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Jelölések és rövidítések jegyzéke 

 

A dolgozatomban igyekeztem a hazai szakirodalomban elfogadott jelöléseket és rövidítéseket 

alkalmazni, azonban bizonyos esetekben előfordul, hogy a nemzetközi gyakorlatban használt 

rövidítéseket vettem át. Ennek egyik oka az, hogy bizonyos kifejezéseknek még nem létezik 

magyar nyelvű megfelelője vagy a hazai terminológia változatlanul átvett egy - egy nemzetközi 

rövidítést. A magyar nyelvű szakkifejezéseknél megadom annak eredeti angol megfelelőjét. 

ASR – Aszimmetrikus hengerlés (Asymmetrical Rolling) 

SR – Szimmetrikus hengerlés (Symmetrical Rolling) 

VE – Végeselem 

x  - hengerlési szög 

x  - az anyag hossztengelyében működő feszültség 

  – Coulomb súrlódási tényező  

p – Felületi nyomás  

h – Próba lemez pillanatnyi magasság 

R – Eredeti hengersugár 

R’ – Belapult hengersugár 

F – Alakító erő 

E – Rugalmassági modulusz 

  – Poisson tényező 

b – Próba lemez szélessége 

v – Relatív sebesség 

CVE – Relatív sebességgel arányos konstans 

J – Belső erők teljesítménye  

fk - Alakítási szilárdság  

 - Egyenértékű alakváltozási sebesség,  

 - Súrlódási feszültség 

t t R  - A külső erők virtuális munkája  
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t t
ij  - a Cauchy féle feszültség tenzor a t+Δt időpillanatban  

 t t
ij   - A virtuális alakváltozás variációja 

m –  Kudo súrlódási tényező  

f  – Az alakított anyag nyíró folyáshatára 

f – Tényleges és látszólagos érintkező felületek hányadosa  

k0 - Paraméter a felület állapotát kifejező paraméter 

a - Levanov féle konstans 

IKA – Intenzív képlékenyalakítás (SPD – Severe Plastic Deformation) 

HPT – Nagy nyomású csavarás (High Pressure Torsion) 

VEM – Végeselemes módszer (FEM – Finite Element Methode)  

ARB – Többrétegű kötő hengerlés (Accumulative Roll Bonding) 

CCSS – Folyamatos lemeznyírás (Continuous Confined Strip Shearing) 

CEC – Ciklikus sajtolás és nyomás (Cyclic Extrusion and Compression) 

RCS – Ismétlődő hajlítás és kiegyenesítés (Repetitive Corrugation and Straightening) 

TE – Csavaró sajtolás, csavart profilú sajtolás (Twist Extrusion) 

MF – Többszörös átkovácsolás (Multiaxial Forging) 

DSR – Eltérő sebességű hengerlés (Differential Speed Rolling - DSR) 

DFR – Eltérő súrlódású hengerlés (Differntial Frictional Rolling - DFR) 

UD, RD, ND, TD – Az aszimmetrikus hengerlésnél alkalmazott alakítási utak jelölése 

HI – Hengerlési irány 

KI – Kereszt irány 

NI – Normál irány  

r – Átlagos normálanizotrópia  

r – Síkbeli anizotrópia 

I
α,β,hkl – {hkl} kristálytani síkhoz tartozó intenzitás 

α – {hkl} kristálytani sík romálisa és a hengerlési sík által bezárt szög  

β – {hkl} kristálytani sík normálisának hengerlési síkra vett vetülete és a keresztirány által bezárt 

szög  
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γ – {hkl} kristálytani sík elfordulás szöge  

hklT ,,  – {hkl} kristálytani síkmennyiség  

φ1,ϕ,φ2 – Euler szögek 

ODF – Orientáció sűrűség függvény (ODF - Orientation Distribution Function) 

VPSC – Viszkoplasztikus önkonzisztens módszer (Viscoplastic elf-consistent) 

s – A csúszási rendszer száma  

N - A csúszási rendszer számának maximális értéke 

ij  - Az alakváltozási sebesség tenzor,  

kl  - A feszültség tenzor,  

s

ijm  - A csúszósíkra érvényes Schmid tenzor szimmetrikus része  

ns - Az alakváltozási sebesség kitevő 

s

0 - Az egyes csúszó síkokban létrejövő csúsztató feszültség  

0 - Az aktuális csúszósíkon létrejött szögalakváltozás növekmény idő szerinti deriváltja, ijklM  

- a szemcse viszkoplasztikus állandó 

ei – Deviátor tenzor komponenseinek felhasználásával előállítható ötdimenziós vektor 

koordinátái, i=1…5 

ij   - Alakváltozási deviátor tenzor komponensei 

st – Alakváltozási trajektória hossza 

Lp – Lode paraméter 

i – Fő alakváltozási sebességek, i=1..3 

Tolv – Alakított fém olvadás pontja vagy a szolidusz hőmérséklet  

Tkörny – Környezeti hőmérséklet 

T – Alakított fém pillanatnyi hőmérséklete 

A – Anyag folyáshatára,  

B – Alakváltozási együttható,  

n – Keményedési kitevő 

C – Alakváltozási sebesség együttható 
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mT – Hőmérséklet kitevő 

HTC – Hőátadási tényező 

qf – Hőfluxus 

d - Érintkező testek közötti távolság  

dcontact – Érintkező testek közötti távolság tolerancia értéke 

CVE – Relatív sebességgel arányos végeselemes konstans 

rr – Eltérő sebességű hengerlésnél alkalmazott fordulatszám arány 

srr – Eltérő súrlódású hengerlésnél alkalmazott súrlódási viszonyszám 

D0 – Hengeres zömítő próbatest kiinduló átmérője 

H0 - Hengeres zömítő próbatest kiinduló magassága 

w – Szerszám betét szélesség 

χ – Diffraktométer döntési szöge 

TEM – Transzmissziós elektronmikroszkóp 

S – Sommerfeld – szám 

η – Dinamikai viszkozitás 

p  – Nyomás tényező 

  – Hőmérsékleti tényező 

lok  – Lokális súrlódási tényező 

  – Kinematikai viszkozitás 

0k  – Korrekció mentes kinematikai viszkozitás 

  – Kenőolaj sűrűség 

Ral – Alsó henger átlagos felületi érdessége 

Raf – Felső henger átlagos felületi érdessége 

L – Sebesség gradiens tenzor 

F  - Alakváltozási gradiens idő szerinti deriváltja  

TF - Alakváltozási gradiens tenzor transzponáltja 

NM – Nem-monotonitási szám 
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Bevezetés 

A hideghengerelt lemeztermékekkel szemben támasztott egyre növekvő elvárások olyan 

korszerű modellezési technikák alkalmazását is szükségessé teszik, amelyek biztosítják az 

alakított ötvözet anyagszerkezeti tulajdonságai és az azokat befolyásoló alapvető hengerlési 

paraméterek közötti összefüggések minél pontosabb vizsgálatát. A képlékenyalakítási 

feladatokon belül sok esetben elegendő a hagyományos analitikus módszerek (átlagfeszültség-

módszer, energetikai módszer [1], [2]) alkalmazása, amelyek segítségével a hengerlés lokális és 

globális erőtani paramétereit egyaránt meghatározhatjuk. A nagyszámú fizikai-, geometriai 

változó, valamint a több paraméteres súrlódási- és anyagmodellek együttes kezeléséhez elterjedt 

(képlékenyalakítási területen is) a végeselemes módszer [3] alkalmazása. Ezt az eljárást a 

nemzetközi kutató szakemberek is előszeretettel használják munkájuk során, mind a 

hagyományos (szimmetrikus) hengerlések mind pedig az aszimmetrikus hengerlések [4] 

szimulációjára. A két hengerlési módszer peremfeltételei különböznek egymástól és ez a 

technológiai eltérés a hengerelt termék anyagtulajdonságaira illetve belső szerkezetére is hatással 

van. Ezeket a tulajdonság változásokat elsődlegesen célszerűen megválasztott mérésekkel 

állapíthatjuk meg. A szerkezeti analíziseken belül példaként megemlíthetjük a lemez textúra 

meghatározására alkalmas röntgen diffrakciós módszert vagy a transzmissziós 

elektronmikroszkópiát is, amelyek segítségével az fémötvözet anyagszerkezeti változásai 

nyomon követhetőek. A mikroszerkezet rendkívül érzékeny a hengerlés változó 

peremfeltételeire, utóbbit figyelembe tudjuk venni a hengerlési folyamat szimulációjához 

készített numerikus vagy végeselemes számításokban. A modern mikroszerkezeti szimulációs 

eszközök használatával pedig az eltérő peremfeltételek anyagszerkezeti vonatkozásait 

vizsgálhatjuk. Az ilyen jellegű kétszintű modellezések eredményesen alkalmazhatóak a 

szimmetrikus és az aszimmetrikus hengerlések területén is. 

A hengerlési technológiával kapcsolatos kutatások nagy múltra tekintenek vissza a Miskolci 

Egyetem, Fémtani Képlékenyalakítás és Nanotechnológiai Tanszékén (ME-FKNI) és annak 

jogelődjén, a Kohógéptani és Képlékenyalakítástani Tanszéken is. A tanszék képlékenyalakítási 

területen elért eredményeihez több olyan kutató szakember munkája is hozzájárult, akik 

nemzetközileg is elismert szakértői a témának. A hengerlés területén végzett szerteágazó 

tudományos munkásságuk miatt mindenképpen meg kell említeni Geleji Sándor, Voith Márton 

és Kiss Ervin professzorok nevét, akik többek között a hideg hengerlési technológia 

optimalizálásával, a hengerlési paraméterek hatásainak vizsgálatával is foglalkoztak. Az előző 

évtizedben elvégzett tudományos munkák egy része olyan képlékenységtani és technológiai 

feladatok megoldására koncentráltak, amelyek főként a partnerként együttműködő hazai 

képlékenyalakító nagyvállalatokhoz köthetőek. Az Alcoa-Köfém Kft.-vel több évtizedre 

visszanyúló szoros ipari kapcsolatnak köszönhetően 2008-ban a VON ROLL gyártmányú 

kísérleti hengerállvány áttelepítésre került a ME-FKNI képlékenyalakító laboratóriumába. A 

tanszéki fejlesztések eredményeként a kísérleti hengerállvány alkalmassá vált a hengerlés teljes 

körű fizikai szimulációjához szükséges kísérletek elvégzésére. A brazing technológiához gyártott 

szendvicsszerkezetű alumínium ötvözetek megmunkálási és anyagtudományi kérdéseivel 

kapcsolatban jelenleg is aktív kutatómunka folyik a berendezésen [5]. Az elmúlt években több 

kutatómunka és PhD dolgozat készült a hagyományos hideghengerlés numerikus 
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modellezésének és a végeselemes szimulációjának témakörében is. Ezen belül olyan modellezési 

eljárások is kifejlesztésre kerültek, amelyek segítségével a hengerelt szalag lencséssége és a 

síkkifekvést alapvetően befolyásoló minőségi kritériumok pontosan vizsgálhatók [6]. Az 

aszimmetrikus hengerlés számítógépes modellezésére az ME-FKNI – ben eddig még nem került 

sor. A rendelkezésre álló Von Roll hengerállványon azonban korábban már történtek 

aszimmetrikus hengerlési kísérletek [7]. Ez technikailag a súrlódási viszonyok megváltozását 

jelentette a henger és lemez érintkezési zónájában, azonban egy átfogóbb vizsgálat a 

hengerállvány komolyabb szintű átalakítását tette volna szükségessé. 

Dolgozatom 1. fejezetében bemutatom a szalag és lemez hengerlés modellezési kérdéseihez 

kapcsolódó ismereteket, továbbá összefoglalom a hazai és nemzetközi szakirodalomban 

fellelhető legfrissebb kutatási eredményeket. A fejezet másik részében kitérek a súrlódás 

meghatározásának módjaira és modellezésére, valamint összefoglalom a hengerlés globális 

paraméterei és a súrlódás közötti kapcsolatot. Ezen belül az irodalomkutatás kiterjed a kenőanyag 

szerepének vizsgálatára is. A továbbiakban ismertetem a szimmetrikusan és aszimmetrikusan 

hengerelt lemez mechanikai és anyagszerkezeti tulajdonságainak változásával kapcsolatos 

ismereteket. A fejezet végén a textúra modellezés és az alakítási folyamat jellemzésére alkalmas 

monotonitás vizsgálat alapjait is részletezem. A második fejezetben ismertetem a disszertáció 

célkitűzéseit, a dolgozat további fejezetei a saját kutatási munkára koncentrálnak. 

A kísérleti hengerlések vizsgálatához megalkotott numerikus modell részleteit a dolgozat 3. 

fejezetében foglalom össze. Itt bemutatom a modellezés peremfeltételeit, az anyagi-, fizikai 

paramétereket, illetve a hengerlés geometriai modelljét.  

A 4. fejezetben, az általam elvégzett hengerlési kísérleteket, a kísérletek eredményeit 

részletezem ezen belül röviden kitérek a hozzájuk kapcsolódó technikai eszközökre és a kiinduló 

lemezminta tulajdonságaira. Ugyanitt áttekintem a hengerelt lemezpróba alakítási szilárdság 

görbéjének mérését, a röntgendiffrakciós vizsgálat és a transzmissziós elektronmikroszkópos 

mérés részleteit.  

Az 5. fejezet tartalmazza a síklemez hengerlésre kidolgozott végeselemes modell 

alkalmazásait, a modellezési folyamat részleteit, valamint a szimulációs eredményeket, ahol a 

szimmetrikus és az aszimmetrikus hengerlés modellezésére egyaránt található alkalmazás. A 

modellek validálásához rendelkezésre állnak a hengerlési kísérletek során mért hengerlési 

paraméterek. A fejezet első részében részletesen ismertetem a kenőolajjal végzett hideghengerlés 

folyamatának modellezését, aminek segítségével meghatározom a hengerrésben kialakuló 

súrlódási állapotot is. A fejezet további részében bemutatom az eltérő peremfeltételek mellett 

végzett aszimmetrikus hengerlési kísérletek kontinuummechanikai modellezését. 

A szimmetrikus és aszimmetrikus hengerlési folyamatot a monotonitás és nem – monotonitás 

szempontjából is megvizsgálom, ennek részleteit és a számítás eredményeit a 6. fejezet foglalja 

magába.  

A 7. fejezetben összefoglalom a hengerelt lemezminták anyag- és szerkezet vizsgálati 

eredményeit, beleértve az alakított termék mechanikai tulajdonságait, a textúra vizsgálattal 

DOI: 10.14750/ME.2017.006



 

 

3 

 

meghatározott pólusábrákat és a transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok eredményeit. 

A fejezet végén ismertetem a textúra modellezésével kapcsolatos számítási eredményeket. 
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1 Szakirodalmi áttekintés 

A hengerlési folyamatok modellezésére többfajta numerikus módszer áll rendelkezésre, 

amelyek a folyamat többszintű vizsgálatát teszik lehetővé. A széles lemezek és szalagok esetében 

a folyamat pontos mechanikai közelítését jelenti, ha sík alakváltozási állapotban történnek a 

számítások. A számítási eljárások között elterjedten alkalmazzák az átlag-feszültség módszerét 

[1][8][9], a felső határ vagy energetikai módszert [2][10][11], de több esetben találkozhatunk a 

hengerlési folyamat végeselemes szimulációjával is. A síkhengerlés alakváltozási feladataira 

elterjedten alkalmazzák mindhárom módszert, de komplexebb és több dimenziós problémák 

megoldására már a végeselemes módszer alkalmas. 

1.1 Hideghengerlési folyamatokhoz kapcsolódó számítási módszerek 

Az egyensúlyi egyenletek közelítő megoldásán alapuló átlagfeszültség módszert, az alakított 

termék sík alakváltozási állapotban használják. A kétdimenziós hengerlési feladat egyensúlyi 

egyenleteit elsőként Kármán Tódor írta fel [12], aki a hengerlés irányára merőleges 

keresztmetszetekben a feszültségeloszlást annak átlagos értékével helyettesítette (1-1. ábra). A 

módszer egyszerűsítése, hogy a hengerek és lemez között értelmezett súrlódási tényezőt 

konstansnak tételezi fel, a hengerek merev testként, a hengerelt termék homogén, merev-

képlékeny testként viselkedik.  

 

1-1. ábra Hengerlési folyamat geometriai és erőtani sémája 

Az egyenletek analitikus megoldásakor a hengerelt termék alakítási szilárdsága állandó. Ha 

az anyag keményedését is figyelembe vesszük, akkor az egyensúlyi egyenletek csak numerikusan 

oldhatóak meg. A hengerlési feladat megoldásához a hengerrésben tartózkodó lemez 

alakváltozási zónában kijelölt dx szélességű térfogatelemre ható erők egyensúlyát írjuk fel a 

tengely (x) és a tengelyre merőleges (y) irányban.  

 

 

x

y

x x

x

x
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Közben a nyírófeszültségeket elhanyagoljuk a lemezvastagság mentén, így a hengerlés 

alapegyenlete Kármán szerint a következő formában írható fel: 

)cos(sin2
)(

xx

x

x Rp
d

td





  (1-1)  

ahol p - a hengerek által kifejtett nyomófeszültség,   - a súrlódási tényező, x - a hengerlési 

szög, x  - az anyag hossztengelyében működő feszültség, R – a henger sugár, t – a lemez 

pillanatnyi magassága. A számítási módszert széles lemezek vizsgálatára már több esetben 

alkalmazták, ahol a súrlódási feszültség jellemzésére általában, a Coulomb [13] vagy a Kudó féle 

[14] súrlódási törvényt alkalmazzák. A hengerek belapulását leggyakrabban a Hitchcock-féle 

formulával veszik figyelembe [15]: 


















hb

F

E

v
RR



)1(16
1

2

 (1-2)  

ahol R’ - a deformált henger sugara, R - a terheletlen henger sugár, F - a hengerlési erő, ∆h - az 

abszolút magasságcsökkenés, b - a lemez szélesség, a rugalmas hengerre vonatkozó mechanikai 

paraméterek: a rugalmassági modulus és a Poisson tényező (E, ν). A hengerelt anyagot homogén, 

izotróp keményedő anyagmodellel definiálják, ahol az alakítási szilárdság alakváltozástól függő 

[16]. Az átlagfeszültség módszer alkalmas több szúrásos sík lemezhengerlési folyamat 

vizsgálatára is [16], ahol a henger belapulását és a relatív sebességtől függő Kudó súrlódási 

modellt is figyelembe lehet venni. A nem-lineáris alakítási szilárdság függvény esetében az 

egyensúlyi egyenlet numerikusan oldható meg. A hőmérséklet eloszlásának meghatározására itt 

nincs lehetőség, valamint a Kudó súrlódási modell nem veszi figyelembe az érintkezési felület 

minőségét. Ezek a körülmények mindenképpen lekorlátozzák a módszer alkalmazhatóságát. 

Az energetikai módszer, hazai gyakorlatban elterjedt másik elnevezése az ún. felső határ 

módszer (UBET - Upper-Bound Method): 

i

A

i

AV

f vTdAvdVkJ

t

 



  
(1-3)  

 ahol fk - alakítási szilárdság,  - egyenértékű alakváltozási sebesség,  - súrlódási feszültség, 

v - a henger és a munkadarab között ébredő relatív sebesség. Az egyenlet jobb oldalán szereplő 

első kifejezés az alakított darab teljes térfogatának alakításához szükséges belső erők 

teljesítménye. A második tag jelenti a szakadó felületi teljesítményt. A harmadik tag pedig a 

külső kényszerek teljesítményét jelenti. A kinematikailag lehetséges alakváltozási 

sebességmezők közül minden esetben található egy, amivel az energetikai egyenlet 

megoldásának minimális értékét kapjuk eredményül [2]. A számítás során a kinematikailag 

lehetséges sebességmező kielégíti az összenyomhatatlanság feltételét, valamint a kinematikai 

peremfeltételeket. Az energia egyenletek megoldásához variációszámítást vagy a numerikus 

szélsőérték meghatározást kell alkalmazni. Ilyenkor, a teljesítmény tagokban található ismeretlen 

paraméterekre kell minimalizálni a teljesítményfunkcionált.  
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A végeselemes módszer alkalmas nem lineáris anyagtulajdonságok és a nagy deformációk 

kezelésére. A nemlineáris feladatok esetében a megoldás pontossága lényegesen nehezebben 

javítható, mint a lineáris analízisnél. A pontos kontinuummechanikai egyenletek felírásához az 

alkalmazott anyagmodellnek minél pontosabban kell illeszkednie a modellezni kívánt fizikai 

folyamathoz [3]. A végeselemes módszerben közelítő megoldásként a virtuális munka elvét 

alkalmazzuk. A különböző iterációs módszerekkel t+Δt időpontbeli konfiguráció és 

állapotjellemzők előállíthatóak a t időpillanatban ismert nyugalmi konfigurációból kiindulva. A 

gyakorlatban széles körben elterjedt az aktualizált Lagrange módszer alkalmazása [18]. A 

virtuális munka elve integrál alakban a t+Δt időpillanatban: 

 

   t t

t t t t t t t t
ij ij

V
d V R    (1-4)  

ahol t t R  a külső erők virtuális munkája, 
t t

ij  a Cauchy féle feszültség tenzor a t+Δt 

időpillanatban, a  t t
ij  a virtuális alakváltozás variációja. A virtuális mennyiségeket deltával 

jelöljük. Mivel a t+Δt-ben nem ismert a megoldás, szükséges a fenti összefüggéseknek az ismert 

t időpillanatra történő transzformálása. A végeselemes számításokban alkalmazott aktualizált 

Lagrange módszer tartalmaz minden nemlineáris hatást, különös tekintettel az anyagi nem 

linearitásokra, illetve a nagy elmozdulásokra. A virtuális munka elvéből diszkretizálással 

állítható elő a hengerlés nemlineáris egyenletrendszere, amelyet a Newton-Raphson féle 

iterációval lehet megbízhatóan megoldani a terhelés lépcsőzetes felvitelével és egy terhelési 

lépcsőn belül további iteráció alkalmazható [19].  

A nemzetközi szakirodalomban, a legtöbb lemezhengerlési feladatnál, az alakítandó anyagot 

izotróp tulajdonságúnak tételezik fel [20] [21]. Viszonylag kevés eset foglalkozik az anizotróp 

anyag alakításának a modellezésével [22]. A hidegen hengerelt terméket általában merev-

képlékeny [23] vagy rugalmas-képlékeny anyagként definiálják [24]. Találunk példát a henger 

merev [24], vagy rugalmas érintkező testként való definiálására [25]. A hengerrésben lejátszódó 

folyamatok komplex vizsgálatára alkalmaznak bonyolultabb háromdimenziós megoldásokat is. 

A komplex vizsgálatban, a munkahenger - lemez kapcsolat kiegészül a támhenger VE 

modellezésével [26][6], aminek segítségével vizsgálhatóak a lemez síkfekvésével kapcsolatos 

kérdések is. A szakirodalmakban kitérnek, az érintkezési felületen kialakuló lokális paraméterek 

meghatározására. A folyamat vizsgálata szempontjából meghatározó jelentőségű a lemez és a 

henger érintkező felületén ébredő súrlódás, amit sok esetben a hagyományos Coulomb [20] [27] 

vagy a Kudó féle összefüggéssel vesznek figyelembe [26] [28]. Elterjedt ugyanezen 

törvényszerűségek relatív sebességtől függő alkalmazása is [29]. A lemez és a henger között 

fellépő, relatív sebességtől függő súrlódási tényezőt először Li és Kobayashi alkalmazta a 

hengerlési folyamat kétdimenziós analíziséhez [30]. Néhány esetben más súrlódási 

összefüggések írják le az érintkező felületen ébredő csúsztató feszültségeket, mint például a 

Wanheim-Bay modell [31]. 

1.2 A súrlódás szerepe a hengerlési folyamatban 

A súrlódási tényező nyomott ív mentén lokálisan változó értéke alapvetően függ az érintkezési 

felületen ébredő nyomástól, a hengerlési sebességtől, a kenőanyag alkalmazástól, az érintkező 

felületek minőségétől és az anyagminőségtől. Mindezek miatt az alakítási folyamatok 
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vizsgálatainak egyik központi kérdése a súrlódás minél pontosabb modell szintű leírása. A 

hengerrésben kialakuló súrlódás és a súrlódási tényező különböző meghatározási módszereivel 

[32] több szakcikk is foglalkozik. Ezek között meg kell említeni a direkt és indirekt mérési 

módszereket továbbá az inverz meghatározást is. A sík hengerlési folyamatok esetében a 

súrlódást direkt módon mérő eljárás és berendezés alkalmazása terjedt el, aminek segítségével a 

hengerlés geometriai viszonyait jobban közelítjük. Ilyenkor a henger testbe radiális irányban és 

azzal egy bizonyos szöget bezáróan mérőcsapokat és azokhoz csatolt erőmérő szenzorokat 

építenek be [32]. A szenzorok a lokális erő mérésére alkalmasak és a mért adatok felhasználva a 

súrlódási tényező értékét Rooyen és Backofen által leírt összefüggés alapján lehet meghatározni. 

