség növelésére külön-

böző Al ötvözetek esetén (D0=10 mm) azonnali visszaterhelés (1s várakozás) ese-
tén. 

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

tésnek 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 (127. ábra). 

 
127. ábra A leterhelés mértékének hatása a folyási feszültség növelésére 6101 és 
5182 Al ötvözetek esetén azonnali (1s) és (60s) várakozási időt követő visszater-

helés esetén. 
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10. Fejezet 

 10. Tézisek jegyzéke 
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 terhelésig 
egyaránt alkalmas környezeti és növelt hőmérsékleten, fémekből készült hengeres 
próbák közel állandó alakváltozási sebességgel, közel izoterm körülmények között 
történő minimális hordósodással járó zömítővizsgálatára. A leírtakat a következő 
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 üze-
meltetése gazdaságosabb, mint egy erre a célra vásárolható fizikai szimulátor ese-
tén. Az általam kidolgozott vizsgáló rendszer és eljárás, akár üzemi laboratóriu-
mokban is megvalósítható, gyors és megbízható eredményt biztosít a fémek fo-
lyásgörbéjén jelentkező, fémtani folyamatokra visszavezethető változások szám-
szerűsített leírására. 
 
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 ala-
kítás (leterhelési folyáshatár) hogyan hat. Az ötvözetlen és ötvözött alumíniumon 
elvégzett nyomóvizsgálataim eredményei alátámasztják, hogy a felsoroltakhoz 
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. 
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 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 vizs-
gálat körülményei, illetve az abban bekövetkező változások is ismertek (hőmér-
séklet, alakváltozási sebesség, kihajlás és hordósodás mértéke). 
 
3. tézis: Ötvözetlen alumínium és alumínium ötvözetek képlékenyalakítása során, 
ha változás következik be az alakítás irányában, az jelentősen megváltoztathatja 
az anyag folyási viselkedését. Mindez a szobahőmérsékleten felvett folyásgörbé-
nek a kezdeti szakaszán, egy nagymértékű keményedést követő lokális feszültség-
maximum, majd egy átmeneti feszültségcsökkenés, illetve állandósult feszültség-
szint formájában válik láthatóvá. Ezt követően lesz a keményedés monoton nö-
vekvő. Sorozathúzáson illetve csavaráson átesett 0,25% Mg tartalmú alumínium 
huzalon tengelyirányban elvégzett zömítés esetén, az alakítási irány változásának 
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 
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 folyama-
tainak hatása kiegyenlíti egymást, ami állandó feszültségszinten végbemenő alak-
változást eredményez. Abban az esetben, ha az aktuális alakváltozás egy nagyobb 
hőmérsékleten történik, mint az azt megelőző, akkor a képlékeny folyás közben 
mért valódi feszültség mindaddig csökken, amíg a diszlokációsűrűség lecsökken a 
megváltozott körülményekre jellemző telítési értékre. Lágyított és H14-es (félke-
mény) kiinduló állapotú Al1370-es alumíniumon, a 100°C és 500°C közötti hőmér-
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séklettartományban, 5 perces hőntartást követően 0,01 s-1 valódi alakváltozási se-
bességgel, a 0,6 maximális alakváltozásig elvégzett zömítővizsgálatok eredménye-
iből, 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 kö-
vető 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-
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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       Összefoglalás, az új tudományos 
eredmények gyakorlati 
alkalmazhatósága 

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 
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. 
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       Summary, Applicability of the 
new scientific results in practice 

The spread of aluminium alloys in the industry is undiminished, mainly 
due to advancements in increasing their strength in the recent decades. The me-
chanical and other properties of products produced in metalforming processes can 
be beneficially modified by consciously planning the forming technology. This 
planning requires extensive knowledge on the principles of microstructural 
changes caused by the forming process. In my thesis great emphasis was placed 
on understanding and describing the behaviour of aluminium-magnesium alloys 
during metalforming. Most of our knowledge regarding material behaviour has 
empirical origin. Our measurements always include certain equipment- or proce-
dure-based errors and uncertainties. These errors can be dealt with if the origin 
and extent of their effects are known. In my research I examined the behaviour of 
certain widely used aluminium alloys during metalforming. I believe the most im-
portant accomplishment of my work is creating the variable temperature upsetting 
conditions by myself. This was achieved with using the available equipment with-
out any financial expenses. The basis of the system is a generally used, electrome-
chanic standard material testing machine with a closed loop control system which 
can be found nowadays in the majority of mechanical testing laboratories. This 
thesis shows the principles, the build-up, the set-up and the regular use of the ma-
chine. The aim of my work is to determine and describe the true stress – true strain 
curves of the materials. In this study the effects of the examined parameters on the 
flow curve as well as how controlling and measurement errors change the shape 
of the curve are presented. It is demonstrated how a change in the direction of 
deformation appears on the upsetting curve in case the material had been twisted 
or stretched previously. The effect of time between each deformation on the yield 
strength was also studied. Furthermore, the changes in yield strength caused by 
providing different elastic states of stress between forming processes were exam-
ined. 
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