A súrlódási tényező indirekt méréséhez a „Strip marking” vagy a lézeres mérési módszereket 

[33] alkalmazzák, ahol a súrlódási tényező átlagos értékét határozzák meg a lemez előresietése 

alapján.  

Az inverz eljárásban, a mért hengerlési paraméter értékét (pl.: a hengerlési erő) közelítjük egy 

hengerlés szimulációjával számított eredménnyel, miközben a súrlódási modellben szereplő 

felületi tényezőt szabad paraméterként kezeljük. Az inverz eljárást eddig több esetben 

alkalmazták kenőanyaggal végzett hideghengerlési folyamat vizsgálatára, alumíniumra és acélra 

egyaránt [34], [35]. A korábbi kutatások során mérésekkel is meghatározták a súrlódási tényező 

értékének változását a nyomott ív mentén [37]. Az utóbbi jelenség leírásához megfelelő súrlódási 

modelleket alkalmaznak [38].  

Számos cikk tárgya a hengerlési erőtani paramétereket és a súrlódási tényezőt befolyásoló 

hatások vizsgálata, ezek között megemlíthető például a henger felületi érdességének szerepe [34]. 

Lenard és Cambell korábbi kutatásaikban foglalkoztak az acél hideghengerlésnél alkalmazott 

kenőolajok kenőképességének kísérleti meghatározásával [35] valamint a hengerlési 

paraméterekre gyakorolt hatásukkal. Mérési adataik alapján inverz módszerrel sikerült 

meghatározni a súrlódási tényező és a Sommerfeld szám közötti összefüggést. A súrlódási 

tényező értéke függ bizonyos anyag-, és technológiai paraméterektől. Ezek magukba foglalják 

például az alakított anyag geometriáját, az anyag rugalmas-képlékeny viselkedését, az alakított 

anyag keményedő tulajdonságát, a henger és lemez közötti relatív sebességet és a redukciót [39] 

(a dolgozat további részében redukció alatt a relatív magasságcsökkenés fogalmát értem). A 

kenőanyaggal végzett hengerléskor az utóbbi két paraméter növekedése a súrlódási tényező 

csökkenését eredményezi. Általánosan többféle súrlódási állapotot különböztethetünk meg 

(száraz súrlódás, határ- és vegyes kenési állapot, hidrodinamikus kenés). A hengerlési 

folyamatban a határ- vagy a vegyes kenés állapottal, illetve az egyes állapotok kombinációival 

találkozhatunk [35] de a kenőanyag minőségétől és a hengerlési paraméterektől függően 

hidrodinamikai kenés is kialakulhat a teljes érintkezési tartományon. Ezt a jelenséget, Lenard és 

Zhang tapasztalata is megerősíti [39].  

A henger felületi érdessége jelentősen megnövelheti a hengerlési erőt, annak következtében, 

hogy az érintkezési felületen megnő a súrlódási ellenállás és így a súrlódási tényező értéke is 

[34], [40]. A hengerlési sebesség növekedése ellentétes hatást fejt ki a súrlódási tényezőre. A 

vegyes kenési állapotban a felületi érdesség hatása sem hanyagolható el, ugyanis annak iránytól 

való függése a kenőfilm vastagságot alapvetően meghatározza [33].  
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1.2.1 A súrlódási modellek bemutatása 

A hengerlési folyamatokban az érintkező felületek között kialakuló nyomás igen nagy értéket 

is elérhet, aminek az a következménye, hogy a súrlódási zónában jelentős alakváltozás megy 

végbe. Eközben, az alakított fém és henger között a relatív sebesség pontról-pontra változik. A 

szerszám és munkadarab érintkezésénél kialakuló súrlódás jellemzéséhez ezért a feladattól 

függően különböző súrlódási modelleket alkalmazunk. A számítási módszerekben, elterjedten 

alkalmazzák az Amonton-Coulomb féle súrlódási modellt [42], amely szerint a két érintkező test 

között kialakuló súrlódási feszültség (τ) arányos a normál feszültséggel vagy felületi nyomással 

(p), ahol az arányossági tényezőt a súrlódási tényezővel szokás megadni  

p   (1-5)  

A súrlódási tényező értéke 
3

1..0  között változik, az µ = 0 jelenti a súrlódás mentes 

állapotot, az µ = 0,577 esetében tapadó súrlódás jelensége áll fenn. A súrlódási modell azt a 

feltételt veszi figyelembe, hogy a szerszám és munkadarab teljes érintkezési zónájában, relatív 

elcsúszás következik be, ahol a súrlódási feszültség egyenesen arányos a nyomással. Az 

Amonton-Coulomb féle súrlódási modell addig alkalmazható nagy pontossággal, amíg a 

súrlódási feszültség nem közelíti meg az alakított anyagra jellemző nyíró folyáshatárt [43].  

A Kudo féle súrlódási modell, a súrlódási feszültség és a tiszta nyíró folyáshatár közötti 

összefüggést fejezik ki.  

f
m    (1-6)  

Ahol m – a Kudo féle súrlódási tényező, f  – az alakított anyag nyíró folyáshatára, a Mises 

folyási feltétel alkalmazásakor ennek értéke: 
3

f

f

k
 , ahol fk jelöli az alakítási szilárdságot. A 

Kudo féle súrlódási tényező (m) érétke 0 és 1 között változhat. Az m=0 esetben súrlódásmentes 

állapotról, míg m=1 esetben tapadásos súrlódási állapotról beszélhetünk. Az eddig bemutatott 

modelleket elterjedten alkalmazzák képlékenyalakítási feladatok megoldásában, ezekben a 

súrlódás csupán a nyomásnak és az anyagtulajdonságnak függvénye.  

Wanheim, Bay, and Petersen által javasolt általános konstans súrlódási modell az ún. 

csúszóvonal elméletét alkalmazza [44], aminek segítségével az érintkező felületek nagyságát, 

minőségét, a kenőanyag viszkozitást is figyelembe lehet venni. A modellt leíró alapösszefüggés 

a következő formában adható meg: 

ffm    (1-7)  

ahol   - a súrlódási feszültség, 
t

tt
f

0
 - a tényleges (t-t0) és látszólagos érintkező felületek 

hányadosa (t), m – a súrlódási tényező. Ekkor, a ténylegesen érintkező felületek nagysága és a 

súrlódási feszültség függ a súrlódási faktor és a felületi nyomás értékétől. 
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Az eddig bemutatott súrlódási törvényeket, elterjedten alkalmazzák a különböző 

képlékenyalakítási feladatok numerikus megoldásában, és a legtöbb végeselemes szoftver is 

tartalmazza az ilyen jellegű összefüggéseket. 

1.2.2 Levanov súrlódási modell [45] 

A súrlódási feszültség ( ) és a nomál feszültség (p) közötti nem lineáris kapcsolatot leíró 

Levanov féle súrlódási modell sajátossága, hogy a szerszám-munkadarab érintkező 

tartományban nem az alakított anyag átlagos, hanem az érintkező felülethez közeli 

anyagjellemzőit veszi figyelembe. A normál feszültség növekedésének következtében a súrlódási 

tényező értéke egyre csökken. A modell segítségével, az alakított anyag keményedő viselkedése 

és a súrlódási feszültségek közötti összefüggés is értelmezhető, ami az érintkezési felületen 

történő relatív elcsúszástól függ. A Levanov modellt leíró általános formula a következő alakban 

írható fel: 




























f

f
k

p
ak exp10  (1-8)  

ahol   - a súrlódási feszültség az érintkező felület egy adott pontjában, fk  - az alakított anyag 

alakítási szilárdsága, f - az anyag nyíró folyáshatára az érintkezési felülethez közeli zónában, p 

– a nyomás, és a k0 paraméter a felület állapotát kifejező tényező, értéke 0-1 között változik. Az 

érintkező felületek állapota alatt értjük például az egymáson elmozduló szerszám és munkadarab 

felületi érdességét és az adhéziós tulajdonságukat. Az a konstans értéke 1,25, aminek 

meghatározásához több kísérletsorozat eredményeit szükséges feldolgozni. A Levanov 

összefüggés előállításához különböző alakítási műveletek eredményeinek vizsgálatát végezték 

el. Az érintkezési felületben a súrlódási feszültséget és a nyomást is mérésekkel határozták meg. 

Alakítási eljárástól függetlenül térfogat vagy lemezalakítási műveletekre egyaránt alkalmazható. 

A súrlódási modellt már eddig is többféle képlékenyalakítási folyamat szimulációjához 

alkalmazták. Ezek közül Hallström egy kovácsolási feladat megoldása során alkalmazta Levanov 

modelljét [46]. Chumachenko és társai titán meleg lemezalakító technológiájának 

optimalizációjához az alakítási hőmérséklet csökkentésének lehetőségeit vizsgálták [47]. A 

folyamat matematikai modellezésében pedig Levanov súrlódási törvényét használták.  

1.3 Aszimmetrikus hengerlés bemutatása 

Az aszimmetrikus hengerlési módszer olyan intenzív képlékenyalakító (IKA), aminek 

segítségével lehetőség nyílik nagyobb mennyiségű ultra-finom szemcseszerkezetű lemez és 

szalag termék előállítására. A minimálisan elérhető szemcseméret jóval nagyobb, mint a 

nagynyomású csavarásnál, ami az IKA egyik leghatékonyabb eljárása (High Pressure Torsion, 

HPT) [48] viszont a kész termék méretét nem korlátozza le a szerszám geometriája. Az intenzív 

képlékenyalakító eljárások közös jellemzője, hogy az alakított anyag hidrosztatikus feszültségi 

állapotban nagymértékű nyíró alakváltozást szenved, aminek eredményeként jelentős 

szemcseméret csökkenés jön létre az alakított fém teljes térfogatában. Az ilyen típusú alakító 

eljárásoknak számos megoldása terjedt el a tömbi anyagok és a lemez anyagok megmunkálására 
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is. Tömbi anyagok előállításra elterjedten alkalmazzák az ún. könyöksajtolást (ECAP) [49], a 

többszörös átkovácsolást (MF) [50], a ciklikus sajtolást és nyomást (CEC) [51], a csavart profilú 

sajtolást (TE) [52]. A lemez anyagok előállítására pedig az aszimmetrikus hengerlést (ASR) [53], 

a többrétegű kötő hengerlést (ARB) [54], a folyamatos lemeznyírást (CCSS) [55], az ismétlődő 

hajlítás és kiegyenesítést (RCS) [56] használják. Az előbbi technológiákkal létrehozott finom 

szemcseszerkezet olyan mechanikai és fizikai tulajdonságokkal párosulhat, amelyek lényegesen 

eltérhetnek a hagyományos technológiákkal előállított anyagjellemzőktől. Az IKA eljárással 

készült fémek esetében a szilárdsági mérőszámok akár többszöröse is lehet a hagyományosan 

alakított darabnak [57]. Emellett fontos anyatulajdonság az anyag szívósság is. Ennek értéke az 

IKA esetében, szemben a hagyományos alakítási technológiákkal gyártott termékkel - a 

szemcsefinomodás mechanizmusa miatt - kisebb mértékben csökken a szilárdság növekedésének 

függvényében [58]. Korábbi szakcikkekben a fémek elektromos és korróziós tulajdonságainak 

megváltozását is vizsgálták az IKA-val kapcsolatban. Egyes vizsgálati eredmények szerint, a 

szilárdság növekedés jobb elektromos vezetőképességgel párosulhat [59] vagy a korrózióval 

szembeni ellenállás is növelhető [60], előbbi tulajdonságot főként rézötvözetekre, míg a másikat 

magnéziumötvözetre vizsgálták.  

Az aszimmetrikus hengerlés esetében a lemez két oldalán eltérő peremfeltételeket hozunk 

létre, aminek következtében nyíró alakváltozás jön létre a lemez teljes vastagsága mentén. Az 

aszimmetria többféle módszerrel biztosítható [61]. A gyakorlatban elterjedt, hogy a hengerek 

kerületi sebessége eltérő (
21 vv  ) ez a feltétel többféleképpen is biztosítható. Egyik esetben a 

hengereket egymástól függetlenül külön motor hajtja meg így biztosítható, hogy a fordulatszám 

(n2/n1) viszonyszámot viszonylag nagy határok között lehessen változtatni (1-2. ábra a.)). Ennek 

az eljárásnak egy másik változata, amikor csak az egyik henger hajtott. A harmadik módszerben 

pedig eltérő átmérőjű hengereket alkalmaznak (
21 DD  ) (1-2. ábra b.)). Az előbb ismertetett 

eljárásokon túl az aszimmetria elérhető olyan módon is, hogy eltérő súrlódási viszonyokat 

valósítunk meg a felső- és alsó érintkezési zónában (
21   ) (1-2. ábra c.)).  

 

1-2. ábra Aszimmetrikus hengerlési eljárások: a.) eltérő fordulatszámú hengerek, b.) eltérő 

átmérőjű hengerek c.) eltérő súrlódás a lemez - henger érintkezési felületen 

n1

n2

D1=D2

μ1= μ2

n1 n2

n2 n2

n1n1
D1=D2

μ1 μ2

n1= n2

D1 D2

μ1= μ2

n1= n2

a.) b.) c.)
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A nemzetközi szakirodalom e két eljárást elnevezésében is megkülönbözteti, így az eltérő 

sebességű hengerekkel létrehozott hengerlés nemzetközi gyakorlatban elfogadott megnevezése: 

Differential Speed Rolling - DSR [62], valamint az eltérő súrlódással végzett hengerlés: 

Differential Frictional Rolling - DFR [63]. Dolgozatomban az angol rövidítéseket alkalmazom. 

Az eltérő henger sebesség hatására, a lemez teljes vastagsága mentén nyíró alakváltozás jön létre. 

Ennél a technológiánál általánosan alkalmazott mérőszám a hengerek sebességének vagy 

fordulatszámának aránya. Az eltérő súrlódású hengerlésnél a lemez nyírása a két érintkezési 

zónában tudatosan előidézett eltérő súrlódás következtében jön létre.  

Az átlagfeszültség módszerét eltérő sebességű [62][64] és eltérő súrlódással végzett [65] 

hengerlés kétdimenziós vizsgálatára egyaránt alkalmazzák. Az aszimmetrikus eljárások közül 

legtöbbszőr az eltérő henger sebességű eljárást vizsgálták végeselemes szimulációval [66], de 

készültek végeselemes analízisek az eltérő hengerátmérővel megvalósított [67] és eltérő 

súrlódású hengerlésekre is [68]. A végeselemes szimulációk eredményeit felhasználva vizsgálják 

az eltérő hengersebesség vagy az eltérő súrlódási tényező [69] [68] a redukció [70] valamint az 

alakítási utak hatását az egyes hengerlési paraméterekre [62]. Az ASR-nél is nagy jelentősége 

van a lemez és a henger érintkező felületén ébredő súrlódásnak, amit sok esetben a hagyományos 

Coulomb [67] valamint a Kudó féle összefüggéssel vesznek figyelembe [71]. 

Az eltérő sebességű hengerléssel kapcsolatos kutatások nagyrészt magnézium és alumínium 

ötvözetekből előállított hengerelt lemez és lemez termékek mechanikai tulajdonságainak és 

anyagszerkezetének vizsgálatára terjedtek ki. Emellett az eltérő súrlódású hengerlés modellezési 

és az előállított termék anyagtulajdonságát érintő kérdései már kevésbé vizsgált területe az 

intenzív képlékenyalakítási technológiának [63], [65]. H.G. Jeong, Y.G. Jeong, W.J. Kim szerzők 

AZ31 magnéziumötvözetből készült lemezeket hengereltek eltérő redukcióval (30%, 50%, 70%). 

Megállapították, hogy a nagyobb redukciónak köszönhetően az ultra finom szemcsék aránya 

megnőtt és a homogén mikroszerkezet létrehozásához egy szúrásban végzett nagymértékű 70%-

os redukció szükséges [72].  

A redukció hatása mellett, több szerző vizsgálta az alakítási utak szilárdságnövelő hatását [73] 

(1-3. ábra). Az UD esetben, a lemezt nem forgatják egyik geometriai tengelye körül sem, a 

hengerlés változatlanul folytatódik tovább. Az RD út esetében, a lemezt 180°-kal elforgatják a 

hengerlési irány (HI) körül minden szúrást megelőzően. TD esetén, a keresztirány (KI), ND 

esetén pedig a hengerlés síkjára merőleges, normál irány (NI) adja a forgatás tengelyét. Ezek 

közül, két esetben változik meg a nyírás iránya (RD, ND). 

 

1-3. ábra Alakítási utak az aszimmetrikus hengerlésnél [62] 

UD

KI

HI

NI
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A 1-4. ábrán bemutatott szakítódiagram, az RD és ND alakítási utak szerint alakított majd 

lágyított próbalemezek feszültség-nyúlás görbéit tartalmazza. A RD út esetében, a 

szakítószilárdság, valamint a nyúlás maximum értéke nagyobb, ami a hengerlés során létrejött 

nagymértékű szemcsefinomodásnak és homogén mikroszerkezetnek köszönhető. 

 

1-4. ábra Feszültség-nyúlás diagram az RD és ND alakítási utakkal hengerelt, lágyított 

próbalemezek esetében AM31 magnéziumötvözet [73] 

A különböző hengerlési módszerrel készült lemezek alakíthatóságára Utsunomiya, Ueno és 

Sakai szerzők végeztek összehasonlító vizsgálatot [63]. Három eltérő hengerlési módszerrel 

készült lemez alakíthatósági vizsgálatának eredményeit hasonlították össze. Az első eljárás 

során, a lemezeket szimmetrikusan hengerelték. Egy másik kísérletsorozatban, egyik esetben 

eltérő sebességgel forgó hengerekkel, míg a másodikban az alsó- és felső érintkezési felületen 

működő eltérő súrlódási viszonnyal hengereltek ötvözetlen alumínium lemezpróbákat. A 

hengerléseket követően a lemezeket lágyították. A kísérletek eredményei azt mutatták, hogy a 

súrlódási tényező különbséggel létrehozott aszimmetria növeli az átlagos normálanizotrópia 

értékét és csökkenti a síkbeli anizotrópiát, azaz javítható a lemez alakíthatósága. A mérési 

adatokat és eredményeiket a 1-5. ábra tartalmazza. 
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1-5. ábra Szimmetrikus- (SR) eltérő súrlódású-(DFR) és eltérő sebességű (DSR) 

hengerléssel előállított lemezek (AA1050) Lankford - számának összehasonlítása [63] 

1.3.1 A szimmetrikusan és az aszimmetrikusan hengerelt lemez alakítási textúrája  

Az SR esetében nyírás csupán a lemez felületén jelentkezik, ami az érintkezési felületen 

kialakuló súrlódási viszonyból ered. A korábbi kutatásokban megállapították, hogy az SR lemez 

vastagsága mentén (a felülettől befelé haladva) nyírt textúra aránya megváltozik, a súrlódás és a 

hengerlési hőmérséklet növekedésének függvényében [74], [75]. Asbeck és Mecking szerzőpáros 

vizsgálatai szerint az SR esetben [76] a felületi súrlódás okozta nyírás hatása a lemez felületének 

csak nagyon vékony rétegében észlelhető. Az eltérő mértékű súrlódást különböző kenőanyagok 

használatával, illetve száraz kenési állapotban állították elő. Koreai kutatók a felületen ébredő 

súrlódásból következő nyíró alakváltozást számszerűen is meghatározták a nyomott ív vetülete 

mentén [74]. Az érintkezési zónában a súrlódás hatására létrejött nyíró alakváltozási komponens 

(ɛ13) mértéke a lemez felületétől befelé haladva egyre csökken (1-6. ábra). A lemez középső 

rétegeiben ennek hatása elhanyagolható. A lemez vastagsága mentén több rétegben a textúrát is 

kimérték. A súrlódás és ennek következtében kialakuló nyíró alakváltozás a lemezek 

textúrájában is kifejeződik. A kis súrlódás (μ=0,1…0,2) esetén a textúra homogén azonban 0,2 

érték felett a lemez felületéhez közeli rétegben egy, a keresztirány körül elforduló ún. β - szálas 

textúra jelenik meg. Az elfordulás mértéke a súrlódási tényező növekedésének függvényében 

változik. 
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1-6. ábra Az érintkezési zónában kialakuló nyíró alakváltozás, a felülettől mért távolság 

függvényében (99.99% tisztaságú alumínium) [74] 

Az ASR hatására az egész keresztmetszetben nyíró alakváltozás jön létre, a nyírt textúra, ami 

szimmetrikus hengerlési esetben a lemez közepén nem tapasztalható, egyenletes eloszlású a teljes 

lemezvastagságban. Ebből arra lehet következtetni, hogy a teljes keresztmetszetre a nyíró 

alakváltozás jellemző [77]. Az ún. nyírási textúra a szemcsék elfordulását jelenti a keresztirány 

körül. Ekkor a pólusábrán megjelenő egyes pólussűrűség maximumok eltolódnak a hengerlési 

irányban. Ezt a viselkedést az 1-7. ábra érzékelteti, ahol a pólusábrákba illesztett vízszintes 

vonalhoz képest lehet megvizsgálni a pólussűrűség maximumok elmozdulását. A bemutatott 

példában a lemez oldalak felületén és a lemez közép rétegében vizsgálták a textúra 

megváltozását. 

 

1-7. ábra {111} pólusábrák az aszimmetrikusan hengerelt lemez vastagsága mentén  

(redukció: 50%, fordulatszám arány (a): 1,25) (99.99% tisztaságú alumínium) [77] 

Minél inkább eltolódik a maximum, annál nagyobb nyírás jött létre a lemezben. Jong-Kook 

Lee és Dong Nyung Lee megállapították, hogy a hengerek sebesség differenciájának növelésével 

az egyes érdesség csúcsok elmozdulása is növekszik [62], így a nyírt textúra aránya is nagyobb. 

A nyíró alakváltozás következtében létrejött textúra függ az alakváltozás mértékétől és a henger 
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– lemez érintkező felületén létrejött súrlódástól is. Az alumínium lemezeket 1,5 mm-ről 0,8 mm-

re hengerelték egy szúrásban, majd lemezeket kilágyították 400 °C - on egy órán át. A lemezek 

alsó és felső felületi rétegeinek {111} pólusábráit határozták meg. A hőkezelést követően a 

nyírási textúra megmarad viszont az intenzitás értékei megváltoznak. A fordulatszám hányados 

függvényében csökken a szemcseméret és túlsúlyba kerül a nagyszögű szemcsehatárok aránya. 

Mérésekkel bizonyították, hogy a mikro keménység arányos a létrejött alakváltozással. Az 

aszimmetrikusan hengerelt textúra változatlan marad még 400°C-os 1 órás lágyítás után is, 

csupán az intenzitás változik kis mértékben. Az ún. ideális textúra kifejezés több nemzetközi 

cikkben megjelenik, viszont ennek konkrét értelmezése hiányzik. Nem tér ki egyik cikk sem arra, 

hogy ez a fajta textúra a pólusábrán milyen mértékű eltérést jelent. Egyes szakcikkek egészen kis 

mértékű eltérést is nyírt textúraként kezelnek. Az alakítási utak szerepének vizsgálata szintén az 

előbbi szerzőpáros munkájának része. Ezen belül összehasonlító vizsgálatot végeztek és 

megállapították, hogy a nyírás irányának megváltozása szintén jelentősebb eltéréseket idéz elő a 

textúrában.  

1.4 A viszkoplasztikus önkonzisztens módszer [78] 

A hengerléskor kialakuló mikroszerkezet elemzésére alkalmas hagyományos anyagszerkezeti 

vizsgálatokkal párhuzamosan ma már lehetőség van olyan kétszintű modellezési eljárás 

alkalmazására, aminek segítségével az alakítási folyamat terhelési viszonyaitól függő 

mikroszerkezeti változásokat határozhatjuk meg. Itt a kétszintű elnevezés arra utal, hogy egyrészt 

vizsgálni kell a hengerlési folyamatot, a kontinuum mechanika szempontjából, ami jelen esetben 

a hengerlés VE analízisét, makroszintű elemzését teszi lehetővé. Másrészt ennek eredményeit 

felhasználva lehet megállapítani az alakított anyagban lejátszódó mikroszerkezeti változásokat 

is. Ez utóbbi megoldásához, az ún. viszkoplasztikus önkonzisztens módszer (VPSC - viscoplastic 

self-consistent) tűnik megfelelőnek. Ennek segítségével a mechanikai tulajdonságok és a 

mikroszerkezeti változások (pl. szemcse alak) függvényében megállapíthatjuk a hengerlés 

hatására kialakuló textúra jellegét, az alakítás során kialakuló jellegzetes textúra komponensek 

arányát továbbá az anyagszerkezetre jellemző anizotrópiát vagy folyási felületet is.  

A VPSC eljárás rácstípustól függetlenül alkalmazható a polikristályos fémek vizsgálatára. A 

módszer kifejlesztése eredetileg Molinari és társai nevéhez fűződik [79], amelyben polikristályos 

anyagokban lévő szemcsék kölcsönhatását vizsgálják adott igénybevétel mellett. Modelljükben 

feltételezik, hogy az anyagban homogén alakváltozás alakul ki, minden szemcse azonos mértékű 

alakváltozást szenved. A VPSC-t később Lebensohn és Tomé kutatók fejlesztették tovább, akik 

a módszer gyakorlati alkalmazásához írták meg a VPSC 7 program kódot [78]. Ennek 

segítségével először különféle kristályszerkezetű, alakított fémek esetében határozták meg a 

hengerlési textúrát [80]. A VPSC modell lényegében minden egyes krisztallitot egy homogén 

effektív közegbe ágyazott viszkoplasztikus tulajdonságú elipszoid szemcseként kezel, ami 

állandó kölcsönhatásban áll a befogadó szilárd fémes közeggel. Az egyes szemcsék viselkedése 

és a befogadó közeggel való kölcsönhatásuk a szemcse orientációktól és mechanikai 

tulajdonságuktól függően változik [80]. 

Bármely kristály viszkoplasztikus viselkedését egy alakváltozási sebesség érzékeny, nem 

lineáris konstitutív egyenlet segítségével írhatjuk fel [81]. Az alakváltozási sebesség és a 
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feszültség tenzor közötti kapcsolatot pedig a (1-9) egyenlettel adhatjuk meg, ahol az aktuális 

csúszósíkok, a csúsztató feszültségtől és az orientációtól függően aktivizálódnak: 
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érvényes Schmid tenzor szimmetrikus része, ami megteremti a kapcsolatot a makroszkópikus 

feszültségek és az atomi síkokon ébredő csúsztató feszültségek között. Az ns - az alakváltozási 

sebesség kitevő, 
s

0 - az egyes csúszó síkokban létrejövő csúsztató feszültség 0 - az aktuális 

csúszósíkon létrejött szögalakváltozás növekmény idő szerinti deriváltja, ijklM  jelöli a szemcse 

viszkoplasztikus állandóját. Az (1-10) egyenlet ugyanígy felírható a befogadó effektív homogén 

közegre, ami az őt alkotó szemcsék átlagos makroszkópikus tulajdonságival rendelkezik. A 

homogén közegre és a beágyazott szemcsékre felírt konstitutív egyenletek megoldása során olyan 

nem-lineáris kölcsönhatási egyenletekhez jutunk, ami megadja a szemcsén belül kialakuló 

feszültség és a makroszkópikus feszültség közötti kapcsolatot. A kölcsönhatási egyenletek 

megoldása iteratív módon történik [82]. Az iterációs folyamat addig folytatódik, amíg a 

szemcsékre számított átlagos alakváltozási sebesség egyenlővé válik a makroszkópikus értékkel. 

A konvergencia teljesülésekor minden szemcse orientációját leíró Euler szögek értékei 

felülíródnak mielőtt a következő alakváltozási lépcsőre lépnénk. 

Ghosh, Miroux és Kestens szerzők, kutatatási munkájukban 6016 alumíniumötvözetből 

készült, hidegen hengerelt lemez textúrája és az alakíthatósági mérőszám közötti kapcsolat 

vizsgálatával foglalkoztak [83]. Vizsgálataikhoz rendelkezésre állt a lemez anizotrópiáját 

jellemző Lankford szám. Ezt a mért paramétert hasonlították össze a VPSC eljárás segítségével 

előállított eredménnyel, a lemez lágyított és hengerelt állapotára egyaránt. A Lankford szám 

becsléséhez bemenő paraméterként a röntgendiffrakciós módszerrel mért pólusábra adatait 

használták fel. Engler és Aegerter szerzők ugyanezen módszerrel szimulálták a különböző 

állapotú alumínium lemezek anizotrópiájának változását a lemez síkjában. Eredményeiket a 

szakító vizsgálatokból meghatározott síkbeli anizotrópiát jellemző mérőszámokkal valamint a 

lemezek csészehúzó vizsgálati eredményeivel is összehasonlították [84]. Tapasztalataik alapján, 

a VPSC számítási eredmények a valós mérési eredményekkel jó korrelálnak. A VPSC módszert 

ezenkívül alkalmazták aszimmetrikusan hengerelt, alacsony karbon tartalmú acél lemez 

textúrájának szimulációjára is [85]. Tóth és szerzőtársai vizsgálata kiterjed az aszimmetrikusan 

hengerelt lemez síkbeli anizotrópiájának mérésére és szimulációjára is. Munkájukban az 

aszimmetrikusan hengerelt lemez nyírásának hatására kialakuló textúra megváltozását, ezen 

belül a textúra nyíró komponens arányát határozták meg, amivel kapcsolatban a síkbeli 

anizotrópiát hasonlították össze szimmetrikus és aszimmetrikus esetben. Az aszimmetrikusan 

hengerelt lemez síkbeli anizotrópiát tekintve jobbnak minősítették. Aszimmetrikusan hengerelt 

alumínium ötvözet (AA-5182) mélyhúzhatóságának és alakíthatóságának meghatározására 

Tamimi és társai végeztek átfogó vizsgálatot, amin belül a folyamat VE modellezésével is 
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foglalkoztak [86]. A VPSC szimulációhoz a kiinduló lemez textúra vizsgálatának paraméterei 

szolgáltak bemenő adatként. A mérési eredményeik alapján megállapították, hogy az 

aszimmetrikusan hengerelt darabok normál anizotrópiája jóval meghaladja a szimmetrikus 

daraboknál tapasztalt értékeket, kisebb mértékű növekedést tapasztaltak a síkbeli anizotrópia 

esetében is. Ennek oka az aszimmetriából adódó, nagy mértékű nyíró alakváltozás, aminek 

hatására nyíró komponensek aránya megnő az alakított textúrában. 

1.5 Monotonitás, nem-monotonitás 

A hagyományos és az intenzív képlékenyalakító eljárásokkal előállított fémek között jelentős 

eltérések jelentkezhetnek mind az anyagszerkezetben, mind a mechanikai tulajdonságokban. 

Ezek az eltérések minden esetben, szoros összefüggésben állnak a deformáció jellegével és az 

alakváltozási történettel is. A hagyományosan alkalmazott alakváltozási mérőszámok 

önmagukban nem fejezik ki egy alakítási folyamat deformációs jellegét, s csupán ezek 

ismeretében nem tudjuk biztosan előre jelezni az anyagban kialakuló mikroszerkezetet sem. A 

monotonitás vizsgálatot, olyan speciális mérőszámok előállítására vezették be, amelyekkel több 

információ nyerhető az adott folyamatról a nagy alakváltozások tartományában. 

Az Iljusin-féle elmélet alapján [87], a deviátor tenzor komponenseinek felhasználásával 

előállíthatók a következő mennyiségek, amelyek egy ötdimenziós vektor koordinátáit adják meg: 

315234123
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ee
 (1-10)  

Az e vektor az alakváltozó test egy adott pontjának mozgását írja le az ötdimenziós térben, a ij   

- az alakváltozási deviátor tenzor komponensei. Az így kapott térgörbe segítségével különböző 

terhelési folyamatokra érvényes alakváltozási trajektóriákat ábrázolhatunk (1-8. ábra). A 

trajektória hossza (st) az egyenértékű alakváltozás mértékével ( ) egyezik meg: 


t

t dts
0
  (1-11)  

ahol  – az egyenértékű alakváltozási sebesség Az egyes trajektóriák négy különböző 

alakváltozási folyamatot írnak le, amelyek jellegüket tekintve: a szigorúan monoton (1) 

(egytengelyű húzás, zömítés), a kvázi monoton (2) (hagyományos térfogat és lemezalakító 

eljárások), a nem-monoton (3) (IKA eljárások) és a ciklikus alakváltozást (4) (ciklikus húzás 

nyomás, jellemző Baushinger effektus).  
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1-8. ábra Alakváltozási trajektoriák az ötdimenziós vektortérben 

Az (1) szigorúan monoton folyamat esetében a trajektória hossza ijij 
3

2
, ahol ij   jelöli 

az alakváltozási sebesség deviátor tenzort. A monotonitási vagy nem – monotonitási számok 

meghatározására már eddig is többféle definíció és módszer született. A könyöksajtolás 

jellemzésére Krállics és Malgyn határozott meg monotonitás paramétert, amely az effektív 

képlékeny alakváltozás és a teljes egyenértékű képlékeny alakváltozás hányadosa [88]. Smirnov-

Aljajev meghatározása szerint, akkor monoton egy alakváltozás, ha az alakváltozási sebesség 

tenzor főirányai ugyanazon anyagi szálakkal esnek egybe az alakítási folyamat alatt [89]. Ilyen 

esetekben, a Lode paraméter (L) állandó. 

31

312








pL  (1-12)  

ahol i – fő alakváltozási sebesség, i=1...3. A különféle IKA eljárások monotonitás vizsgálatára 

a hazai szakirodalomban is találunk példát. Fodor vizsgálatai az AlMgSi alumíniumötvözet 

könyöksajtolására vonatkoznak [90]. Az általa bevezetett monotonitás paraméter segítségével 

vizsgálta az alakváltozás nem-monoton jellegét, amely kapcsolatban áll az ultra-finom 

szemcseszerkezet kialakulásával. A szimmetrikus és az eltérő sebességű hengerlés nem-

monotonitásának számszerű jellemzésére Bobor dolgozott ki számítási módszert [91] és 

megállapította, hogy a kétfajta hengerlés között számottevő különbség van. Az eltérő sebességű 

hengerlés esetére - a szimmetrikushoz képest - nagyobb nem-monotonitás jellemző. 

A szakirodalomi ismeretek összefoglalás 

A fejezet elején a hengerlés modellezésére alkalmazott numerikus eljárásokat foglaltam össze. 

Kitértem a modellekben alkalmazott anyagmodellek és súrlódási modellek tárgyalására is. A 

súrlódás modellezésére túlnyomórészt a Coulomb és Kudó féle összefüggéseket alkalmazzák, a 

Levanov féle leírás nem terjedt el a hengerlés területén. Utóbbi használatával lehetőség nyílik az 

eltérő peremfeltételek figyelembe vételére akár többféle alakítási folyamat analízisénél is. A 

nemzetközi szakirodalomban feldolgozott témák között nagyobb súllyal szerepelnek az eltérő 
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sebességű hengerléssel kapcsolatos modellezési eljárások. Ezen belül, több esetben vizsgálják az 

alakított termék mikroszerkezetének és mechanikai tulajdonságainak változását is. Kevesebb 

cikk koncentrál az eltérő súrlódású hengerlés analízisre. Az irodalomkutatás során 

összefoglaltam a szimmetrikus és aszimmetrikusan hengerelt lemezek textúrájának sajátosságait, 

amit a röntgen diffrakciós mérésekkel készített pólusábrák alapján lehet összehasonlítani. 

Ugyanitt a textúra szimuláció eszközeit is áttekintem. Végül az alakítási folyamatok 

jellemzéséhez és összehasonlításához használt monotonitás témakörébe tartozó ismereteket is 

bevezettem. 
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2 Célkitűzés 

A lemezhengerlés modellezésével foglalkozó szakirodalom feldolgozása során 

megállapítottam a rendelkezésre álló numerikus eljárások és végeselemes módszerek 

alkalmazhatóságát és korlátait is. Az érintkező henger és lemez lokális paramétereinek pontos 

meghatározása igényli valamilyen numerikus módszer, a több változótól függő rugalmas-

képlékeny anyagmodell alkalmazását. A technológiai folyamat paramétereinek vizsgálata a 

hagyományostól eltérő súrlódási modellek alkalmazását is szükségessé teszi. A technológiai 

folyamat peremfeltételeit jellemző paraméterek a következők lehetnek: a helytől függő 

szerszámnyomás, az alakított lemez a változó alakítási szilárdsága, a henger és a lemez között 

fellépő relatív sebesség és a felületi minőség hatását kifejező súrlódási tényező. A hagyományos 

analitikus eljárásként ismert átlagfeszültség módszer hátránya, hogy egyszerűsített 

anyagáramlást tételez fel, ami szerint a lemez vastagsága mentén nem változik a hengerlés irányú 

sebesség. A hőmérséklet hatás és a komplexebb anyagegyenletek bevezetése is korlátozott. A 

hengerlés érintkezési zónájában fellépő súrlódási állapot, valamint a súrlódást befolyásoló 

paraméterek vizsgálata több szakcikk témája. A lemez és a henger érintkező felületének súrlódási 

viszonyait jellemző Stribeck diagram kísérleti úton történő meghatározására is van példa a 

kutatási munkák között. Inverz végeselemes módszer segítségével történő meghatározására 

eddig még nem találtam példát a lemezhengerlés numerikus modellezésének területén. 

A hengerlés változó paraméterei befolyásolják a lemez anyagszerkezeti és mechanikai 

tulajdonságait, amelyeket hagyományosan a mechanikai és szerkezetvizsgálati módszerekkel 

vizsgálhatunk meg. A mért anyagjellemzőkhöz pedig olyan alakítástechnikai mérőszámok 

rendelhetőek (pl. nem-monotonitás, NM), amihez szükséges a hengerlés modellszintű vizsgálata. 

Az aszimmetrikus hengerlések szemcsefinomító hatását több szakcikkben is kimutatták, a 

szemcsefinomodás összefüggésbe hozható az alakítás jellegét meghatározó nem monotonitási 

mérőszámmal is. A modern numerikus eljárásokban, a hengerlés kontinuum-mechanikai 

elemzéséhez hozzákapcsolhatók a kristály-képlékenységtan alapegyenleteit alkalmazó 

számítások (a viszkoplasztikus önkonzisztens módszer, VPSC), amellyel az alakítás hatására 

létrejövő textúra meghatározásához szükséges számítások végezhetők. Ez jelenti a hengerlés 

modellezés folyamatának második szintjét. A szakirodalom feldolgozása során megállapítottam, 

hogy a VPSC módszert egyaránt alkalmazzák a hagyományos és az eltérő sebességű hengerlések 

esetében. Az eltérő súrlódással hengerelt lemezek numerikus modellezésére, valamint a textúra 

mérésekkel kapcsolatban találhatóak szakirodalmi hivatkozások, azonban textúra szimulációt 

eddig nem végeztek és a hengerlések végeselemes módszerrel segített összehasonlító jellegű 

vizsgálatára sem találtam példát. 

A különböző hengerlések szemcsefinomító hatását a mikroszerkezeti mérések (transzmissziós 

elektronmikroszkópos) eredményei alapján hasonlíthatjuk össze, a lemezek mikroszerkezetét 

befolyásoló hengerlésekhez pedig a folyamatot jellemző nem-monotonitási számok 

rendelhetőek. A szimmetrikus és az eltérő sebességű hengerlések paramétereinek hatásait már 

több szerző vizsgálta, ahol az illető eljárásokhoz nem-monotonitási számokat rendeltek, a 

szakirodalomban eddig az eltérő súrlódású hengerlés jellemzésére ilyen jellegű mérőszámokat 

végeselemes módszer segítségével nem határoztak meg. 
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A szimmetrikus és aszimmetrikus lemezhengerlési eljárások modellezésével és vizsgálatával 

kapcsolatos célkitűzéseimet több pontban és nyitott tudományos kérdések formájában 

fogalmaztam meg. 

1. A lemezhengerlés modellezéséhez kapcsolódó kérdéseim: 

a.) Kidolgozható-e olyan kétszintű modellezési eljárás, amiben a szimmetrikus és az 

aszimmetrikus hengerlés változó peremfeltételeinek hatását egyaránt figyelembe tudom 

venni? 

b.) A hengerlés kontinuum-mechanikai modelljében alkalmazott súrlódási modell 

figyelembe veszi - e a helytől függő szerszámnyomást, az alakított lemeznek a változó 

alakítási szilárdságát, a henger és a lemez között fellépő relatív sebességet és a felületi 

minőség hatását kifejező súrlódási tényezőt, amelyek a technológiai folyamat 

peremfeltételeit jellemző paraméterek? 

c.) Meghatározható - e inverz végeselemes módszer segítségével a szimmetrikus hengerlés 

nyomott ívén az érintkezési felületek tribológiai viszonyait jellemző Stribeck diagram? 

d.) Milyen súrlódási állapotok jellemzik a vizsgált kísérleti hengerlést a végeselemes 

számításokkal előállított Stribeck diagram alapján az adott redukció, hőmérséklet és 

hengerlési sebesség tartományban? 

2. A szimmetrikus és az aszimmetrikus hengerlések modellezéséhez, valamint az alakított 

lemezek mikroszerkezetének elemzéséhez kapcsolódó kérdéseim: 

a.) Megállapíthatóak – e az aszimmetrikus és a szimmetrikus kísérleti hengerléssel 

előállított textúrák eltérései a lemezhengerlés szimulációjára kidolgozott VE modell és 

a VPSC kristály-képlékenyégtani modell alkalmazásával? Összevethetőek – e a textúra 

modellezéssel számított pólusábrák a hagyományos röntgendiffrkaciós mérések 

eredményeivel? 

b.) Megfigyelhetőek - e eltérések az eltérő súrlódású, az eltérő sebességű és a hagyományos 

hengerlésekkel alakított lemezek textúrájában? 

c.) Milyen kapcsolatban vannak egymással a mért és a számított pólusábrák valamint a 

kontinuummechanikai modellezéssel meghatározott alakváltozási mérőszámok? 

d.) Milyen nem-monotintás számok jellemzik a szimmetrikus és az aszimmetrikus 

hengerlési folyamatokat a számítási eredmények alapján? 

e.) Megerősítik - e a lemezmintákon végzett transzmissziós elektronmikroszkópos 

szemcsevizsgálat eredményei az aszimmetrikus hengerlésre jellemző szemcsefinomító 

hatást? 

A célkitűzéseimben feltett kérdések megválaszolásához saját lemezhengerlési kísérletek 

adatait és más szerzők (Lenard és McConnell) által végzett szimmetrikus hengerlési kísérletek 

paramétereit is felhasználtam. A szimmetrikusan és aszimmetrikusan hengerelt lemezek 

szerkezetvizsgálata röntgendiffrakciós és transzmissziós elektronmikroszkópos mérésekkel 

történt. A kísérleti hengerlés szimulációját végeselemes szoftverrel végeztem el, a textúra 

szimulációhoz pedig a VPSC módszert alkalmaztam. 
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3 A hengerlés végeselemes modelljének bemutatása 

A hengerlési folyamat vizsgálatában lokális anyagjellemzőket határozok meg, amihez lokális 

modellezést alkalmazok. Korábban megvizsgáltam a numerikus eljárások eszközeit, a különböző 

szintű modellek alkalmazhatóságát a lokális és a globális paraméterekre egyaránt. Az 

átlagfeszültség módszere is alkalmas lokális paraméterek számítására a teljes nyomott ívben, de 

bizonyos szempontból korlátozott is ugyanis a hőmérséklet hatás és az anyagjellemzők 

érintkezési felülethez közeli változásának figyelembe vétele az átlagfeszültség módszerrel már 

nem biztosítható. A saját számítási eredmények is meggyőztek arról, hogy a hengerlés 

analíziséhez egy összetettebb végeselemes modellezési eljárást alkalmazzak, mivel a 

lemezhengerlés modelljét többféle eljárásra alkalmazom, amelyek a peremfeltételek tekintetében 

különböznek egymástól. 

A lemezhengerlésnél fellépő eltérő peremfeltételek hatásainak vizsgálatára átfogó numerikus 

számításokat végeztem, ahol acél és alumíniumötvözetek hideghengerlésének mérési 

eredményeit használtam fel. A hengerlés analízise több részre bontható. Egyik része a geometriai 

oldal, amihez elkészítettem a hengerlés két- és háromdimenziós geometriai modelljeit. A 

modellezés következő részében az anyagi paramétereket szükséges megadni, valamint a feladat 

megoldásához figyelembe kell venni a hengerlés fizikai paramétereit és a peremfeltételeket is. 

A hengerek és a lemez kölcsönhatását vizsgálom, ami igényli az érintkező testek 

anyagjellemzőinek megadását is. A lemezt rugalmas – képlékeny anyagként definiálom, míg az 

alakítást végző szerszámok rugalmasan viselkednek. Mivel a hőmérsékleti hatást is modellezem, 

így a lemez esetében hőmérséklet érzékeny alakítási szilárdság függvényt alkalmazok. A 

hengerlési kísérletekben alapvetően hidegalakítási folyamatok játszódnak le, azonban 

nagysebességű, kenőanyaggal végzett hideghengerlési folyamat modellezését is elvégzem. A 

nagy sebesség okozta hőfejlődés miatt a hőmérsékleti hatást is figyelembe kell venni az anyag 

szilárdsági tulajdonságaihoz és a kenőanyag fizikai paramétereinek megváltozásánál. 

Az érintkezési felületen lejátszódó súrlódási folyamat leírásához olyan súrlódási modellt 

választottam, ami figyelembe veszi az alakított anyag változó folyáshatárát. A Coulomb és a 

Kudo féle súrlódási modelleket elterjedten alkalmazzák a képlékenyalakítási feladatok 

megoldásánál. A Coulomb modell általában túlbecsüli a súrlódási feszültség értékét a nagy 

szerszám nyomás esetében, utóbbi pedig a kisebb normál feszültség értékeknél ad pontatlanabb 

eredményt. Mindezen körülményeket figyelembe véve, olyan végeselemes modell elkészítését 

tűztem ki célul, amellyel a folyamat lokális mennyiségeit lehet meghatározni. Ezen lokális 

paraméterek pontos ismerete fontos az alakítási folyamat monoton vagy nem monoton jellegének 

meghatározásához és a hengerlési textúra számításához is. A sokrétű végeselemes modellezéshez 

többfajta kísérletet kapcsolok. Vizsgálatom során mindvégig ugyanazt a végeselemes modellt 

alkalmazom különböző esetekre, tehát a geometriai modell, az anyagmodell és a súrlódási modell 

nem változik meg csupán a hengerlés peremfeltételei. 

3.1 A hengerlés anyagi paraméterei 

Az alakítási folyamat szimulációjára alkalmas végeselemes modellt MSC.Marc nem-lineáris 

végeselemes szoftverrel készítettem el. A további numerikus számításokhoz a Maple 16 
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matematikai programot alkalmaztam. A hengerelt ötvözetek viselkedését minden esetben a 

rugalmas - képlékeny izotróp keményedő anyagmodell írja le (alumíniumötvözetek rugalmassági 

modulusza: EAl=70 GPa, Poisson ényezője: νAl=0,32), a hengereket pedig a lineárisan rugalmas 

anyagként definiáltam, aminek rugalmassági modulusza, Eacél=210 GPa és Poisson tényezője 

νacél=0,3. 

A számításokban a homogén, izotróp anyag képlékeny viselkedését a Johnson-Cook féle 

anyagmodell írja le [92]. Az anyagmodell használatával, az alakváltozási sebesség és 

hőmérséklet hatását egyaránt figyelembe vettem az anyag keményedésénél. Egyes kísérletek 

szúrásaiban, a hengerlési sebesség eléri a 2400 mm/s-ot, és a hőmérséklet emelkedés esetenként 

meghaladta a 200°C-ot is. A Johnson Cook egyenlet általános alakja a következő összefüggés 

szerint írható fel: 
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ahol   jelöli az egyenértékű alakváltozást, 0

* /   a dimenzió nélküli alakváltozási 

sebességet,  - az egyenértékű alakváltozási sebesség, 
0 - a referencia egyenértékű 

alakváltozási sebesség, a Tolv – az alakított fém olvadás pontja, Tkörny – a környezeti hőmérséklet, 

T – az alakított fém pillanatnyi hőmérséklete, A – az anyag folyáshatára, B – az alakváltozási 

együttható, n – a keményedési kitevő, C – az alakváltozási sebesség együttható, mT – a 

hőmérséklet kitevő. Az adott viszonyok között az alakváltozási sebességnek kicsi hatása van az 

ötvözetek keményedésére, de a végeselemes modellezés segítségével ezt a viselkedést is 

figyelembe tudom venni. A végeselemes szimulációkban két alumínium ötvözetre (AA 6061, 

AA 5754) és egy acél minőségre (AISI 1005) végeztem számításokat. A Johnson – Cook egyenlet 

anyagparamétereit a 3-1. táblázat tartalmazza. 

3-1. táblázat  

Ötvözet jel A B n C mT 

AA 6061 167 125 0,379 0,01 1 

AA 5754 148 397 0,507 0,01 1 

AISI 1005 150 436 0,341 0,022 1 

Az ötvözetekre jellemző A, B, n anyag konstansok meghatározása kísérleti, mérési adatok 

feldolgozása alapján történt. A C és mT konstansokat kísérletileg nem határoztam meg, azokat 

szakirodalmi adatokkal helyettesítettem [92]. A jelzett irodalomban, ilyen jellegű anyag 

konstansok több alumínium és acél minőségre is megtalálhatóak. 

3.2 Fizikai peremfeltételek ismertetése 

A hengerlés termo-mechanikai analízisben, a kezdeti feltételek megadásánál a henger és 

lemez hőmérséklete: 20°C. A hőtani feladat megoldásához a modell tartalmazza, mind a hengerre 

mind a lemezre jellemző hőtechnikai paramétereket, úgymint a hővezetési tényezőt, a fajhőt és a 

hőtágulási tényezőt. Minden alakítási folyamatban a deformálható szilárd testek a mechanikai 
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igénybevétel következtében alakváltoznak, közben hőfejlődési és hőátadási folyamat indul meg 

a környezet és az érintkezésben lévő testek között. A lemez és henger között, a hőátadási tényező 

konstans, értéke 20000 W/(m2K) a lemez és a környezet között ez az érték 50W/(m2K). Továbbá 

a felületi a súrlódásnak köszönhetően további hőfejlődéssel kell számolni, a keletkező 

hőmennyiség a következő összefüggéssel határozható meg: 

eqf Mvq    (3-2)  

ahol qf jelöli a hő fluxust, Meq a mechanikai hőegyenérték,   jelöli a súrlódási feszültséget és Δν 

a relatív sebesség. A hő fluxus függ az érintkező testek közötti távolságtól (d). Ennek a 

távolságnak meghatározható egy tolerancia értéke (dcontact)[19]. Ez tulajdonképpen azt a 

legkisebb távolságot jelöli, amin belül a két testet egymással érintkező testekként vesszük 

figyelembe. Ez az érték a végeselemes hálót felépítő legkisebb elem minimális élhosszának 50%-

a, ebben az esetben ez az érték 0,00305 mm. Amennyiben teljesül az a feltétel, hogy d<dcontact a 

fluxus az előző összefüggéssel számítható, majd a két test között hővezetés alakul ki. A hőfluxust 

a következő összefüggéssel határozhatjuk meg: 

)( 12 TTHq TCf   (3-3)  

ahol T2 – T1 jelöli a hőmérséklet különbséget a két érintkező test között, HTC pedig a hőátadási 

tényező. 

 

3-1. ábra Az érintkező felületek távolságának értelmezése  

(d - érintkező testek közötti távolságtól, T1, T2 az érintkező testek hőmérséklete) [19] 

A henger és lemez között kialakuló súrlódás leírására a módosított Levanov féle súrlódási 

modellt alkalmaztam (3-4). A Levanov modell eredeti felírása szerint nem érzékeny a relatív 

sebesség megváltozására. Az eredeti súrlódási modellt a relatív sebesség függését leíró taggal 

bővült ki, ami a súrlódási feszültség folyamatos változását és az előjel váltását is figyelembe 

veszi:  
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  (3-4)  

ahol Δν - a relatív sebesség és CVE- a relatív sebességgel arányos végeselemes konstans. A CVE 

konstans esetében [19], meg kell jegyezni, a következőket. Egy adott normál feszültség vagy 

normál erő esetében, a súrlódási feszültség egy egységugrás függvénnyel írható le, ami abból 

adódik, hogy a relatív sebesség előjelet vált. A súrlódás értékének ilyen jellegű szakadása, a 

numerikus számítási hibákhoz vezet, ezért több eljárás terjedt el az ugrás függvény finomítására. 

A CVE konstans tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy milyen mértékben közelítsük az ugrás 
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függvényt. A fenti egyenlet automatikusan figyelembe veszi, hogy a neutrális pontban a súrlódási 

feszültség előjelet vált. 

 

3-2. ábra CVE konstans értelmezése  

(jelölések: τ – súrlódási feszültség, µ - súrlódási tényező, p – nyomás) [19] 

A súrlódási törvény végeselemes modell szintű alkalmazásához a végeselemes szoftverben 

meghívható súrlódási szubrutint (UFRIC) alkalmaztam. A szubrutin alkalmas egy nemlineáris 

súrlódási tényező definiálására, amelyet függvényként adtam meg. A Levanov modell szerint, a 

súrlódás függvénye a nyomásnak (p), az alakítási szilárdságnak ( fk ), valamint függ a felület 

állapotát kifejező tényezőtől ( 0k ). A Levanov modell továbbfejlesztésével lehetőségem nyílt a 

henger és lemez közötti relatív sebesség (Δν) figyelembe vételére is. Mindezen változó érékek 

függvényében a súrlódási tényező értékét lokálisan meghatároztam a nyomott ívhossz mentén. 

A végeselemes modell futtatása során, a szoftver minden érintkezésbe kerülő végeselem esetén 

meghívja az UFRIC szubrutint [93] az összes iterációs lépésben. A nyomott ívhosszon, 

érintkezésbe kerülő csomópontokra számított feszültségek és a változók alapján határozza meg 

a súrlódási tényező és a súrlódási feszültség lokális érétkét. 

3.3 Végeselemes modell 

A kísérleti hengerlések szimulációjához elkészített két-dimenziós modell felépítését a 3-3. 

ábra mutatja be. A szimmetrikus hengerlések esetében a szimmetria feltételt kihasználva a 

végeselemes modell egy hengert tartalmaz és az alakított lemezt fél vastagsággal vettem 

figyelembe, a szimmetria vonalat pedig a szürke vízszintes vonal jelzi. A lemez és henger közötti 

érintkezési zónában alkalmazott hálósűrítést a nagyított kép illusztrálja. A végeselemes háló 

síkbeli négyszögelemekből épül fel, 7401 darab a henger és 3600 darab a lemez esetében. Az 

aszimmetrikus esetben, mindkét hengert szükséges felépíteni az eltérő peremfeltételek 

figyelembe vételéhez. 

VE

VE

VE

 

,
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3-3. ábra Végeselem diszkretizáció a szimmetrikus és az aszimmetrikus hengerlés 

modellezéséhez 

A háromdimenziós végeselemes modell elkészítéséhez a két-dimenziós modell kiterjesztését 

végeztem el. A hengerlésre jellemző szimmetriát oly módon vettem figyelembe, hogy a lemezt 

és a hengereket is félszélességgel állítottam elő. Az ilyen módon létrejött nagy elemszám 

csökkentése érdekében a rugalmas hengerre célszerű hálósűrítést alkalmaztam. A számítási idő 

csökkentésére a hengereket két elemcsoportból építettem fel, egy sűrűbb és egy ritkább hálózást 

alkalmazva a henger felületi rétegében. A két hengeres szilárd test között az ún. glued érintkezési 

típust [93] alkalmaztam, ami lehetővé teszi két eltérő végeselemes hálóval felépített érintkező 

test „összeragasztását” az érintkező felületek mentén anélkül, hogy a felületen lévő 

csomópontokat egyesítenénk. Eközben a felületi csomópontok között nincs relatív elmozdulás. 

A speciális érintkezési feltétel segítségével a két test között az erők és nyomatékok átvitele 

megoldott. Az így kapott henger tengelye körüli elfordulását szintén a „glued” súrlódási 

feltétellel oldottam meg. A hengereket helyettesítő végeselemet felülethez „ragasztottam”, ami 

képes merevtestszerű elmozdulásra és forgásra is. 

A lemezhengerlés végeselemes modelljének összefoglalása 

A lemez hengerlési folyamat szimulációjára alkalmas végeselemes modellt építettem fel. A 

fejezetben kitértem a hengerlési modell fizikai, anyagi és geometriai paramétereinek 

bemutatására is. A modell elkészítésénél törekedtem arra, hogy a hengerlés sokrétű modellezésre 

legyen alkalmas. A hengerlés analíziséhez megalkotott végeselemes modellben komplex 

súrlódási modellt alkalmaztam. A súrlódási szubrutin segítségével figyelembe vehetőek az 

érintkezési felület változó peremfeltételei, a felületek minőségét kifejező paraméter, a relatív 

sebesség hatása, az alakított ötvözet változó alakítási szilárdsága. A számításoknál használt 

súrlódási modell – a hagyományoshoz képest - figyelembe veszi a helytől függő 

szerszámnyomást, az alakított anyag rugalmas hengerfelülettel érintkező tartományában, az 

alakított lemez változó alakítási szilárdságát ( ),,( Tkk ff  ), a henger és a lemez között 
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fellépő relatív sebességet és a felületi minőség hatását kifejező súrlódási tényezőt, vagyis a 

technológiai folyamat peremfeltételeit jellemző paramétereket. Az érintkező tartományban, így 

a felülethez közeli anyagjellemzőket veszem figyelembe, vagyis az alakított anyag átlagos 

tulajdonságaival nem számolok. A végeselemes modellben használt anyagegyenlet alakváltozási 

sebesség és hőmérséklet érzékeny egyenlet, ami lehetővé teszi a modell alkalmazását többféle 

hengerlési feladatra. 
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4 Hengerlési kísérletek, anyag - és szerkezetvizsgálatok bemutatása 

Munkám során a hengerlés változó paramétereit vizsgálom másrészt a hengerelt lemez 

mechanikai és mikroszerkezeti változásait határozom meg, amihez több féle hengerlés kísérletét 

végeztem el. A kísérletek tartalmaznak szimmetrikus-, eltérő sebességű és eltérő súrlódású 

hengerléseket is. A fejezetben részletesen bemutatom az elvégzett hengerlési kísérletek 

körülményeit, a lemezminták kiinduló paramétereit, a felhasznált ötvözet fajták jellemzőit és a 

kísérletek során biztosított eltérő peremfeltételeket is. A dolgozatomban foglalkozok továbbá a 

kenőanyag paramétereinek figyelembevételével is, ami a szimmetrikus hengerlés modellezési 

kérdéseihez kapcsolódik (5.1. fejezet). Erre az esetre acél lemezhengerlési kísérletének 

paramétereit veszem számításba, ahol a hengerlési sebesség és a redukció értékei tág határok 

között változtak. Az így kapott viszonylag nagy elemszámú kísérleti mátrixból egy adott 

kenőanyagra végzett kísérleteket modellezem. Jelen fejezetben a hengerlési kísérleteket, a 

mechanikai- és a szerkezeti vizsgálatokat mutatom be illetve a vizsgálatokhoz kapcsolódó 

paramétereket is részletezem. Az alakított lemezek anyagszerkezeti és mechanikai tulajdonságait 

a 7. fejezetben tárgyalom. 

4.1 A hengerlési kísérletek és az alakított ötvözetek bemutatása 

Az alumíniumötvözetekre végzett szimmetrikus és aszimmetrikus hengerlési kísérletek két 

sorozatban történtek. Az első kísérletsorozatban Al6061-es alumíniumötvözetből készült 

próbalemezeket szimmetrikusan és eltérő súrlódású hengerekkel hengereltem (DFR). A második 

sorozatban, szimmetrikus és eltérő sebességű hengerléseket (DSR) hajtottam végre Al5754-es 

ötvözettel. Eltérő mechanikai tulajdonságú anyagokat választottam annak érdekében, hogy a 

hengerlésekben alkalmazott eltérő mechanikai viselkedés (ami megnyílvánul az eltérő 

keményedésben) hatásait megvizsgáljam, vagyis az eltérő anyagtulajdonság megjelenik - e az 

alakított darabok mikroszerkezeti tulajdonságaiban vagy sem.  

Az Al 6061 jelű nemesíthető alumínium ötvözet (európai szabvány jelölése: EN AW6061) fő 

ötvözői a magnézium és a szilícium. Az ötvözet szilárdsága mesterséges öregítéssel állítható be, 

a szakítószilárdsága több mint 300 MPa-ra növelhető. A jól alakítható ötvözet nagy 

korrózióállósággal rendelkezik, emellett hegeszthetősége és forgácsolhatósága is jónak 

mondható. Kedvező tulajdonságai miatt, a jármű- és repülőiparban egyaránt nagy mennyiségben 

használják fel. Az alumíniumötvözet vegyi összetétele az alábbi táblázatban olvasható (4-1. 

táblázat). 

4-1. táblázat  

AA 6061 

vegyi 

összetétel 

Mg Mn Si Fe Cr Ti Cu Egyéb 

(tömeg%) 
2,60 

- 3,60 

0,0 - 

0,50 

0,0 - 

0,40 

0,0 - 

0,40 

0,0 - 

0,30 

0,0 - 

0,15 

0,0 - 

0,10 

Max 

0,15 
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Az Al 5754 (európai szabvány jelölése: EN AW5754) egy közepes szilárdságú, nem 

nemesíthető ötvözet, aminek szilárdsága hidegalakítással jelentősen növelhető, fő ötvözője a 

magnézium. Az ötvözet nagyon jó korrózióállóságú és vegyállóságú, így a tengervíznek jól 

ellenáll, valamint a hegeszthetősége is nagyon jó. Élelmiszer és vegyiparban használatos, de 

járművek és hajók gyártásában, valamint építészeti elemeknél is alkalmazzák. Az alakításra 

keményedő ötvözet vegyi összetételét a 4-2. táblázat foglalja össze. 

4-2. táblázat  

AA5754 

vegyi 

összetétel 

Mg Si Fe Cu Mn Cr Zn Ti 
Mn+

Cr 
Egyéb 

(tömeg%) 
2,6 

- 3,6 

0,0 

- 0,4 

0,0 

- 0,4 

0,0 

- 0,1 

0,0 

- 0,5 

0,0 

- 0,3 

0,0 

- 0,2 

0,0 

- 0,15 

0,1-

0,6 

Max 

0,15 

Az eltérő súrlódású hideghengerlést a kanadai Waterloo Egyetem Gépész és Mechatronikai 

Karán található képlékenyalakítási laborban végeztem el, egy STANAT gyártmányú duó 

hengerállványon (4-1. ábra). A kísérleti hengerállványt egy 12 kW teljesítményű váltóáramú 

motor hajtja meg négysebességes hajtóműházon keresztül. A legnagyobb hengerlési sebesség 

1100 mm/s. A munkahengerek DIN X 45 NiCrMo 4 (AISI 6F7, BS EN 20 B) szerszámacélból 

készültek, átmérőjük 150 mm, szélességük 203 mm. A két erőmérő cella a felső munkahenger 

csapágytőkéje fölött, míg a nyomaték mérésére alkalmas mérőegységek a kapcsoló orsóknál 

vannak felszerelve. A hengerek sebességét tachométerrel ellenőriztem. A mérőműszerből érkező 

mérési jeleket egy DASH 16 A/D analóg digitális jelátalakítón keresztül egy National Instrument 

adatgyűjtő segítségével regisztráltam. A mérési adatokat az adatgyűjtőhöz kapcsolt asztali 

számítógépen dolgoztam fel. 

 

4-1. ábra STANAT gyártmányú duó hengerállvány 
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A hengerlési kísérletekhez használt, Al 6061 alumínium ötvözetből készült próba lemezek 

vastagsága 6,33 mm, szélessége 38,8 mm és hosszúsága 300 mm volt. Az alumíniumötvözet 

lágyítását 450 °C-on kétórás hőntartási idővel hajtottam végre, amit szabad levegőn történő hűtés 

követett. A próbalemezek hengerlésére vonatkozó szúrástervet a 4-3. táblázat tartalmazza. A 

kísérleteknél két redukcióval történtek meg a hengerlési szúrások, egyik sorozatban a maximális 

32%-os redukcióval öt lépcsőben értem el a kész lemezvastagságot, míg a másik sorozatban max. 

42%-os redukcióval. 

4-3. táblázat  

A hengerlési kísérletek során az aszimmetriát oly módon értem el, hogy eltérő súrlódást 

biztosítottam a két érintkezési zónában. A gyakorlatban ez az egyik munkahenger felületének 

érdesítését jelentette. A szimmetrikus hengerlések esetében mindkét henger átlagos felületi 

érdessége megegyezik (felső henger átlagos felületi érdesség - Raf; alsó henger átlagos felületi 

érdesség - Ral, Raf=Ral=0,60 μm), ezt követően az aszimmetrikus hengerléseknél az alsó 

munkahenger felületi érdességét több lépcsőben, szemcseszórással megváltoztattam (4-2. ábra).  

    

 

4-2. ábra A szemcseszóró berendezés (balra), szemcseszórt hengerfelület (jobbra), felületi 

érdesség mérés (lent) 

 1.szúrás 2.szúrás 3.szúrás 4.szúrás 5.szúrás 

kiinduló 

vastagság 

6,33 3,54 2,02 - - 

kész vastagság 3,54 2,02 1,2 - - 

fogyás (%) 42 40 41 - - 

kiinduló 

vastagság 

6,33 4,3 3 2,05 1,45 

kész vastagság 4,3 3 2,05 1,45 1,2 

fogyás (%) 32 30 32 29 17 

DOI: 10.14750/ME.2017.006



Hengerlési kísérletek, anyag - és szerkezetvizsgálatok bemutatása 

 

31 

 

A szemcseszórás technikájával biztosítható, hogy a hengerek felületi érdessége iránytól független 

legyen. Az alsó hengerre érvényes érdességi lépcsők a következők: Ral1=0,94 μm, Ral2=2,10 μm, 

Ral3=2,80 μm. Az egyes fokozatok eléréséhez különböző szemcseméretű és anyagminőségű 

homokot használtam fel (a szemcsetípusok az érdességi lépcsőknek megfelelően rendre: Blasto 

Lite glass #25; Lionblast oxide #60). A felületi érdesség mérésére egy Taylor-Hobson típusú 

érdesség mérőberendezést használtam (4-2. ábra, lenti kép). A két lemezzel érintkező henger 

átlagos felületi érdessége alapján, egy érdességi viszonyszámot határoztam meg, ami a felső 

henger és az alsó henger átlagos felületi érdességének hányadosa (srr= Ral /Raf). Így a következő 

érdességi lépcsőket kaptam eredményül: srr0=1,0 (szimmetrikus hengerlés); srr1=1,6; srr2=3,5; 

srr3=4,7. 

Az eltérő sebességű hengerlésekhez a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft. 

kísérleti hengerállványát (4-3. ábra) alkalmaztam, aminek hengereit külön motor hajtja meg. A 

hengerek sebessége külön-külön változtatható a fordulatszámszabályozók segítségével, a 

fordulatszám tartomány 0…10 ford./perc között változtatható, a hengerek átmérője: 140 mm, 

szélessége: 120 mm. 

 

4-3. ábra Iker motoros hengerállvány  

A hengerlések során kenőanyagot nem alkalmaztam, a kísérlethez használt Al 5754 (AlMg3) 

anyagminőségű lemez kiinduló vastagsága 6,05 mm, szélessége 30 mm, hosszúsága 400 mm. A 

hengerlési paraméterek vizsgálata érdekében négy hengerlési sorozatban készültek 

szimmetrikusan és aszimmetrikusan hengerelt próbák, vagyis három különböző fordulatszám 

arányt (rr) állítottam be: rr0=1,0 (szimmetrikus hengerlés), rr1=1,5; rr2=2,0. A felső henger 

fordulatszáma mindvégig állandó, 10 ford./perc értékre volt beállítva. Az eltérő sebességű 

hengerlésekre érvényes szúrások nagyságáról a 4-4. táblázat ad információt. 

4-4. táblázat  

 

 

 

 1.szúrás 2.szúrás 3.szúrás 

kiinduló 

vastagság 

6,05 3,5 2,1 

kész vastagság 3,5 2,1 1,2 

fogyás (%) 42 40 42 
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A próbalemez jelölések tartalmazzák a hengerlés módját (szimmetrikus - SR vagy eltérő 

súrlódású- DFR, eltérő sebességű - DSR), az eltérő peremfeltételt biztosító paraméter 

mérőszámát (érdességi viszonyszám – srr, vagy fordulatszám arány rr), az alakítási utat (UD, 

RD, TD, ND) és a hengerlési szúrásokban létrejött redukció közelítő értékét százalékban 

kifejezve. Az alakítási utak vizsgálatához mindkét kísérletsorozatban végeztem hengerléseket. 

4.2 A kenőolajjal végzett hengerlés kísérletek bemutatása 

Kenőolaj jelenlétében acél hengerlésre saját kísérleteket nem végeztem. Nem állt 

rendelkezésre olyan kísérleti háttér, aminek segítségével a modellezési folyamat során 

alkalmazott kenőanyag fizikai paramétereinek mérése megoldható lett volna, illetve a hengerlési 

kísérletekhez rendelkezésre álló hengerállvány sebesség tartománya is korlátozott volt. A 

végeselemes modell validálásához Lenard és McConnell szerzők által korábban végzett 

lemezhengerlési kísérletek mérési eredményeit [35] használtam fel. Kutatási munkájukban 

meghatározták a nyomott ívben kialakuló kenési viszonyokat, előállították a hengerlésre jellemző 

Stribeck diagramot, valamint hat különböző összetételű kenőolajat (4-5. táblázat) hasonlítottak 

össze kenőképességük alapján [35]. Saját szimulációs eljárásom során, a hat kenőanyag közül 

egyet („A” jelű kenőolaj) választottam ki a vizsgálataimhoz, amelynek hőmérséklet- és 

nyomásfüggő paramétereit beépítettem a modellezési folyamatba.  

4-5. táblázat  

Kenőolaj Kinematikai viszkozitás (mm2/s) Sűrűség 40 °C-on 

(kg/m3) 40 °C 100 °C 

A 25,15 4,97 869,3 

B 19,85 3,96 861,6 

C 20,05 4,03 863,0 

D 14,30 3,28 886,6 

E 5,95 1,88 853,1 

F 17,32 3,89 819,4 

A hideghengerlési kísérlethez használt hengerállványt (motor teljesítmény= 42 kW) duó 

üzemmódban 249,8 mm átmérőjű, 150 mm széles, D2 szerszámacélból (HRC=63) készült 

hengerekkel szerelték fel. Ezek kiinduló felületi érdessége Ra=0,2 µm volt. A 0,05 % 

széntartalmú, ötvözetlen acélból készült lemezpróbák kiinduló vastagsága: 1 mm, szélessége: 25 

mm, hosszúsága: 300 mm, átlagos felületi érdességük, Ra=0,8 µm. Az érintkező felületeket 

minden szúrás előtt zsírtalanították, a kenőolajokat pedig csepegtetéssel vitték fel a lemez 

felületre. A kísérleti hengerléskor alkalmazott sebesség tartomány: 260…2400 mm/s, a redukció 

15 és 50 % között változott. A kísérlet paramétereit a 4-6. táblázat tartalmazza. 
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4-6. táblázat  

Próba 

szám 

Redukció Kiinduló 

vastagság 

Kész 

vastagság 

Fajlagos 

hengerlési 

erő 

Fajlagos 

hengerlési 

nyomaték 

Kinematikai 

viszkozitás 

Sűrűség Hengerlési 

sebesség 

  
mm mm N/mm Nm/mm mm2/s kg/m3 mm/s 

11 0,15 0,96 0,81 3684 13,52 25,15 869,3 275 

14 0,15 0,96 0,82 3541 14,26 25,15 869,3 680 

18 0,15 0,96 0,82 2913 11,37 25,15 869,3 1870 

110 0,15 0,96 0,82 2645 11,22 25,15 869,3 2406 

21 0,27 0,96 0,70 5580 26,95 25,15 869,3 268 

24 0,28 0,96 0,69 5535 27,69 25,15 869,3 667 

27 0,27 0,96 0,70 4535 24,04 25,15 869,3 1811 

210 0,29 0,97 0,69 4053 19,42 25,15 869,3 2341 

31 0,34 0,97 0,64 6292 33,55 25,15 869,3 261 

34 0,34 0,96 0,63 6186 36,16 25,15 869,3 653 

38 0,35 0,96 0,62 5381 31,39 25,15 869,3 1824 

310 0,37 0,96 0,61 4969 29,93 25,15 869,3 2373 

41 0,42 0,96 0,56 7758 44,07 25,15 869,3 261 

44 0,45 0,96 0,52 7733 46,53 25,15 869,3 647 

47 0,50 0,96 0,48 6868 44,22 25,15 869,3 1778 

49 0,54 0,95 0,44 6507 44,55 25,15 869,3 2301 

A 0,05 % széntartalmú acél (szabvány jelölée: AISI 1005) alakítási szilárdság görbéjét 

kísérletileg határozták meg (4-4. ábra), a méréseket szobahőmérsékleten, kis alakváltozási 

sbességgel (1…2 s-1), statikusan hajtották végre. Az alakítási szilárdság mérési pontjait a 

következő egyenlettel közelítették: 

0.251234+150 fk  (4-1)  
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4-4. ábra AISI 1005 acél alakítási szilárdság görbéje 
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4.3 Mechanikai és szerkezeti vizsgálatok 

A hengerlési kísérletekkel alakított lemezek anyagtulajdonságainak meghatározásához 

mechanikai és szerkezetvizsgálati módszereket alkalmaztam. A szakítóvizsgálattal mért 

szilárdsági tulajdonságokon kívül az ötvözetek alakítási szilárdság görbéit is meghatároztam, 

amiket a képlékeny anyagmodellek bemenő adataként használtam fel. 

4.3.1 A hengerelt alumínium ötvözetek szakítóvizsgálata és keménységmérése 

A saját kísérletek során hengerelt lemezekből (Al5754, Al6061) kimunkált próbák 

szakítóvizsgálata a ME-FKNI anyagvizsgáló laboratóriumában található Instron 5982 típusú, 100 

kN szakítóerejű, padlótelepítésű, univerzális anyagvizsgáló berendezésen történtek (4-5, ábra). 

A szakító próbatestek geometriáját a 4-6. ábra mutatja. A próbatestek állandó sebességű húzó 

igénybevétellel szakadásig lettek terhelve. A szakítópróba tengelyirányú és keresztirányú 

nyúlása videó extenzométer segítségével lett meghatározva. A szakítás során mért paraméterek 

(húzóerő és elmozdulás) segítségével a berendezés automatikusan kiszámítja a lemezpróba 

anyagjellemzőit, 0,2 % maradó alakváltozáshoz tartozó folyáshatárt (MPa), szakítószilárdságot 

(MPa), szakadást megelőző maximális feszültséget (MPa) és a szakadási nyúlást. 

  

4-5. ábra Instron 5982 típusú, 100 kN szakítóerejű, padlótelepítésű, univerzális 

anyagvizsgáló berendezés, a méréshez felszerelt befogók és a videó extenzométer 

 

4-6. ábra A hengerelt lemezből kimunkált szakítópróbatest geometria 

A minták keménységmérését egy Wolpert UH930 típusú univerzális keménységmérő gépen 

végeztem el. A Vickers keménységmérést 10 N terhelő erővel 15 másodperc terhelési idővel 

végeztem. 
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4.3.2 A hengerelt alumínium ötvözetek alakítási szilárdság görbéjének mérése 

Az alumíniumötvözetek méréssel meghatározott alakítási szilárdságát a hengerlési 

modellezésben bemenő anyagjellemzőként használtam fel. Az alakítási szilárdság görbék 

méréséhez az alapanyagból kimunkált hengeres próbatest (kiinduló átmérő, D0= 6 mm; magasság 

H0= 9 mm) zömítő vizsgálatát hajtottuk végre ~0,6 valódi alakváltozásig. A módszer alkalmas 

arra, hogy az alakítási szilárdság görbét nagy alakváltozási tartományban meghatározzuk. A két 

sík nyomólap között deformált hengeres próbatestre jellemző a homogén alakváltozási és 

egytengelyű feszültségi állapot.  

Az alakítástechnológiai mérést az ME-FKNI anyagvizsgáló laboratóriumában az Instron 5982 

típusú univerzális anyagvizsgáló berendezésen végeztük el. A mérésekhez használt 

próbadarabok magasság átmérő viszonya (H0/D0): 1,5. A méréseket szobahőmérsékleten statikus 

körülmények között hajtottuk végre, ahol az alakváltozási sebesség tartománya 0,5…1 s-1 között 

változott, ami a hengerléseknél alkalmazott sebesség tartományának felel meg. A állandó 

szerszámsebességű (~5mm/min) zömítés közben folyamatosan mértük az alakítási erőt és a 

pillanatnyi próbatest magasságot. Az elmozdulás mérését mechanikus extenzométer segítségével 

oldottuk meg, amit a zömítő vizsgálatokhoz kifejlesztett, hideg– és melegszilárdság 

meghatározására egyaránt alkalmas speciális kialakítású nyomószerszámra [94] helyeztünk fel. 

A mérés összeállítása és a nyomószerszám szerkezeti elemei a 4-7. ábrán láthatóak. 

 

4-7. ábra A zömítő vizsgálatokhoz kifejlesztett nyomószerszám [94], a mérés összeállítása 

4.3.3 A mérési eredmények 

Felhasználva a zömítő vizsgálat mérési adatait (erő – elmozdulás diagramok) és a próbatest 

kiinduló geometriáját meghatároztam az ötvözetek alakítási szilárdság diagramjait (4-8. ábra; 

4-9. ábra): Az ötvözetekre jellemző alakítási szilárdság görbék egyenletét a mérési adatsorokra 

illesztett hatvány függvény segítségével határoztam meg. Az Al 6061-re érvényes egyenlet: 

379,0125+167 fk  (4-2)  

Az Al 5754-es ötvözet esetében előállított egyenlet: 

507,0397+148 fk  (4-3)  
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4-8. ábra Az Al 6061 alumínium ötvözet alakítási szilárdság görbéje 
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4-9. ábra Az Al 5754 alumínium ötvözet alakítási szilárdság görbéje 

4.3.4 Röntgen diffrakciós vizsgálatok 

A röntgen diffrakciós mérésekkel a különböző peremfeltételekkel hengerelt minták textúráját 

határoztam meg. A különböző hengerlési módok mikroszerkezetre gyakorolt hatásait a 

pólusábrák vizsgálata alapján hasonlítottam össze. 

Mérési módszer 

A hengerelt lemezek textúra vizsgálatait a ME-FKNI Röntgendiffrakciós Laboratóriumában 

végeztük el Bruker D8 Discover diffraktométerrel (4-10. ábra). A mérések során alkalmazott 

röntgen cső, Co Kα típusú. A fűtőáram 40mA, a csőfeszültség pedig 40 kV. A textúra vizsgálatok 

előtt a Miller indexekhez tartozó Bragg szög, a lemez mindkét oldalán kimértük. A textúra 

vizsgálatok után a háttérkorrekció és a defókuszálási korrekciók megtörténtek, ahol a korrekciós 

méréseket alumínium porral végeztük. A mérés során a mintát ki kell dönteni a fókuszsíkból. A 
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minta pozíciójának változtatása a lemez hengerlési irány körüli elforgatásával (PHI szög) és a 

keresztirány körüli döntéssel (χ) történt. A χ = 0° döntéshez tartozó vizsgálati sík minden esetben 

egybe esett a hengerlési síkkal. A lemez pólusábráján 12 óra irányába mutat a hengerlési irány, 

a döntés értéke a pólusábra középpontjától sugárirányban kifele haladva χ = 0°-tól 75°-ig 

növekszik, az elforgatás értéke PHI=0°-tól 360°-ig az óramutató járásával megegyező irányban 

növekszik.  

  

4-10. ábra Bruker D8 Discover diffraktométer Euler bölcsővel 

A kapott pólusábrákon ehhez a koordináta-rendszerhez képest lehet értelmezni az egyes {hkl} 

reflexiók térbeli eloszlását. A döntési pozíció χ=0…75° között Δχ=5° lépésközzel lett 

változtatva. 

Minta előkészítés 

A minta előkészítése során, a hengerelt lemezekből nyolcszög alakú darabok lettek kivágva, 

annak érdekében, hogy a besugárzott minta felület ne változzon a körbeforgatás során. 

A mérés elve és a mért adatok megjelenítése  

A kristálytani textúra vizsgálat során a {111},{200},{220} síksorozat által diffraktált nyaláb 

intenzitásának térbeli eloszlását határoztuk meg. Az egyes kristálysíkok intenzitásának térbeli 

eloszlását pólusábrákkal szemléltetem, ahol szintvonalak jelölik ki az intenzitás eloszlását. Az 

alakítási textúra leírásához, a krisztallitok egyes kristálytani síkjainak és azok normálisainak a 

nyújtás irányához képest elfoglalt helyzetét szükséges meghatározni. A lemezpróbához kötött 

koordinátarendszerben 4-11. ábra (HI-hengerlési irány, KI-kereszt irány, NI-normál irány). 

Bármely kristály helyzetének megadásához ismerni kell a sík normálisának a hengerlési iránnyal 

bezárt β szöget és az adott sík normál irányával bezárt szöget (α). Röntgendiffrakciós textúra 

vizsgálatkor az α és β szöggel megadott {hkl} síkok térbeli eloszlása mérhető meg statisztikailag 

[95]. Ilyenkor, a mérés eredménye független a {hkl} sík normálisa körüli elforgatástól, vagyis a 

γ szög értékétől. 
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4-11. ábra A textúra leírásához szükséges szögek megadása  

(jelölések: HI – hengerlési irány, KI – keresztirány, NI – normálirány) [93] 
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4.3.5 Transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok 

Az elektronmikroszkópos mérésekkel a szemcse orientációt és a különböző hengerlési 

módszerekkel alakított lemezek szemcseméretét hasonlítottam össze. Más módszerrel nem tudok 

lokális képi információt kapni arról, hogy lokálisan milyen szemcsenagyságok jelennek meg az 

alakított szerkezetben. 

A mérés módszertana 

A transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokra az MTA - ME Anyagtudományi 

Kutatócsoport által üzemeltetett Elektronmikroszkópos Laboratóriumban került sor. Mérések 

egy FEI TECNAI G2 (LaB6 katód sugárcső) típusú mikroszkópon (4-12. ábra) készültek, 200 kV 

gyorsító feszültség mellett. Az orientációs térképek készítésekor, a mikroszkópot a csatolt 

ASTAR rendszer vezérelte. A mérés során, a diffrakciós képek készítéséhez kúp palást mentén 

történő sugárprecessziót alkalmaztunk, melynek szöge 0,5 ° volt (frekvencia 100 Hz). 

Minta előkészítés 

A minta előkészítés során 1-1,2 mm vastag és 10x10 mm széles lemezekből indultunk ki, 

ezeket több rétegben egymásra ragasztottuk. Egy kb. 3mm átmérőjű korongot kell előállítani, 

amit később a mérésekhez, egy hasonló átmérőjű mintatartóba helyeztünk el. A rétegelt mintát 

ezt követően daraboltuk, majd csiszolással 30-50 mikron vastagságú kör alakú minták álltak elő. 

Végül a minták Ar sugaras vékonyítóval lettek vizsgálható vastagságúra (20-50 mikron) 

vékonyítva az Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi 

Kutatóintézetben. 
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4-12. ábra FEI TECNAI G2 típusú elektronmikroszkóp 

Mérés elve 

A TEM orientációs térképezés egy pásztázó elektronsugaras módszer, egy kijelölt mérési 

területen a sugárral pontról pontra haladva, a kis átmérőjű sugárral (kb. 20 nm) gyűjtjük be a 

teljes terület összes diffrakciós képét (220x220 pontból álló térképek készültek). A diffrakciós 

képeket fluoreszcens segédernyőn jelenítettük meg, az ernyőn megjelenő diffrakciós képet pedig 

egy nagy sebességű CCD kamera rögzítette. Az adatgyűjtést követte a szoftveres kiértékelés, 

ahol az összes mért diffrakciós képet egy szoftver összeveti (esetünkben) az alumínium por 

szerkezetéből számított tetszőleges orientációjú diffrakciós képekből álló adatbázissal. A 

szoftver automatikusan választja ki az adatbázisból a mérttel leginkább egyező számított 

diffrakciós képet. Az így kapott orientációs szögekből álló adatbázis alapján előállítható az 

orientációs térkép. 

Mért adatok megjelenítés 

Az orientációs térkép a vizsgált minta pásztázott területét mutatja meg, ahol minden képpont 

színe a lemez szemcséinek kristálytani orientációját jelenti egy viszonyítási irányhoz képest. A 

mérési adatok kiértékeléshez a mért és számított képek illesztésének minőségét, jóságát és 

megbízhatóságát is vizsgálni kell, amihez a szoftver két mérőszámot rendel. Az egyik az „Index” 

érték, ami megmutatja, hogy a mennyire fedi le a legjobb illesztést mutató számított kép a mértet. 

A másik mérőszám pedig a megbízhatóság, ami az első és második legjobban illeszkedő 

számított diffrakciós kép közötti különbséget adja meg. A magas megbízhatósági érték a 

meghatározott orientáció nagy valószínűségét jelzi. A kis érték egymáshoz közeli találatokat 

jelent mert a mért diffrakció több szimulált képhez is közel áll, ilyenkor nehezebb különbséget 

tenni a lehetséges orientációk között. A megbízhatósági térképen sötéten rajzolódnak ki a 

szemcsehatárok, ugyanis ezen a helyeken mindkét szemcse diffrakciós képét rögzítjük és így a 
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szoftver két lehetséges jó egyezést is talál melyek jósága között kicsi a különbség, így a 

megbízhatósági érték is alacsony lesz. 

4.3.6 Optikai mikroszkópos mérések 

Az alumíniumötvözetek kiinduló állapotának és szövetszekezetének megállapításához a 

minták felületéről optikai mikroszkópos felvételeket készítettem majd a mikroszkópi képeket a 

Leica QWin képelemző szoftver segítségével dolgoztam fel. A metallográfiai vizsgálatban a 

hengerlési irányra merőleges lemezsíkban készítettük el minták csiszolatait. A csiszolást, majd a 

gyémántpasztás polírozást (Struers Lectro-Pol 5 típusú elektropolírozóval) követően a minták 

felületét színes maratással (Barker – marószerrel) készítettük elő. A marószer hatására különböző 

vastagságú alumínium - oxid réteg alakul ki a szemcséken attól függően, hogy szemcsék 

kristálytani főtengelyei a csiszolat síkjával mekkora szöget zárnak be. A polarizált fénnyel 

megvilágított felületen a szemcsék színe az orientációjától függően változik. Az optikai 

mikroszkópos felvételeket Zeiss AxioVert 40-es optikai mikroszkóppal készítettem el. 
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5 A végeselemes modell alkalmazása és a modellezési eredmények 

összefoglalása 

A hengerlés globális és lokális paramétereinek meghatározásához végeselemes modellezést 

alkalmaztam. Ugyanazt a végeselemes modellt alkalmazom többféle hengerlési kísérlet 

vizsgálatához. A kísérletekben elvégeztem a szimmetrikus és aszimmetrikus hengerléseket is. A 

modellben szereplő súrlódási törvényt az alakváltozásra-, az alakváltozási sebességre és a 

hőmérsékletre érzékeny anyagegyenletet változatlanul alkalmazom minden kísérleti esetre 

csupán a hengerlési paramétereket változtattam meg. A modell alkalmazásával a különböző 

erőtani-, másrészt az érintkezési felületen értelmezett lokális paramétereket is meghatározom. A 

modellezési folyamatban a hengerek felületi tulajdonságainak megváltozását is elemzem, mivel 

a modellezést később kiterjesztem az aszimmetrikus hengerlési esetre.  

5.1 Szimmetrikus lemezhengerlés modellezése a kenőanyag figyelembe vételével 

Jelen fejezetben egy acéllemez hideghengerlésének folyamatát vizsgálom meg, amihez 

rendelkezésre álltak egy kísérleti hengerlés során mért hengerlési paraméterek, valamint az 

alkalmazott kenőanyagok viszkozitási paraméterei is. A modellezés validálásához, Lenard és 

McConnell szerzők által korábban végzett lemezhengerlési kísérletek mérési eredményeit 

használtam fel. A saját szimulációs eljárásban az általuk alkalmazott hat kenőanyag közül egyet 

(„A” jelű kenőolaj) választottam ki a vizsgálatomhoz, amelynek hőmérséklet- és nyomásfüggő 

paramétereit beépítettem a modellezési folyamatba (Sűrűség: 40 °C-on 869,3 kg/m3, kinematikai 

viszkozitás 40 °C-on: 25,15mm2/s). A hengerléseknél alkalmazott kenőolaj fizikai 

paramétereinek ismeretében előállítható a Stribeck görbe is.  

5.1.1 Modellezési folyamat 

A hengerlési folyamat VE analízisét adott sebességi, hőmérsékleti peremfeltételek mellett 

végeztem el, a Levanov féle súrlódási törvény felhasználásával  
fkpvk ,,0  , ahol a hengerelt 

lemez és a munkahenger anyagparaméterei szintén ismertek voltak. A végeselemes szoftverben 

alkalmazott súrlódási (UFRIC) szubrutint az 1. számú melléklet tartalmazza. A VE számítás 

alapján a lemez és a henger közötti érintkezési zónában ismertté váltak a hengerlés lokális 

paraméterei: a nyomás, a súrlódási feszültség, a hőmérsékletnövekedés valamint a relatív 

sebesség. A súrlódási tényezőt inverz eljárással határoztam meg, amihez rendelkezésre álltak 

mérési adatsorok a hengerlési erőre és a nyomatékra is. A számított és mért hengerlési 

paraméterek közötti eltérést több iterációs lépésben minimalizáltam, amihez a Levanov 

egyenletben szereplő k0 paramétert módosítottam. Ezt követően pontosan meghatároztam a 

nyomott ívben kialakuló lokális paraméterek értékeit. A hengerlési kísérletet kenőolajjal 

végezték, amelynél ismertem a kinematikai viszkozitást, valamint a hőmérsékleti és nyomás 

tényezőt. A kinematikai viszkozitás pontos értékének ismeretében a η=η(p,T) egyenletet 

meghatároztam. A VE analízis eredményei alapján a nyomás és a hőmérséklet nyomott ív menti 

eloszlása ismert, ezután a viszkozitás a hely függvényében számíthatóvá vált. Ezt követően a 

nyomott ív mentén előállítottam a Sommerfeld szám (S=ηΔv/q) eloszlását, illetve annak integrál 

közép értékét. A különböző mérési - számítási estekhez rendelkezésre állt a  Skk 00   
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adathalmaz, amelyre függvényt illesztettem. Végül a súrlódási tényező és a Sommerfeld szám 

közötti összefüggést is ábrázoltam diagramban, aminek segítségével a hengerléskor fellépő 

súrlódási és kenési állapotok meghatározhatóak voltak. A modellezés folyamatábráját az 5-1. 

ábra tartalmazza. 

 

5-1. ábra Az AISI 1005 acél hengerlés modellezésének folyamatábrája 

5.1.2 A hengerlés globális paraméterei 

Az acél hideghengerlésének mérési eredményeit az 5-2. ábra és 5-3. ábra foglalja össze, ahol 

a diagram vízszintes tengelye a hengerlési sebességet, a függőleges tengely a hengerlési erőt és 

a nyomatékot jelöli.  
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5-2. ábra A mért hengerlési erő változása a sebesség függvényében különböző redukcióknál 

(AISI 1005 acél szimmetrikus hengerlés) 
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5-3. ábra A mért hengerlési nyomaték változása a sebesség függvényében különböző 

redukcióknál (AISI 1005 acél szimmetrikus hengerlés) 

A görbék jellege a hengerlési gyakorlattal egybevágnak, vagyis a hengerlési erő és nyomaték 

a redukcióval arányosan csökken. A hengerlési sebesség növekedése szintén a paraméterek 

csökkenését okozza. 

5.2 Modell alkalmazások aszimmetrikus hengerlésre 

Jelen fejezetben a végeselemes modell alkalmazását mutatom be az aszimmetrikus 

hengerlések esetében. Korábban olyan végeselemes modell elkészítését tűztem ki célul, amely 

alkalmas az eltérő súrlódású- és eltérő sebességű hengerlés folyamatának vizsgálatára az eltérő 

peremfeltételek figyelembevétele mellett. A Levanov féle súrlódási modell alkalmazása 

aszimmetrikus esetben is indokolt, ugyanis a henger felületi érdesség megváltozik, aminek hatása 

a hengerlési erőben is megmutatkozik, a k0 paraméter módosításával pedig figyelembe vehető a 

felületi érdesség hatása. A végeselemes szoftverben alkalmazott súrlódási (UFRIC) szubrutint az 

2. számú melléklet tartalmazza. A hengereket itt is rugalmas anyagként definiáltam. A 

végeselemes modell validálásához pedig rendelkezésre álltak a szimmetrikus és aszimmetrikus 

hengerlési kísérletek mérési adatai. 

5.2.1 Modellezési folyamat részletezése 

Első lépésben elvégeztem a hengerlési folyamat végeselemes analízisét adott sebességi 

peremfeltételek mellett. A súrlódási viszonyok leírására a korábban ismertetett módosított 

Levanov súrlódási modellt alkalmaztam, ahol súrlódási törvény -  
fkpvk ,,0   - szerint, a k0 

paraméter jellemzi az érintkező felületek minőségét. Az eltérő súrlódású hengerlési kísérletek 

során az aszimmetriát a hengerek felületének érdesítésével értem el. Ahol a változó felületi 

érdesség függvényében rendelkezésre álltak a mért hengerlési paraméterek. A számított és mért 

hengerlési paraméterek közötti eltérést több iterációs lépésben minimalizáltam, ennek érdekében 

a Levanov féle k0 paramétert több lépésben megváltoztattam. A VE számítás alapján a lemez és 
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a henger közötti érintkezési zónában ismertté váltak a hengerlés lokális paraméterei: a nyomás, 

a súrlódási feszültség, a hőmérsékletnövekedés valamint a relatív sebesség. A hengerlések során 

kenőanyagot nem alkalmaztam, annak paramétereivel nem számoltam. Ezt követően, a nyomott 

ív mentén előállítottam a lokális és globális súrlódási tényezőket. Az eltérő peremfeltételek 

elemzésének részeként az eltérő sebességű hengerlés folyamatát is megvizsgáltam. Ebben az 

esetben a felső és alsó hengerek fordulatszáma eltér egymástól, a végeselemes analízisben 

alkalmazott átlagos súrlódási tényező értéke mindkét érintkezési felületen azonos volt. A kísérleti 

hengerléseknél alkalmazott fordulatszám arány alapján három különböző sebességű folyamat 

végeselemes analízisét készítettem el. A modellbe beépített súrlódási modellt változatlan 

formában alkalmaztam ebben a vizsgálatban is.  

5.2.2 Véges elemes modell felépítése 

Az alumíniumötvözetekkel végzett kísérletek során, a lemeznél tapasztalt jelentősebb mértékű 

szélesedés miatt, indokolt volt elkészíteni az alakítási folyamat alakváltozási és feszültségi 

viszonyait jobban közelítő három-dimenziós modellt. A szélesedés jelenlétét a VE szimuláció 

eredményei is megerősítik (5-4. ábra).  
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5-4. ábra Szélesedés a lemez nyomott ívementén szimmetrikus (SR) és eltérő súrlódású 

(DFR) hengerléskor (lemez szélesség, b=38,8 mm, AA 6061-es alumíniumötvözet, redukció: 

40%, érdességi viszonyszám: SR-nél: srr0=1,0; DFR-nél: srr3=4,7) 

Az ábrán látható görbék, a szimmetrikusan és az eltérő súrlódású (DFR) hengerléssel alakított 

lemezekre vonatkoznak (a redukció: 40%-os volt). Az eltérő súrlódású hengerlés érdességi 

viszonyszám: srr3=4,7, ahol a felső érintkezési felületen, a középső lemez rétegben és az alsó 

érintkezési felületen határoztam meg a csomópontok elmozdulását. A diagramban szereplő 

negyedik, „szimmetrikus” elnevezésű görbe az Al 6061-es alumíniumötvözet szimmetrikus 

hengerléskor jelentkező szélesedést jellemzi, a görbe a lemez középsíkjára érvényes 

méretváltozást jelenti. Az aszimmetrikus esetben, az alsó henger, érdesebb felülete miatt 

kialakuló nagyobb súrlódás az érintkezési zóna közelében gátolja a lemez szélesedését. 
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5.2.3 Az aszimmetrikus hengerlés paraméterei 

Az AA6061 alumínium ötvözet hengerlésének mért adatait az 5-5. ábra tartalmazza. A 

diagramban az alsó henger felületi érdességének függvényében ábrázoltam a hengerlési erőt és a 

nyomatékot. A jelenleg vizsgált kísérlet sorozatban két különböző mértékű redukció (redukció: 

~ 30%, ~ 40%) szerint végeztem hengerléseket három, illetve öt szúrásban kenőanyag nélkül. A 

hengerlési sebességet minden szúrásnál azonos értéken tartottam, aminek átlagos érétke ≈28 

mm/s volt. A kiinduló lemez vastagság ≈ 6,33 mm, a kész vastagság pedig ≈1,2 mm volt. Mindkét 

redukció esetében a henger átlagos felületi érdességének növekedése a hengerlési erőt és 

nyomatékot is megnöveli. 
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5-5. ábra Hengerlési erő és a hengerlési nyomaték változása a munkahenger átlagos felületi 

érdességének függvényében (AA 6061 ötvözet, eltérő súrlódású hengerlés) 

5.3 Modellezési eredmények 

A szimetrikus és az aszimmetrikus kísérleti hengerlések alakítási folyamatának 

modellezéséhez készített végeselemes szimulációk eredményeit a következő alfejezetekben 

foglalom össze. 

5.3.1 A szimmetrikus hengerlés modellezési eredményei 

A VE számítások eredményei alapján a súrlódási feszültség, a nyomás, a hőmérséklet és a 

relatív sebesség lokális értékeit meghatároztam (5-6. ábra). Az érintkezési zónában több mint 70 

csomópontról gyűjtöttem ki adatokat. A végeselemes számítást 16 hengerlési esetre végeztem el, 

ahol változott a sebesség és változott a redukció (a paraméterek közelítő értékei: v1≈260; v2≈680; 

v3≈1800; v4≈2400mm/s, red1≈0,15; red2≈0,27; red3≈0,35; red4≈0,49;). Ezek közül egy esetre 

mutatom be a részletes eredményeket (5-6. ábra, v=247mm/s, red.: 0,15). 

Az ábrák, a lokális paraméterek változását mutatják be a nyomott ív mentén. Az első diagram 

a nyomott ív menti nyomás eloszlását mutatja be, a következő diagram, pedig a súrlódási 

feszültség változását tartalmazza, a belépő keresztmetszettől egészen a kilépő keresztmetszetig. 

A lemez felületi hőmérséklete 22 K–el, mérsékleten emelkedik, mire a lemez eléri a kilépő 

keresztmetszetet. A viszkozitási mérőszámok számításakor ennek hatását is szükséges 
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figyelembe venni. A jobb alsó diagramban a henger és a lemez között kialakuló relatív sebesség 

változását ábrázoltam. 
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5-6. ábra Számított lokális paraméterek változása a nyomott íven 

a nyomás, a súrlódási feszültség, a felületi hőmérséklet és a relatív sebesség eloszlása a 

nyomott ív mentén (AISI 1005 acél szimmetrikus hengerlés, redukció: 0,15; a hengerlési 

sebesség (vheng): 274 mm/s) 
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A lokális eredmények alapján pontosan meghatároztam a lokális nyomás és a súrlódási 

feszültség eloszlását, ami alapján a lokális súrlódási tényezőt ( lok ) is előállítottam, ami alatt a: 

plok /   (5-1)  

mennyiséget értem. A globális súrlódási tényező a fenti függvény integrál közepét jelenti az 

érintkezési zónára vonatkoztatva. A számított súrlódási tényezőt mutatja be az 5-7. ábra a 

hengerlési sebesség függvényében. A hengerlési sebesség növekedése a súrlódási tényező 

csökkenésével jár, ami az eddigi tapasztalatokkal egybevág. 
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5-7. ábra A végeselemes modell alapján számított súrlódási tényező változása a hengerlési 

sebesség függvényében különböző redukció esetén 

(AISI 1005 acél szimmetrikus hengerlés, redukció a diagram jelölései szerint rendre: 0,15, 

0,27, 0,35, 0,47; a hengerlési sebesség: 260…2400 mm/s között változik) 

5.3.2 Kenőolaj viszkozitás és a Stribeck diagram meghatározása 

A kenőolaj viszkozitását a hengerrésben változó hőmérséklet és nyomás alapvetően 

befolyásolja. Ezen paraméterek mérése meglehetősen nehéz feladat vagy inkább lehetetlen, így 

a hengerrésbe jutó kenőolaj viszkozitásának meghatározásához a végeselemes modellel számított 

lokális paramétereket használtam fel. A hengerlési kísérletnél alkalmazott Exxcut 225 olajat 

főként alakítási és forgácsolási műveleteknél alkalmazzák. Ez egy petróleum alapú kenőolaj, 

amibe adalékanyagként kénezett szénhidrogéneket, zsírokat és észtereket kevernek. Sűrűsége: 

869,3 kg/m3, standard vagy korrekció nélküli kinematikai viszkozitása ( 0k ) (40 C-on): 25.15 

mm2/s. A   hőmérsékleti tényező és a p  nyomás tényező értéke pedig, rendre: 0,0270 1/K és 

0,0145 1/MPa. A Sommerfeld számban szereplő dinamikai viszkozitást ( ) a kinematikai 

viszkozitás ( ) és a sűrűség (  ) szorzataként adjuk meg: 
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   (5-2)  

A kinematikai viszkozitás értékét a következő, gyakori formulával számítottam ki: 

)exp(0 Tppk    (5-3)  

Az egyes tényezők helyes értékének meghatározása meglehetősen nehéz feladat és pontatlan 

adatok használatával nagy hibát követhetünk el a további számításaink során. E tényezők 

alkalmazásánál nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az ívhossz mentén a 

hőmérséklet, valamint a nyomás is folyamatosan változik. Az adott olaj hőmérséklet- és 

nyomásfüggő dinamikai viszkozitásának változása követhető az 5-8. ábra alapján. Az ábrán 

feltüntettem a korrigálatlan viszkozitást is, amit az egyszerűsített modellhez használtam fel. Az 

eredmények alapján megállapítható, hogy a hengerlésre jellemző nyomás - hőmérséklet 

intervallumban a dinamikus viszkozitás értékei alapvetően nagyobbak a korrigálatlan 

viszkozitásnál, emiatt a pontos termo-mechanikai modell alapján számított Sommerfeld szám 

értékek is nagyobbak a közelítő számítás által meghatározott értékeknél. 

 

5-8. ábra A vizsgált olaj dinamikai viszkozitása (ferde sík) és korrigálatlan viszkozitása 

(vízszintes sík) a hőmérséklet (K) és a nyomás (MPa) függvényében 

Az analízis során meghatározott Stribeck diagramokat az 5-9 - 5-12.ábrák mutatják be. A 

számított lokális feszültség és hőmérséklet adatok alapján vizsgálható a nyomott ív mentén 

változó Sommerfeld szám és súrlódási tényező kapcsolata egy hengerlési szúrásban. Az ábrák 

különböző redukció és hengerlési sebesség adatpárokra tartalmazza az összefüggést leíró 

diagramokat. Az ilyen jellegű görbék direkt vagy indirekt mérése technikailag bonyolult vagy 

nem kivitelezhető. A Sommerfeld szám aktuális értékeit az adott redukció és hengerlési sebesség 

párokhoz tartozó nyomás, hőmérséklet, a relatív sebesség, valamint a hőmérséklet- és nyomás 

függő dinamikai viszkozitás adja, amiket az inverz végeselemes számítások alapján határoztam 

meg. Ugyanígy, a globális súrlódási tényezők értékeit is adott redukció és a hengerlési 
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sebességek paraméter együttesére számítottam ki a lokális adatok alapján. A paraméter párokat 

és a hozzájuk kapcsolódó átlagos súrlódási tényező értékeket az 5-1. táblázatban foglalom össze.  

A számítási eredmények arra utalnak, hogy a lemez és a henger közötti érintkezési zónában a 

vegyes kenési állapot jellemző. Amint növekszik a hengerlés sebessége a hidrodinamikai kenés 

állapotát megközelítjük de semmiképpen sem érjük el. Lenard és McConnell tanulmányaikban 

ugyanerre a megállapításra jutottak [35]. A redukció mértéke szintén hatással van a görbék 

helyzetére. A végeselemes modellel kapott mérőszámok minden esetben közel vannak Lenard és 

McConnell által számított eredményekhez [35]. 

 

5-1. táblázat  

Redukció, 

mért 

Hengerlési 

sebesség, mért 

Sommerfeld szám 

számított (VE) 

Globális súrlódási tényező, 

számított (VE) 

[-] [mm/s]   

0,15 

274 5,613x10-6 0,143 

680 1,123 x 10-5 0,129 

1340 1,115 x 10-5 0,113 

2406 1,443 x 10-5 0,083 

0,27 

274 1,234 x 10-5 0,094 

680 2,084 x 10-5 0,094 

1340 2,712 x 10-5 0,091 

2406 3,170 x 10-5 0,048 

0,35 

274 3,311 x 10-6 0,091 

680 4,776 x 10-6 0,065 

1340 3,081 x 10-5 0,067 

2406 1,701 x 10-5 0,064 

0,47 

274 2,048 x 10-6 0,086 

680 8,372 x 10-6 0,069 

1340 2,237 x 10-5 0,066 

2406 1,800 x 10-5 0,056 
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5-9. ábra Stribeck görbe vizsgálata a nyomott íven  

(AISI 1005 acél szimmetrikus hengerlés, redukció: ~ 0,15; a hengerlési sebességek (vheng= 

275 mm/s, vheng= 680 mm/s, vheng= 1341 mm/s, vheng= 1821 mm/s) 
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5-10. ábra Stribeck görbe vizsgálata a nyomott íven  

(AISI 1005 acél szimmetrikus hengerlés, redukció: ~ 0,27; a hengerlési sebesség (vheng= 268 

mm/s, vheng= 667 mm/s, vheng= 1334 mm/s, vheng= 1825 mm/s) 

DOI: 10.14750/ME.2017.006



A végeselemes modell alkalmazása és a modellezési eredmények összefoglalása 

 

51 

 

0,0 2,0x10
-5

4,0x10
-5

6,0x10
-5

8,0x10
-5

1,0x10
-4

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

R
2
= 0,99836

R
2
= 0,99966

R
2
= 0,99958

 red.= 0,341; seb.= 262 mm/s

 red.= 0,341; seb.= 654 mm/s

 red.= 0,359; seb.= 1314 mm/s

 red.= 0,354; seb.= 1825 mm/s

S
ú

rl
ó

d
á

s
i 
té

n
y
e

z
ő

v/p

0,1 [x10
-5
]

R
2
= 0,99819

 

5-11. ábra Stribeck görbe vizsgálata a nyomott íven  

(AISI 1005 acél szimmetrikus hengerlés, redukció: ~ 0,35; a hengerlési sebesség (vheng= 262 

mm/s, vheng= 654 mm/s, vheng= 1341 mm/s, vheng= 1825 mm/s) 
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5-12. ábra Stribeck görbe vizsgálata a nyomott íven  

(AISI 1005 acél szimmetrikus hengerlés, redukció: ~ 0,47; a hengerlési sebesség (vheng= 262 

mm/s, vheng= 647 mm/s, vheng= 1295 mm/s, vheng= 1785 mm/s) 

A Stribeck diagramok előállításához előzetesen meghatároztam a nyomott ív mentén változó 

súrlódási tényezőt és a Sommerfeld számot az összes hengerlési szúrásra. Ezek közül egy példát 

mutatok be a 15%-os redukcióval és 274 mm/s sebességgel végzett hengerlés esetére (5-13. ábra). 

A súrlódási tényezőt a nyomott ív mentén változó lokális Sommerfeld szám függvényében 

ábrázolom, ahol a relatív sebességet és a lokális nyomást a lemez érintkezési felületén található 

csomópontokban számított értékek alapján határoztam meg. Az ábra jól érzékelteti a súrlódási 
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tényező viselkedését, ami az érintkezés zónájában állandóan változó érték. A görbe alakja 

megerősíti a korábban leírtakat, ami szerint, a hengerrésben kialakuló súrlódás leginkább a 

vegyes kenési állapottal jellemezhető. 
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5-13. ábra Lokális súrlódási tényező és Sommerfeld szám a nyomott íven 

(AISI 1005 acél szimmetrikus hengerlés, redukció: 0,15; a hengerlési sebesség (vheng=274 

mm/s) 

5.3.3 Aszimmetrikus hengerlés modellezési eredményei 

Jelen fejezetben a szimmetrikus és az aszimmetrikus hengerlési eljárásokat hasonlítom össze 

a nyomott ív lokális paraméterei alapján. A számítások során meghatároztam a hengerlés erőtani 

paramétereit, aminek segítségével az érintkező felületen ébredő súrlódási tényezőket is 

kiszámítottam. A modell validálásához figyelembe vettem a kísérleti hengerlés mért adatait, a 

hengerlési erőt és a nyomatékot is. A lokális paraméterek segítségével a hengerlés során 

jelentkező eltérő nyírás jellegére is következtetni lehet. Az alumíniumötvözet kísérleti 

hengerlésénél kenőanyagot nem alkalmaztam, a súrlódási modell segítségével a számításokban 

közvetetten vettem figyelembe a henger felületi érdességének változását. 

5.3.4 Eltérő súrlódású hengerlés modellezési eredmények 

A súrlódási tényező meghatározásához inverz módszert alkalmaztam. Ehhez rendelkezésre 

álltak a szimmetrikus és aszimmetrikus hengerlési kísérletek mérési adatai.  
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a.) b.) 
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c.) d.) 

5-14.ábra Lokális paraméterek a nyomott ív mentén az átlagos felületi érdesség 

függvényében az alsó- és felső érintkezési felületen,  

AA6061 ötvözet eltérő súrlódású hengerlés, érdességi viszonyszámok: (a.) srr0=1,0; b.) 

srr1=1,6; c.) srr2=3,5; d.) srr3=4,7; pa,τa ,pf ,τf ,Ra és Rf jelölik rendre az alsó és felső érintkező 

felületekre számított (VE) nyomást, súrlódási feszültséget, és a henger átlagos felületi 

érdességét 

A modellezési folyamat első lépésében a szimmetrikus esetekre végeztem végeselemes 

számításokat, 30 % és 40% redukciónál. A kísérletben mindkét henger kiinduló átlagos felületi 

érdesség Ra= 0,6 µm volt. A módosított Levanov modellben (3.2. fejezet) szereplő k0 paraméter 

fejezi ki az érintkező felületek minőségét. Ennek értékét változtattam oly módon, hogy a mért és 

számított értékek (erő és nyomaték) között jelentkező eltérést minimalizáljam. Az iterációs 

folyamat végén megkaptam a k0 paraméter bázis értékét. Az eltérő súrlódású hengerlési 

szimulációban a felső érintkezési felületen a bázis érték mindvégig változatlanul maradt, míg az 

alsó felületen az érdességi lépcső függvényében változtattam meg a k0 paraméter értékét. A 

végeselemes számítás eredményei alapján előállíthatók a nyomott ív menti lokális feszültség 

értékek mindkét érintkezési felületre (5-14. ábra). A hengerlési sebesség és az alakváltozás 

nagysága minden esetben azonos volt. A pirossal rajzolt görbék jelölik az alsó érintkezési 

felületen kialakuló feszültség eloszlást, a kék görbék pedig a felső érintkezési oldali adatokat 

tartalmazzák. Az a.) ábra részlet tartalmazza a szimmetrikus hengerlésre vonatkozó adatokat, itt 

a szimmetria miatt egy érintkezési felület számítási eredményeit közöltem. 
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a.)   b.) 

                     

 c.) d.) 

5-15. ábra Végeselemes háló torzulása az súrlódási viszonyszám függvényében, 

AA6061 ötvözet eltérő súrlódású hengerlés, érdességi viszonyszámok: a.) srr0=1,0; b.) 

srr1=1,6; c.) srr2=3,5; d.) srr3=4,7; 

 

 

Minden egyes diagram egy-egy érdességi viszonyszámhoz rendelhető hozzá. A 

jelmagyarázatban feltüntetettem az alsó és felső érintkezési zónára érvényes átlagos felületi 

érdesség értékét. A súrlódási feszültség görbék mindegyike metszi a diagram vízszintes 

tengelyét, a súrlódás itt vált előjelet, ezek a pontok jelölik ki a semleges keresztmetszet helyét is. 

A diagramok alapján elmondható, hogy ez a pozíció a hengerlés peremfeltételeitől függően 

megváltozhat, ez az aszimmetrikus hengerlés során fellépő nyírás következménye. A neutrális 

pont annál inkább eltolódik a kilépő keresztmetszet irányába, minél nagyobb a súrlódási tényezők 

különbsége. Továbbá a súrlódási feszültség abszolút értéke is nagyobb aszimmetrikus esetekben. 

A szimmetrikus hengerlési esetben a deformált háló képe szimmetrikus (5-15. ábra a.)), ilyen 

körülmények között intenzív nyírás csupán a lemez felületi rétegeiben jön létre. Ezzel szemben 

az aszimmetrikus hengerlés során a lemez teljes vastagsága mentén nyíró alakváltozással kell 

számolnunk (5-15. ábra b.) c.) d.)), ekkor az alsó henger átlagos felületi érdessége pedig rendre 

Ral=0,94 µm Ral=2,10 µm Ral=2,80 µm. Az ábrán bemutatott hengerlési esetekben a redukció 30 

% -os volt. Az előbb említett hatás kis alakváltozások esetében is megmutatkozik de kisebb 

mértékű.  
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Az érintkezési felületeken kialakuló feszültségek ismeretében mindkét érintkezési zónára 

meghatároztam a súrlódási tényező átlagos értékét (5-16. ábra). Az ábra alapján elkülöníthető 

egymástól a két érintkezési oldalra meghatározott súrlódási tényező is. Az alsó érintkezési 

felületre jellemző, hogy a súrlódási tényező nagyobb mértékben megnövekszik az érdesség 

függvényében. 
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5-16. ábra Súrlódási tényező és a henger felületi érdességének megváltozás (AA6061 

ötvözet eltérő súrlódású hengerlés) 

 

 

 

5.3.5 Eltérő sebességű hengerlés modellezési eredmények 

A végeselemes analízisekkel meghatározott lokális paraméterek eredményeit a következő 

diagramokon mutatom be (5-17. ábra).  
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c.) 

5-17. ábra Lokális paraméterek a nyomott ív mentén az eltérő fordulatszám arány 

függvényében az alsó- és felső érintkezési felületen  

(AA5457 ötvözet eltérő sebességű hengerlés, fordulatszám arány: a.) rr0=1,0; b.) rr1=1,5; c.) 

rr2=2,0) 

A nyomás és a súrlódási feszültség eloszlása eltér az eltérő súrlódású hengerlésnél 

tapasztaltaktól. Az eltérő sebességű hengerlésekre a neutrális keresztmetszet megváltozása a 

jellemző, valamint a szimmetrikus esethez képest a nyomás maximális értéke is alacsonyabb. Ez 

a jelenség a hengerek eltérő sebességéből következik. Az alsó érintkezési felületen a súrlódási 

feszültség változását leíró görbe konstans jellegű, amiből a lemez folyamatos elcsúszására lehet 

következtetni. Ezen az érintkezési felületen a lemez és a henger között tapadás nem lép fel. Az 

eltérő peremfeltétel függvényében a súrlódási tényező átlagos értékét mindkét érintkezési 

felületen kiszámítottam. A súrlódási tényezőt a fordulatszám arány függvényében ábrázoltam 

(5-18. ábra). A két érintkezési felületen kis mértékben eltér a súrlódási tényező értéke. 
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5-18. ábra Súrlódási tényező változása a fordulatszám arány függvényében (AA5457 

ötvözet eltérő sebességű hengerlés) 
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A végeselemes modellezés eredményeinek összefoglalása 

Az egymással érintkező henger – munkadarab kölcsönhatásait vizsgáltam mérések és VE 

modell segítségével, ahol figyelembe veszem a kísérleti hengerlés eltérő peremfeltételeit. A 

geometriai modell felépítését több lépcsőben végeztem el. Először előállítottam a hengerlés 

kétdimenziós modelljét, amit a henger – acéllemez – kenőanyag rendszer komplex vizsgálatában 

alkalmaztam. A kétdimenziós modellt később kiterjesztettem a valóságos hengerlési viszonyokat 

jobban közelítő térbeli modellre, amit az aszimmetrikus hengerlési kísérletek vizsgálatában 

használtam fel. A végeselemes számításoknál rugalmas-képlékeny lemezt és rugalmas hengert 

alkalmaztam. Az alkalmazott súrlódási modell figyelembe veszi az érintkező felületek minőségét 

is. A végeselemes modellek validálását, a mért és számított erőtani paraméterek közötti 

minimalizálással hajtottam végre, amihez a felületi minőséget kifejező k0 paraméter értékét több 

lépésben megváltoztattam. 

A henger – acéllemez – kenőanyag kölcsönhatásának vizsgálatában számításokat végeztem 

adott viszkozitású kenőanyaggal adott redukciókkal és sebességekkel (redukció: 0,15 - 0,54; 

sebességtartomány: 261,59 - 2406,63 mm/s). A rugalmas anyagú hengerek és a rugalmas-

képlékeny anyagú lemez között felületi súrlódást tételeztem fel, majd meghatároztam az 

érintkező testekben ébredő feszültségeket és alakváltozásokat a továbbfejlesztett Levanov- féle 

súrlódási modell alkalmazásával. Így a szerszám-munkadarab érintkező tartományban nem az 

alakított anyag átlagos hanem az érintkező felülethez közeli anyagjellemzőivel számoltam. A 

szimuláció segítségével meghatároztam a lemez és henger érintkezési felületén a relatív 

sebességet, a nyomást, a súrlódási feszültséget és a hőmérsékletet. A lokális mennyiségek és a 

hengerléshez használt kenőolaj viszkozitásának ismeretében kiszámítottam az érintkező felületen 

a Sommerfeld szám lokális értékeit. A végeselemes számításból kapott lokális súrlódási 

feszültség és a lokális nyomás hányadosából előállítottam egy súrlódási tényező típusú 

mennyiséget, amelynek meghatároztam a nyomott ív menti integrál középértékét. A súrlódási 

tényező - Sommerfeld szám közötti kapcsolatot mérési-számítási eredmények alapján határoztam 

meg, amely jellegében hasonló az eredeti Stribeck diagramhoz. Az egyes hengerlési szúrásokhoz 

tartozó redukció és sebesség kombinációk a Stribeck görbe egy-egy pontját jelölték ki. Az így 

kapott diagram segítségével a hengerrésben kialakuló kenési állapotokat vizsgáltam meg, ami 

alapján elmondható, hogy a vizsgált hideghengerlési folyamatra inkább a vegyes kenés állapota 

a jellemző.  

Az aszimmetrikus hengerlés modellezési folyamatában megvizsgáltam az érintkezési zónára 

érvényes lokális mechanikai paraméterek változását az aszimmetriát okozó eltérő 

peremfeltételek függvényében is. A hengerlési szimulációban kapott alakváltozási mérőszámok, 

valamint az alakváltozási gradiens tenzor komponensei a következő fejezetekben ismertetett 

textúra szimuláció, valamint a hengerlési folyamat nem-monotonitás vizsgálatának bemenő 

paramétereiként szolgálnak. A végeselemes modellezéssel figyelembe veszem a mechanikai és 

termikus hatásokat is, ami mikroszerkezeti változásokat alapvetően befolyásolja. A további 

vizsgálatokban a lemez mikroszerkezeti változásait elemzem. Utóbbi modellezéséhez a 

hengerlési folyamatot minél pontosabb modellszintű leírása szükséges, ehhez komplex súrlódási 

modellt és anyagegyenleteket alkalmaztam. A végeselemes módszer alkalmazása ilyen esetekre 

mindenképpen hatékonyabbnak bizonyul a hagyományos numerikus eljárásoknál. Ezen túl a 
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különböző, érintkező felületen bekövetkező effektusok és az anyagi viselkedés vizsgálata már 

egyértelműen a végeselemes modellezés részletességét igényli, s a szimulációs eredményeket 

viszonylag gyorsan megkapjuk akár az egész lemez térfogatban is.  
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6 Az alakítási folyamatok történeti lefolyásának különbözősége  

Jelen fejezetben a szimmetrikus és aszimmetrikus hengerlés nem-monotonitás vizsgálatát 

mutatom be. A mért hengerlési paraméterek közelítésével, inverz eljárással határoztam meg az 

érintkezési felületekre érvényes súrlódási tényezőt. A végeselemes analízis eredményeit 

feldolgozva, az alakváltozás történetet, illetve az alakítás jellegét jól jellemző mechanikai 

mérőszámot határoztam meg. A nem-monotonitás mérőszámának meghatározásával 

lehetőségem nyílt a szimmetrikus és az eltérő súrlódású és az eltérő sebességű hengerlési 

folyamatok összehasonlítására is. A nem-monotonitás általánosan alkalmazható bármilyen 

alakítási folyamat deformációs jellegének meghatározására bármilyen igénybevétel és 

feszültségi állapot esetében. A következőkben bemutatom a nem-monotonitás meghatározására 

alkalmas számítási eljárást, valamint a hengerlési folyamat vizsgálati eredményeit is. Az 

analízisek magukban foglalják többféle sebességi és érdességi viszonyszámmal végzett 

végeselemes szimulációkkal kapott eredményeket is. 

A mechanikai igénybevétel és az anyagban létrejövő alakváltozás jellege a mikroszerkezetet 

nagy mértékben befolyásolja. A hengerlési folyamat monotonitás vizsgálatához a lemez 

kiválasztott anyagi pontjaira érvényes alakváltozási mérőszámok időbeli változását elemeztem. 

Ehhez a lemezvastagság mentén, több csomópontra gyűjtöttem ki a teljes egyenértékű képlékeny 

alakváltozás és az egyenértékű logaritmikus alakváltozás értékeit az idő függvényében. Ebből a 

két mérőszámból képzett hányados alkalmas arra, hogy a folyamatot a monotonitás 

szempontjából jellemezzem. A módszert korábban a könyöksajtolás vizsgálatánál már 

eredményesen alkalmazták [88]. A végeselemes számítások eredményei alapján meghatározott 

nem-monotonitás mérőszám (NM) és a szemcsefinomodás közötti kapcsolatot vizsgálom meg, 

feltételezve, hogy a folyamat történetének különbözősége olyan indikátor, amelynek ismeretében 

előre jelezhető, hogy melyik eljárás esetében várható nagyobb szemcseméret csökkenés. A 

vizsgálat eredményeit később a TEM vizsgálatokkal is összehasonlítom. 

A következő diagramokban a ~40%-os redukcióval végzett szimmetrikus és aszimmetrikus 

hengerelések VE szimulációjának eredményeit és a nem-monotonitási számokat hasonlítottam 

össze. A két párhuzamosan elvégzett VE analízisben - a hengerlési kísérleteknek megfelelően - 

két eltérő alumíniumötvözet (AA6061, AA5754) anyagparaméterei szerepelnek. A diagramok 

tartalmazzák az alakváltozási mérőszámok csomóponti helyeit (A-E), a jelmagyarázatban eltérő 

jelöléssel különböztettem meg az aktuális érdességi- és fordulatszám arányszámokat (ezek 

rendre: srr; rr). Folytonos görbék jelölik a nem-monotonitási számot. Az egy pont vonalak 

vonatkoznak a teljes egyenértékű képlékeny alakváltozásra, míg a szaggatott vonal jelöli az 

egyenértékű logaritmikus alakváltozást. Az aszimmetrikus folyamatban a vizsgálataim 

kiterjedtek az eltérő peremfeltételek (eltérő hengersebesség, eltérő súrlódási viszony) hatásainak 

elemzésére is. A szimmetrikus és az eltérő súrlódású hengerlések összehasonlításához a 

végeselemes modellben a hengerrel érintkező lemez felületi rétegében jelöltem ki csomópontokat 

(6-1. ábrán, a csomóponti helyek az ábra jelölései alapján: A. és E. pozíciók). Ezekhez a 

csomóponti helyekhez tartozó csomópontokban gyűjtöttem ki az alakváltozási mérőszámokat, 

amelyek segítségével megszerkesztettem a nem-monotonitás – idő diagramot.  

DOI: 10.14750/ME.2017.006



Az alakítási folyamatok történeti lefolyásának különbözősége 

 

60 

 

1 2 3 4
0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

E

Felső 

henger

Alsó 

henger

A

A
la

k
v
á
lt
o
z
á
s
, 

N
M

Idő [s]

 srr
1
=1,0      

 srr
3
=3,5  NM

 srr
4
=4,7

 srr
1
=1,0

 srr
3
=3,5  Telj. egyen. képl. alalkv.

 srr
4
=4,7

 srr
1
=1,0

 srr
3
=3,5  Egyen. log. alakv.

 srr
4
=4,7

 

6-1. ábra Az eltérő súrlódású hengerlésnél (DFR) alkalmazott érdességi viszonyszám hatása 

az egyenértékű képlékeny alakváltozási és nem-monotonitás mérőszámokra (ötvözet: AA 6061, 

érdességi viszonyszámok: srr1=1,0, srr3= srr4=4,7, csomóponti helyek a lemezvastagság 

mentén: A – felső lemez felületen, E – alsó lemez felületen) 
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6-2. ábra Az eltérő sebességű hengerlésnél (DSR) alkalmazott fordulatszám arány hatása az 

egyenértékű képlékeny alakváltozási és nem-monotonitás mérőszámokra  

(ötvözet: AA 5754, fordulatszám arányok: rr1=1,0 rr2=1,5, rr3=2,0, csomóponti helyek a 

lemezvastagság mentén: A – felső lemez felületen, E – alsó lemez felületen) 
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Az eltérő súrlódás következtében a folyamat nem-monotonitás szám értéke eltér a 

szimmetrikus és eltérő súrlódású hengerlés között. Az eltérő súrlódású hengerlésnél ennek 

maximális értéke: 1,16 (érdességi viszonyszám: srr3=4,7), szimmetrikus esetben (srr0=1,0) ez a 

szám alacsonyabb 1,08 értéket éri el. A fordulatszám arány hatásának vizsgálatához elkészítettem 

a hengerlés végeselemes szimulációját több esetre is (rr0=1,0, rr2=1,5, rr3=2,0). A szimuláció 

eredményei alapján meghatározott nem-monotonitási számokat az 6-2. ábra mutatja be. 

Az eltérő súrlódású hengerlés monotonitás változását az alakított lemez keresztmetszetében 

is megvizsgáltam. A számítási eredményeket a 6-3. ábra tartalmazza. Itt több csomópontra 

gyűjtöttem ki alakváltozási mérőszámokat, a csomóponti helyeket a diagram jobb alsó sarkában 

tüntettem fel, ahol „A” és „E” jelöli a lemez felületen lévő csomóponti helyeket. A „C” jelöli a 

lemez középrétegében lévő csomópont helyét, míg a „B” és „D” jelöli a felület alatti csomóponti 

helyeket. Ebben az esetben az eltérő súrlódásból következő nagyobb mértékű nyírásra is 

következtetni lehetett, ami főként a lemez felületen és a felület alatti rétegekben jelentkezett.  
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6-3. ábra Az eltérő súrlódású hengerlésre (DFR) vonatkozó egyenértékű képlékeny 

alakváltozási és nem-monotonitás mérőszám változása a lemez vastagsága mentén  

(ötvözet: AA6061, érdességi viszonyszám: srr4 =4,7, csomóponti helyek a lemezvastagság 

mentén: A – felső lemez felületen, B – felső felület alatti réteg, C- a lemez középső rétegében, D 

– alsó felület alatti réteg, E – alsó lemez felületen) 

A nem-monotonitás a lemez felületéhez közeledve fokozatosan nő és maximális értékei a 

lemez alsó oldalán jelentkeznek, ahol a súrlódási viszonyból következő nagyobb mértékű nyírás 

is befolyásolja az alakváltozás jellegét. A középrétegben várható volt, hogy a nem-monotonitás 

szám alacsonyabb értéket ér el. A monotonitás vizsgálat és a végeselemes eredmények 

összekapcsolásával jellemeztem a több lépéses aszimmetrikus hengerlés alakváltozási 

folyamatát. Az analízishez elkészítettem a több szúrásban végzett hengerlési folyamat 

vizsgálatára alkalmas végeselemes modellt, amely a szúrás számtól függően három pár hengert 

tartalmaz. A többszúrásos folyamatban, a redukció szúrásonként meghaladja a 40%-ot is, így a 

hálótorzulás lokálisan igen nagymértékű volt, ami a számítások pontosságát befolyásolta. Ennek 
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megoldására újrahálózást alkalmaztam. A hengerlési szimulációk paramétereiben alkalmazott 

érdességi- és fordulatszám arány értéke szimmetrikus esetben srr1=1,0; rr1=1,0; aszimmetrikus 

esetekben srr4=4,7, rr4=2,0. A 6-4. - 6-6. ábrák a többlépéses, szimmetrikus és aszimmetrikus 

hengerlések szimulációs eredményeit foglalják össze.  

 

a.) 1.szúrás: Teljes egyen. képl. alakv.            b.) 1.szúrás: VonMises féle redukált feszültség 

   

b.)2. szúrás: Teljes egyen. képl. alakv.           d.) 2. szúrás: VonMises féle redukált feszültség 

      

e.)3. szúrás: Teljes egyen. képl. alakv.            f.) 3. szúrás: VonMises féle redukált feszültség 

6-4. ábra Többszúrásos hengerlési folyamat vizsgálata, alakváltozási és redukált feszültség 

mérőszámok összehasonlítása szimmetrikus hengerléskor (AA6061 ötvözet, érdességi 

viszonyszám srr1=1,0) 
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A teljes egyenértékű képlékeny alakváltozás és a Von Mises féle redukált feszültség eloszlását 

a hengerlés síkjára merőleges hosszirányú keresztmetszetben ábrázoltam, ahol a nyomott ívben 

kialakuló deformációs zóna is jól elkülöníthető. 

  

a.) 1.szúrás: Teljes egyen. képl. alakv.            b.) 1.szúrás: VonMises féle redukált feszültség 

            

b.)2. szúrás: Teljes egyen. képl. alakv.            d.)2. szúrás: VonMises féle redukált feszültség 

       

e.)3. szúrás: Teljes egyen. képl. alakv.            f.) 3. szúrás: VonMises féle redukált feszültség 

6-5. ábra Többszúrásos hengerlési folyamat vizsgálata, alakváltozási és redukált feszültség 

mérőszámok összehasonlítása eltérő súrlódású hengerléskor (AA6061 ötvözet, érdességi 

viszonyszám srr4=4,7) 
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a.) 1.szúrás: Teljes egyen. képl. alakv.            b.) 1.szúrás: VonMises féle redukált feszültség 

   

b.)2. szúrás: Teljes egyen. képl. alakv.           d.) 2. szúrás: VonMises féle redukált feszültség 

   

e.)3. szúrás: Teljes egyen. képl. alakv.            f.) 3. szúrás: VonMises féle redukált feszültség 

6-6. ábra Többszúrásos hengerlési folyamat vizsgálata, alakváltozási és redukált feszültség 

mérőszámok összehasonlítása, eltérő sebességű hengerléskor (AA5754 ötvözet, fordulatszám 

arány: rr3=2,0) 

A 6-7. - 6-10. ábra bemutatja a több szúrással végrehajtott hengerlésre vonatkozó 

alakváltozási mérőszámok és a nem monotonitás változását. A lemez felületi rétegében és a 

középrétegben gyűjtöttem ki számítási eredményeket.  
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6-7. ábra A többszúrásos szimmetrikus hengerlésre (SR) vonatkozó egyenértékű képlékeny 

alakváltozási és nem-monotonitás mérőszámok változása a lemez vastagsága mentén  

(AA6061 ötvözet, csomóponti helyek a lemezvastagság mentén: A – felső lemez felületen, C- 

a lemez középső rétegében) 
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6-8. ábra A többszúrásos eltérő súrlódású hengerlésre (DFR) vonatkozó nem-monotonitás 

mérőszámok változása a lemez vastagsága mentén  

(AA6061 ötvözet, csomóponti helyek a lemezvastagság mentén: A – felső lemez felületen, C- 

a lemez középső rétegében, E – alsó lemez felületen) 
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6-9. ábra A többszúrásos szimmetrikus hengerlésre (SR) vonatkozó egyenértékű képlékeny 

alakváltozási és nem-monotonitás mérőszámok változása a lemez vastagsága mentén  

(AA5754 ötvözet, csomóponti helyek a lemezvastagság mentén: A – felső lemez felületen, C- 

a lemez középső rétegében) 
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6-10. ábra A többszúrásos eltérő sebességű hengerlésre (DSR) vonatkozó egyenértékű 

képlékeny alakváltozási és nem-monotonitás mérőszámok változása a lemez vastagsága mentén  

(AA5754 ötvözet, csomóponti helyek a lemezvastagság mentén: A – felső lemez felületen, C- 

a lemez középső rétegében, E – alsó lemez felületen) 

Az adatok alapján megállapítható, hogy a szúrások függvényében a nem monotonitási szám 

növekszik. A lemez vastagsága mentén a nem-monotonitási szám nem állandó, s a felülethez 

közeledve annak növekedése tapasztalható, ez megerősíti egy korábbi megoldás eredményeit is 
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(6-3. ábra). Az eltérő sebességű hengerlés esetében is megállapítható, hogy a nem-monotonitás 

értéke nagyobb, mint szimmetrikus hengerlésnél.  

A lemezhengerlési eljárások monotonitás vizsgálatának összefoglalása 

A hengerlési folyamat monotonitás vizsgálatában összehasonlítottam a szimmetrikus és az 

aszimmetrikus hengerlést. A szimmetrikus és aszimmetrikus esetre meghatároztam a lemez 

vastagsága mentén a nem monotonitás szám változását. Az egyes mérőszámok értékelése alapján 

megállapítható volt az alakítási folyamat kvázi-monoton jellege. Az eltérő súrlódás miatt 

kialakuló aszimmetria minden esetben növeli a nem-monotonitási szám értékét. Ugyanez 

tapasztalható az eltérő érdességi lépcsőkkel hengerelt minták esetében is. A több szúrásos 

aszimmetrikus hengerlés vizsgálata alapján, a folyamat során a nem monotonitás emelkedése 

tapasztalható. A lemez vastagsága mentén a nem monotonitás szám inhomogenitása figyelhető 

meg minden hengerlési módnál. A nem-monotonitási szám alacsonyabb értékei a szimmetrikus 

hengerlési esetre jellemzők, ez a szám a lemez középrétegében 1-hez közelít. Az eltérő sebességű 

hengerlés esetében nem-monotonitási szám maximális értéke meghaladja az 1,3-at, az eltérő 

súrlódású hengerlés esetében a maximális érték kevesebb (NM=1,2).  
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7 Az anyag- és szerkezetvizsgálatok eredményeinek összefoglalása 

A hengerelt minták mechanikai és szerkezeti vizsgálatának alapvető célja az volt, hogy 

megállapítsam a hengerléskor alkalmazott eltérő peremfeltételek hatásait a szimmetrikusan és az 

aszimmetrikusan hengerelt minták anyagszerkezeti és mechanikai tulajdonságaira. A mechanikai 

vizsgálatok a hengerelt lemez tulajdonságaira vonatkoznak, az alakítást követő hőkezeléseket 

nem végeztem, inkább a hengerlés közvetlen hatásait elemeztem. A vizsgálatok alapján 

meghatároztam, hogy a hengerlési eljárások milyen mértékben változtatják meg az ötvözetek 

szilárdsági tulajdonságait, a lemezekben kialakuló textúra jellegét és a szemcseméretet. Az 

anyagtulajdonságok méréséhez szakítóvizsgálatot, röntgendiffrakciós mérést, TEM 

vizsgálatokat végeztem, amelyek körülményeit egy korábbi fejezetben (4. fejezet) ismertettem. 

7.1 A szakító vizsgálatok eredményei 

Az alakításnak köszönhetően, a lemezek nagymértékű felkeményedése volt tapasztalható. A 

szakadási nyúlás a próbatestekre felvitt 50 mm-es jeltáv alakváltozásából lett meghatározva 

video extenzométerrel. A folyáshatáron és a szakítószilárdságon kívül meghatároztam az egyes 

lemezek keménységét és a fajlagos törési munkát is. A szimmetrikusan- és eltérő súrlódással 

hengerelt AA6061 alumíniumötvözet lemezre vonatkozó mérési adatok összefoglalását a 7-1. 

táblázat tartalmazza. A 7-1. ábra és 7-2. ábra mutatja be a 30% és 40%-os redukcióval hengerelt 

lemezek szakító diagramjait. 

 

7-1. táblázat  

Próbajelölés Érdességi 

viszonysz. 

Alakítási 

út 

Egyezményes 

folyáshatár 

Szakító-

szilárdság 

Vickers 

keménység   

Fajlagos 

törési 

munka 

Szakadási 

nyúlás 

ötvözet: AA 6061 [-] [-] Rp0.2 [MPa] Rm[MPa] HV1 Wc [J/cm3] A [%] 

Kiinduló állapot - - 153 172 47 16,88 12,38 

SR_30 1,0 UD 214 220 96 8,21 6,9 

DFR_1,6_UD30 1,6 UD 226 232 90 7,24 6,78 

DFR_3,5_UD30 3,5 UD 229 233 96 7,49 6,57 

DFR_4,7_UD30 4,7 UD 216 226 94 7,94 6,19 

SR_40 1,0 UD 224 231 89 9,66 7,41 

DFR_1,6_UD40 1,6 UD 235 240 86 7,53 6,28 

DFR_3,5_UD40 3,5 UD 234 238 92 6,24 5,35 

DFR_4,7_UD40 4,7 UD 243 252 97 7,19 5,61 

Az aszimmetrikusan hengerelt darabok esetében a folyáshatár és szakítószilárdság értéke 

magasabb. Az 40%-os redukcióval hengerelt darabok között a harmadik érdességi lépcsővel 
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(DFR_4,7_UD40), aszimmetrikusan hengerelt lemez esetén tapasztaltam a legnagyobb mértékű 

szilárdság növekedést. 
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7-1. ábra 30%-os redukcióval szimmetrikusan- és eltérő súrlódással hengerelt lemezek 

szakítópróbáinak feszültség-nyúlás diagramjai 

(AA 6160 alumínium ötvözet, jelölések magyarázata: SR_30 – szimmetrikus hengerlés 

30%-redukcióval; DFR_1,6_UD30; DFR_3,5_UD30; DFR_4,7_UD30 – eltérő súrlódású 

hengerlések, érdességi viszonyszám rendre: srr1=1,6; srr2=3,5; srr3=4,7, alakítási út: UD, 

redukció 30%) 
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7-2. ábra 40%-os redukcióval szimmetrikusan- és eltérő súrlódással hengerelt lemezek 

szakítópróbáinak feszültség-nyúlás diagramjai 

(AA 6160 alumínium ötvözet, jelölések magyarázata: SR_40 – szimmetrikus hengerlés 

40%-redukcióval; DFR_1,6_UD40; DFR_3,5_UD40; DFR_4,7_UD40 – eltérő súrlódású 

hengerlések, érdességi viszonyszám rendre: srr1=1,6; srr2=3,5; srr3=4,7, alakítási út: UD, 

redukció 40%) 
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A szilárdság növekedése azonban a szakadási nyúlás csökkenésével jár, amit a szimmetrikus 

és az aszimmetrikus lemezpróbák szakító görbéinek különbsége egyértelműen mutat. A 

szilárdsági és keménységi értékeket oszlopdiagramokban (7-3. ábra, 7-4. ábra) is bemutatom. Az 

40%-os redukcióval alakított lemezek esetében nagyobb szilárdsági mérőszámokat kaptam, az 

egyes érdességi lépcsők között is különbség jelentkezik, ez az eltérés viszont nem számottevő. 

Az anyagvizsgálatok során eltérő alakítási úttal készült lemezek szilárdsági tulajdonságait is 

összehasonlítottam (7-5. ábra).  
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7-3. ábra 30%-os redukcióval, eltérő súrlódással hengerelt darabok mechanikai 

tulajdonságainak változása az eltérő érdességi viszonyszám függvényében 

(AA 6160 alumínium ötvözet, jelölések magyarázata: SR_30 – szimmetrikus hengerlés 

30%-redukcióval; DFR_1,6_UD30; DFR_3,5_UD30; DFR_4,7_UD30 – eltérő súrlódású 

hengerlések, érdességi viszonyszám rendre: srr1=1,6; srr2=3,5; srr3=4,7, alakítási út: UD, 

redukció 30%,) 
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7-4. ábra 40%-os redukcióval, eltérő súrlódással hengerelt darabok mechanikai 

tulajdonságainak változása az eltérő érdességi viszonyszám függvényében 

(AA 6160 alumínium ötvözet, jelölések magyarázata: SR_40 – szimmetrikus hengerlés 

40%-redukcióval; DFR_1,6_UD40; DFR_3,5_UD40; DFR_4,7_UD40 – eltérő súrlódású 

hengerlések, érdességi viszonyszám rendre: srr1=1,6; srr2=3,5; srr3=4,7, alakítási út: UD, 

redukció 40%,) 
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7-5. ábra Alakítási út hatása a szilárdsági mérőszámokra 

(AA 6160 alumínium ötvözet, jelölések magyarázata: DFR_1,6_UD40; DFR_3,5_UD40; 

DFR_4,7_UD40 – eltérő súrlódású hengerlések, érdességi viszonyszám rendre: srr1=1,6; 

srr2=3,5; srr3=4,7, alakítási út: UD, redukció 40%) 

Az alakítási utak eltérő mechanikai hatását több szakirodalmi hivatkozásban megvizsgálták, 

amely eredmények az eltérő sebességű hengerlésre vonatkoznak. Abban az esetben, az ND 

DOI: 10.14750/ME.2017.006



Az anyag- és szerkezetvizsgálatok eredményeinek összefoglalása 

 

72 

 

alakítási úttal érik el a legnagyobb mértékű szilárdságnövekedést [73] és szemcsefinomodást. 

Jelen mérési eredményekben minimális eltérés tapasztalható a különböző alakítási utak szerint. 

A folyáshatár és a szakítószilárdság értékei az eltérő érdességi viszonyszám függvényében nő, 

viszont ez a növekedés nem jelentős mértékű, a szakadási nyúlás ezzel szemben csökken. A 30% 

redukció mellett eltérő súrlódással hengerelt minták esetében, a fajlagos törési munka a 

szimmetrikusan hengerelt állapothoz képest kisebb mértékben csökken. 

A lemez vastagsága mentén a Vickers keménységet megvizsgálva, a legnagyobb értékkel 

ebben az esetben is, az DFR_4,7_UD40 lemez próba rendelkezik. A lemezek keresztmetszetén 

három pontban mértem keménységet, a két felülethez közel, illetve a lemez középsíkjában, 

azonban a keménységprofilban minimális eltérést tapasztaltam. A szimmetrikus és 

aszimmetrikus esetekben egyaránt homogén eloszlás jön létre. Az alábbi ábra a keménységprofilt 

mutatja a lemez első és második szúrása után, amit 40% redukcióval két lépésben hengereltem 

(7-6. ábra), az érdességi viszonyszám értéke, srr3=4,7. 
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7-6. ábra Keménységprofil 40%-os redukcióval, eltérő súrlódással hengerelt lemez esetében 

(AA 6160 alumínium ötvözet, jelölések magyarázata: DFR_4,7_UD40, érdességi 

viszonyszám: srr3=4,7, alakítási út: UD, redukció 40%,) 

Az eltérő sebességű hengerléssel készített lemezek mechanikai vizsgálati eredményeinek 

összefoglalását a következő diagramok tartalmazzák. Az 7-7. ábra a szimmetrikusan és eltérő 

sebességű hengerléssel alakított és a kiinduló állapotú AA 5754 alumínium ötvözet szakító 

diagramokat mutatja be. Az UD, RD, TD és az ND alakítási utakkal hengerelt minták 

szakítógörbéit pedig a 7-8. ábra illusztrálja. A próbalemezekre érvényes mechanikai 

tulajdonságokat a 7-2. táblázatban foglaltam össze.  
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7-7. ábra Az eltérő sebességű hengerléssel előállított próbalemezek szakító görbéi 

(AA 5754 alumínium ötvözet, jelölések magyarázata: SR_40 –szimmetrikus hengerlés, 

redukció 40%, DSR_1,5_UD40; DSR_2,0_UD40 – eltérő sebességű hengerlések, fordulatszám 

arány rendre: rr1=1,5; rr2=2,0, alakítási út: UD, redukció 40%) 
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7-8. ábra Alakítási utak hatása az eltérő sebességű hengerléssel előállított próbalemezek 

szakító görbéire 

(AA 5754 alumínium ötvözet, jelölések magyarázata: SR_40 – szimmetrikus hengerlés, 

redukció 40%, DSR_2,0_UD40, DSR_2,0_UD40, DSR_2,0_UD40, DSR_2,0_UD40 – eltérő 

sebességű hengerlések, fordulatszám arány: rr2=2,0, alakítási utak rendre: UD, ND, RD, TD, 

redukció 40%) 
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7-9. ábra Az eltérő sebességű hengerléssel előállított próbalemezek mechanikai jellemzői a 

fordulatszám arány függvényében 

(AA 5754 alumínium ötvözet, jelölések magyarázata: SR_40 - szimmetrikus hengerlés, 

redukció: 40%, fordulatszám arány; DSR_1,5_UD40, DSR_2,0_UD40 – eltérő sebességű 

hengerlések, fordulatszámarány rendre: rr1=1,5; rr2=2,0, alakítási út: UD, redukció: 40%) 
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7-10. ábra Az eltérő sebességű hengerléssel előállított próbalemezek mechanikai jellemzői 

az alakítási utak függvényében 

(AA 5754 alumínium ötvözet, jelölések magyarázata: SR_40 - szimmetrikus hengerlés, 

redukció: 40%; DSR_2,0_UD40, DSR_2,0_ND40, DSR_2,0_RD40, DSR_2,0_TD40 – eltérő 

sebességő hengerlés, fordulatszám arány: rr2=2,0, alakítási utak rendre: UD, ND, RD, TD, 

redukciók: 40%) 
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7-2. táblázat  

 

A 7-2. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az eltérő sebességgel hengerelt minták 

szilárdsági mérőszámai nagyobbak, mint a szimmetrikusan hengerelteké. Habár az alakítási utak 

hatással vannak a szilárdságra, ezen eltérések nem tekinthetők jelentősnek. Magasabb szilárdsági 

mérőszámokat tapasztaltam az RD és a TD út esetében, a fajlagos törési munka és a szakadási 

nyúlás jelentősen lecsökken az aszimmetrikus esetekben, mindkét tulajdonság maximális értékét 

az UD esetben kaptam. Az aszimmetrikusan hengerelt minták közül az eltérő súrlódású 

hengerléskor a nyúlás 5-6%, ezzel szemben az eltérő sebességű hengerlésnél ennek fele, csak 2-

3%. A szilárdsági értékekben nincs ilyen jelentős eltérés, viszont figyelembe kell venni azt a 

tényt, hogy két eltérő mechanikai tulajdonságú ötvözetet vizsgáltam. 

7.2 Kiinduló szövetszerkezet vizsgálata 

Az alumíniumötvözet mintákról készített mikroszkópi felvételek (három-három kép 

alumíniumötvözetenként) alapján meghatároztam a kiinduló szövetszerkezetet és az átlagos 

szemcseméretet.  

   

7-11. ábra Az AlMg3 (AA 5754, bal oldali kép) és az AlMgSi (AA 6061, jobb oldali kép) 

alumínium ötvözet csiszolat mikroszkópi képe (kiinduló állapotban) 

Próbajelölés Fordulatsz. 

arány 

Alakítási 

út 

Egyezményes 

folyáshatár 

Szakító-

szilárdság 

Vickers 

keménység   

Fajlagos 

törési 

munka 

Szakadási 

nyúlás 

ötvözet: AA 5754 rr - Rp0.2 [MPa] Rm[MPa] HV1 Wc [J/cm3] A [%] 

Kiinduló állapot - - 171,35 243,4 79 47,29 31,8 

SR_40 1,0 UD 317,66 355,73 108 20,60 6,44 

DSR_1,5_UD40 1,5 UD 318,68 352,17 112 16,78 5,76 

DSR_2,0_UD40 2,0 UD 326,66 365,95 114 14,16 3,41 

DSR_2,0_RD40 2,0 RD 344,70 374,84 114 7.67 1,94 

DSR_2,0_TD40 2,0 TD 347,15 382,96 115 7,46 1,96 

DSR_2,0_ND40 2,0 ND 329,72 362,22 114 9.43 2,36 
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A képelemzést a Leica QWin szoftver segítségével végeztem el, ahol a méretskála kalibrálást 

követően a szoftver automatikusan végezte el a látótérben elhelyezkedő szemcsék detektálását 

és mérését. A képelemzés kiértékelésének eredményeit a következő ábrák mutatják be (7-12. 

ábra, 7-13. ábra). A látótérben elhelyezkedő szemcsék átlagos méretét a szemcsékbe húzható 

leghosszabb és legrövidebb szakaszok átlaga alapján határoztam meg, aminek ismeretében 

elkészítettem a mintákat jellemző szemcseméret eloszlást. Az AlMg3 alumíniumötvözet 

esetében a legtöbb szemcse a 30 - 40 µm-es mérettartományba esik bele, míg az AlMgSi 

ötvözetre 50 – 100 µm-es szemcseméret a jellemzőbb. 
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7-12. ábra Az átlagos szemcseméret eloszlás az AlMg3 (AA 5754) ötvözet esetében 
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7-13. ábra Az átlagos szemcseméret eloszlás az AlMgSi (AA 6061) ötvözet esetében 
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7.3 Szimmetrikusan és aszimmetrikusan hengerelt lemez textúra vizsgálata 

Röntgendiffrakciós vizsgálat segítségével előállítottam a szimmetrikusan és aszimmetrikusan 

hengerelt lemezek pólusábráit. Az {100},{200},{220} pólusábrákat, a próba alsó és felső felületi 

rétegeiből kapott reflexiókból határoztam meg. A textúra vizsgálattal, az eltérő eljárással 

hengerelt lemezek felületi és felület alatti rétegeit jellemeztem, valamint a változó 

peremfeltételek hatásait vizsgáltam a lemezpróbák alakítási textúrájának összehasonlításával. A 

pólusábrák mellett az aktuális diffraktáló síkokhoz tartozó pólussűrűség szintvonalakat is 

bejelöltem (első oszlop), valamint a lemez azonosítót és az érintkezési oldalt is feltűntettem. A 

pólusábrák beazonosításához, a továbbiakban a felső lemez oldalt „A”, míg az alsó oldalt „E” 

jelöli. Az eltérő súrlódású hengerelt mintáknál, a felső érintkezési oldalon a henger átlagos 

felületi érdessége állandó, miközben az alsó oldal esetében három érdességi lépcső szerint 

változik. Az eltérő sebességű mintáknál a felső henger fordulatszáma állandó, az alsó henger 

fordulatszámát változtattam. A pólusábrák összefoglalásánál az érdességi viszonyszám és a 

fordulatszám arány alapján is megkülönböztethetőek a vizsgált lemezpróbák. 

Az eltérő súrlódással és a szimmetrikusan hengerelt minták pólusábráit a 7-3. táblázatban és 

a 7-4. táblázatban foglaltam össze. Az alakítás mértékének megfelelően két csoportot vizsgáltam. 

Az egyik csoport darabjai 30 %-os, míg a másik csoport tagjai 40%-os szúrásonkénti redukcióval 

lettek alakítva egészen a kész vastagságig. 

Az első csoportból (redukció: ~30%_1-7próbák) vett minták esetében a pólusábrákat a 7-3. 

táblázatban gyűjtöttem össze két esetre, egy szimmetrikusan (SR_30) és egy aszimmetrikusan 

hengerelt (DFR_3,5_UD30) lemezre. A SR_30 lemez felületi rétegeiről kapott intenzitás 

maximumok kevésbé térnek el egymástól (E_oldal: 2,99; A_oldal: 3,02), valamint a 

pólussűrűség maximumok pozíciói is megegyeznek mindkét lemez oldalon. Ez a textúra 

jellegében hasonló a hagyományos sík hengerléssel kapott textúrához de helyileg kialakuló 

pólussűrűség maximumok már itt is megjelennek. Az aszimmetrikusan hengerelt 

(DFR_3,5_UD30) mintánál az „E” és „A” lemez oldalon megjelenő intenzitás csúcsok helyzete 

egymáshoz képest elmozdulni látszik, ami az eltérő súrlódáskor fellépő nyírás következménye, 

valamint az egyes intenzitás maximumok között is jelentős különbség adódott (E_oldal: 2,87; 

A_oldal: 2,72).  

A következő csoport mintái esetében a redukció: 40%-os volt. A pólusábrákban (7-4. táblázat) 

megfigyelhető, hogy a hengerelt lemezek textúrájában kitűntetett orientációk jelennek meg, 

szimmetrikus esetben sem a hagyományos síkhengerelésre jellemző textúrát kaptam eredményül. 

Az összetartozó lemezoldalakhoz tartozó maximális intenzitások értékei az DFR_4,7_UD40 

jelölésű mintában térnek el leginkább. 
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7-3. táblázat  

Lemez/ vizsg. 

oldal/intenzitás 

A szimmetrikusan és aszimmetrikusan hengerelt AA6061 lemez mért pólusábrái  

jelölés magyarázat: SR_30 - szimmetrikus hengerlés, redukció: 30 %,  

DFR_3,5_UD30 eltérő súrlódású hengerlés, érdességi viszonyszám: srr3=3,5, alakítási út: 

UD, redukció: 30 %, {111}, {200}, {220} pólusábrák 

SR_30/ 

E_oldal 

 

 

SR_30/ 

A_oldal 

 

 

DFR_3,5_UD30/ 

E_oldal 

 
 

DFR_3,5_UD30/ 

A_oldal 
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7-4. táblázat  

Lemez/ vizsg. 

oldal/ intenzitás 

A szimmetrikusan és aszimmetrikusan hengerelt AA 6061 lemez mért pólusábrái  

jelölés magyarázat: SR_40 - szimmetrikus hengerlés, redukció: 40 %,  

DFR_4,7_UD40 eltérő súrlódású hengerlés, érdességi viszonyszám: srr3=4,7, alakítási út: 

UD, redukció: 40 %, {111}, {200}, {220} pólusábrák 

SR_40/ 

E_oldal 

 

 

SR_40/ 

A_oldal 

 

    

DFR_4,7_UD40/ 

E_oldal 

 

 

DFR_4,7_UD40/ 

A_oldal 

 

 
 

A pólusábrák elemzésénél a szakirodalomban közölt eredményeket szem előtt tartva, 

elsődlegesen az egyes intenzitás csúcsok elmozdulását vizsgáltam. A lemez két felülete közötti 

eltérés észlelhető az intenzitás csúcsok egymáshoz képesti elmozdulásában. A szimmetrikus 

esetekben a két oldalon vizsgált textúra között minimális a különbség. Határozott helyzetű 

intenzitás csúcs figyelhető meg, a hengerlési és a keresztirányban egyaránt (90°-os szimmetriával 

a pólusábrán) mindkét lemez oldalon. Ezek arra engednek következtetni, hogy a felülethez közeli 
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rétegekben megnőtt a keresztirányba beálló szemcsék száma is, amely jelenség egyértelműen a 

hengerléskor bekövetkező szélesedésnek köszönhető. Ez a jelenség egyébként nem szokatlan a 

nemzetközi szakirodalomban közölt pólusábrák esetében sem ([62], 1-7.ábra). A kiinduló lemez 

geometriája, valamint a redukció nagysága miatt minden esetben kellett számolni a szélesedéssel. 

Az „E” oldal (ahol az érintkező henger felületi érdesség nagyobb volt) textúrája alapján a kereszt 

irányban a jellegzetes intenzitás csúcsok szintén megjelennek. Az DFR_3,5_UD40 és az 

DFR_1,6_UD40 lemezek között érdemi eltérés nem volt tapasztalható egyik oldalon sem (a 

pólusábrákat a 3. számú melléklet tartalmazza). Összehasonlítás képpen egy hagyományos sík 

hengerléssel alakított alumíniumötvözet pólusábráit közlöm, ahol a lemez szélesedése 

elhanyagolható volt (7-14.ábra).  

 

7-14. ábra Hagyományosan sík hengerléssel alakított AA1050 lemez {111}, {200}, {220} 

pólusábrái 

Az DFR_4,7_UD40 minta E lemezoldalán az intenzitás csúcsok pozíciói nem szimmetrikusan 

helyezkednek el, azaz a keresztirányhoz képest mért távolság eltér (a kereszt irányt a 

pólusábrában jelölt vízszintes tengely jelöli ki), ez az eltérés mindhárom kristálytani síkhoz 

tartozó pólusábrán megjelenik. A lemez „A” oldalán, a nagyobb érdességnek köszönhetően a 

lemez keresztirányú alakváltozása korlátozottabb volt, s így a szemcsék inkább hengerlési 

irányba rendeződnek.  

Az eltérő sebességgel hengerelt lemez pólusábráit a 7-5. táblázat tartalmazza. Az előzőekben 

már megismert jelenségek itt is megfigyelhetőek. A szimmetrikusan hengerelt minta esetében, 

mindkét lemezoldalon hasonlóan szimmetrikusan helyezkednek el az intenzitás csúcsok. A 

szélesedés okozta négyes szimmetria itt is megjelenik. Az eltérő peremfeltételnek köszönhetően 

az intenzitás csúcsok keresztirányhoz viszonyított pozíciói már itt sem szimmetrikusak. Az 

DSR_2,5_UD40 minta A oldalán a pólusábrában jelölt vízszintes tengelyhez képest eltérő 

távolsággal jelenik meg a hengerlési irány menti két pólussűrűség maximum, valamint a 

keresztirány mentiek is eltérnek a középvonaltól. 
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7-5. táblázat  

Lemez azonosító/ 

vizsg. lemezoldal 

A szimmetrikusan és aszimmetrikusan hengerelt AA5754 lemez mért pólusábrái  

jelölés magyarázat: SR_40 - szimmetrikus hengerlés, redukció: 40 %,  

DSR_2,0_UD40 eltérő sebességű hengerlés, érdességi viszonyszám: rr2=2,0, alakítási út: 

UD, redukció: 40 %, {111}, {200}, {220} pólusábrák 

SR_40/ 

E_oldal 

 

 

SR_40/ 

A_oldal 

 

 

DSR_2,5_UD40/ 

E_oldal 

 

 

DSR_2,5_UD40/ 

A_oldal 

 

 
 

7.3.1 A nyírás mértékének számszerűsítése 

A pólusábrák önmagukban nem elegendőek a szemcsék elfordulásának jellemzéséhez, így 

két-két lemezminta pólusábráiból kivett χ metszeteket vizsgáltam, ehhez az {111} síksorozat χ 

=0°-nál lévő χ =0-70°-os pólusábra metszetét határoztam meg. A pólusűrűség csúcsok 

egymáshoz képest vett elmozdulása pontosabban megkapható, ami alapján a nyírás jelenlétére és 

mértékére is következtetni lehet. A síkmetszeteket a hengerlési iránnyal megegyező irányban 
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készítettem el. Az elemzés során két-két lemezminta pólusábráját hasonlítottam össze. A 

síkmetszetek a hengerlési iránnyal megegyeznek, ezért a szemcsék elfordulása jól jellemezhető. 

A diagramok mindegyike két pólussűrűség csúcsot tartalmaz, ezekhez tartozó χ szögek abszolút 

értéke közötti különbség (∆χ) meghatározása volt a cél. A következő diagram (7-15. ábra) az 

eltérő súrlódással és hagyományos hengerléssel készült mintákat hasonlítja össze, ahol a 

vízszintes tengely a χ szög míg a függőleges tengelyen a pólussűrűség olvasható. A 7-6. táblázat 

tartalmazza a mintákra érvényes χ szögeket. Szimmetrikusan hengerelt minta esetében mindkét 

lemezoldalon az intenzitáscsúcs a ±30°-nál található. Az eltérő súrlódással hengerelt mintánál 

azonban 5° különbséget mértem az E lemezoldalon. 

  
SR_40 SR_40 

  
DFR_3,5_UD40/E_oldal DFR_3,5_UD40/A_oldal 

7-15. ábra χ metszetek a szimmetrikusan és eltérő súrlódással hengerelt AA6061 ötvözet 

mintákra 

jelölés magyarázat: SR_40 - szimmetrikus hengerlés, redukció: 40 %,  

DFR_3,5_UD40 eltérő súrlódású hengerlés, érdességi viszonyszám: srr2=3,5, alakítási út: UD, 

redukció: 40 % 

Az eltérő sebességű és szimmetrikusan hengerelt mintákat a következő diagramok (7-16. ábra) 

alapján hasonlítom össze. Itt szintén megállapítható, hogy a szimmetrikus esetben nem volt 

különbség a két intenzitás csúcshoz tartozó χ szög értékben egyik lemezoldalon sem (±55°), 
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azonban eltérés tapasztaltam az eltérő sebességgel hengerelt mintánál, az A lemezoldalon 5° -os 

eltérést mértem, míg az E lemezoldalon 15°-os különbség volt a két intenzitás csúcs között. 

  
SR_40 SR_40 

  
DSR_2,5_UD40/E_oldal DSR_2,5_UD40/A_oldal 

7-16. ábra χ metszetek a szimmetrikusan és eltérő sebességgel hengerelt AA5754 ötvözet 

mintákra 

jelölés magyarázat: SR_40 - szimmetrikus hengerlés, redukció: 40 %,  

DSR_2,0_UD40 eltérő sebességű hengerlés, érdességi viszonyszám: rr2=2,0, alakítási út: UD, 

redukció: 40 % 

7-6. táblázat  

Lemez azonosító χ szög 

 E_oldal A_oldal 

SR_40 -30° +30° -30° +30° 

DFR_3,5_UD40 -25° +30° -30° +30° 

SR_40 -55° +55° -55° +55° 

DSR_2,5_UD40 -55° +70° -60° +55° 

 

A vizsgált minták összehasonlítását a VE modell eredményei alapján is elvégeztem, ahol a 

nyíró alakváltozás eloszlását vizsgáltam meg. A szimmetrikus és aszimmetrikusan hengerelt 
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lemezekben az eltérő peremfeltételektől függően, a nyíró alakváltozás jellege megváltozik. A 

szimmetrikus esetben jellemző, hogy a lemez középsíkjában a szögtorzulás értéke nullára 

csökken (7-17. ábra), valamint annak eloszlása szimmetrikus a lemez két oldalán. Az 

aszimmetrikus esetekben (7-18. ábra, 7-19. ábra), az érintkező felületeken jelentkező eltérő 

peremfeltételek a nyírás jellegét megváltoztatják, a középsíkban a szögtorzulás értéke nullától 

eltérő. 

  
 

7-17. ábra Szimmetrikus hengerlés szögtorzulás a nyomott ívben kontúr vonalak 

SR_40 - szimmetrikus hengerlés, redukció: 40 %,  

 

  
 

7-18. ábra Eltérő súrlódású hengerlés szögtorzulás a nyomott ívben kontúr vonalak 

DFR_3,5_UD40 eltérő súrlódású hengerlés, érdességi viszonyszám: srr2=3,5, alakítási út: 

UD, redukció: 40 % 
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7-19. ábra Eltérő sebességű hengerlés szögtorzulás a nyomott ívben kontúr vonalak 

DSR_2,0_UD40 eltérő sebességű hengerlés, érdességi viszonyszám: rr2=2,0, alakítási út: 

UD, redukció: 40 % 

 

7.3.2 TEM vizsgálat eredményeinek kiértékelése és összefoglalása 

A transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokban négy darab lemezminta mérését 

végeztük el (SR_40), ahol két szimmetrikusan, egy eltérő súrlódással (DFR_4,7_UD40) és egy 

eltérő sebességgel (DSR_2,0_ND40) hengerelt minta mikroszerkezetét hasonlítottuk össze. 

Minden minta esetében négy vizsgálati területről készítettünk elektronmikroszkópos 

felvételeket. Az vizsgálat során, elsősorban a mintákat alkotó szemcsék méretét, valamint a 

lemezekre jellemző szemcsék orientációját határoztuk meg. Az elektronmikroszkópos felvételek 

alapján az ASTAR szoftvercsomag segítségével készítettük el az orientációs térképeket, az index 

térképeket, a megbízhatósági térképeket és az előző három kép szorzatát, a kombinált térképeket. 

Ezeket kiegészítendő hagyományos amplitúdókontrasztos, világos látóterű TEM felvételek is 

készültek a vizsgált területekről. Ezek együttes elemzése szolgáltat elégséges információt a 

szemcseorientáció és a szemcseméret összehasonlításához, de mindig az aktuális vizsgálat 

területre. A teljes minta csak kis területét vizsgáljuk, így a vizsgálat nem szolgáltat statisztikai 

adatokat.  

Önmagában az orientációs térképen nem szűrhetőek ki a hibás területek, amelyek például 

lyukak vagy kiválások lehetnek. Ezeket a részeket csak az index térkép segítségével lehet 

megjeleníteni, ahol az alumíniumtól eltérő fázisok sötétek lesznek, mivel a számolt és a mért 

diffrakciós képek között így gyenge az egyezés. Ha az orientációs térképet az index térképpel 

kombináljuk, ami egy szorzási művelet, akkor a kombinált térképen is sötét lesz ez a hibás 

térrész. A szemcseméret meghatározásakor az átlagos szemcseméret helyett inkább egy 

mérettartományt lehet meghatározni, ami lokálisan az aktuális vizsgálati terület adott régióira 

érvényes.  

 

DOI: 10.14750/ME.2017.006



Az anyag- és szerkezetvizsgálatok eredményeinek összefoglalása 

 

86 

 

A szemcsék nagymértékű rendezettsége miatt (nagyon kis orientációs különbségek) a 

szemcsehatár kontrasztja eltűnik, ami az érintett területeken lehetetlenné teszi a szemcseméret 

meghatározását. A szemcseméret tartomány határainak meghatározásához a képen található, 

határozott szemcsehatárral rendelkező legkisebb és legnagyobb szemcséket vettem figyelembe. 

A szemcse mérete pedig a szemcsébe húzható, leghosszabb egyenes szakasz méretével egyenlő. 

Az orientációs térképek három viszonyítási irány szerint készültek, az egyik a lemez 

keresztirányával egyezik meg (x irány), a másik arra merőleges a minta síkjában (y irány), a 

harmadik pedig merőleges a minta síkjára (z irány), ami egyben a hengerlési irányt is kijelöli. 

Két lemezmintáról készített felvételek esetében (SR_40 (AA 6061), DSR_2,0_UD40), ezt az 

irányt a képek jobb alsó sarkába elhelyezett nyilak jelzik. A következő ábrák a világos látóterű 

amplitúdókontrasztos képeket tartalmazzák a szimmetrikusan és aszimmetrikusan hengerelt 

mintákra (7-20. ábra, 7-21. ábra). 

 

    
SR_40 (AA 6061) SR_40 (AA 5754) 

7-20. ábra Szimmetrikusan hengerelt minták 

    
DFR_4,7_UD40 (AA 6061) DSR_2,0_UD40 (AA 5754) 

7-21. ábra Aszimmetrikusan hengerelt minták 

 

A következő ábra sorozat a szimmetrikusan (7-22. ábra, 7-23. ábra) és az eltérő súrlódással 

(7-24. ábra, 7-25. ábra) hengerelt mintákról készült orientációs, index, megbízhatósági és 

kombinált térképeket tartalmazzák. 
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a.) b.) c.) d.) 

    
e.) f.) g.) h.) 

7-22. ábra SR_40 - szimmetrikusan hengerelt minta, (redukció: 40%), (ötvözet: AA 6061),  

1. vizsgálati terület: a.) x irányú orientációs térkép; b.) index térkép; c.) megbízhatósági térkép; d.) x 

irányú kombinált térkép; e.) y irányú orientációs térkép; f.) y irányú kombinált térkép; g.) z irányú 

orientációs térkép; h.) z irányú kombinált térkép 

 

    
a.) b.) c.) d.) 

    
e.) f.) g.) h.) 

7-23. ábra SR_40 - szimmetrikusan hengerelt minta, (redukció: 40%), (ötvözet: AA 6061),  

3. vizsgálati terület: a.) x irányú orientációs térkép; b.) index térkép; c.) megbízhatósági térkép; d.) x 

irányú kombinált térkép; e.) y irányú orientációs térkép; f.) y irányú kombinált térkép; g.) z irányú 

orientációs térkép; h.) z irányú kombinált térkép 
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a.) b.) c.) d.) 

    
e.) f.) g.) h.) 

7-24. ábra DFR_4,7_UD40 - eltérő súrlódással hengerelt minta (érdességi viszonyszám: srr3=4,7, 

alakítási út: UD, redukció:40%), (ötvözet: AA 6061),  

1. vizsgálati terület: a.) x irányú orientációs térkép; b.) index térkép; c.) megbízhatósági térkép; d.) x 

irányú kombinált térkép; e.) y irányú orientációs térkép; f.) y irányú kombinált térkép; g.) z irányú 

orientációs térkép; h.) z irányú kombinált térkép 
 

    
a.) b.) c.) d.) 

    
e.) f.) g.) h.) 

7-25. ábra DFR_4,7_UD40 - eltérő súrlódással hengerelt minta (érdességi viszonyszám: srr3=4,7, 

alakítási út: UD, redukció:40%), (ötvözet: AA 6061),  

3. vizsgálati terület: a.) x irányú orientációs térkép; b.) index térkép; c.) megbízhatósági térkép; d.) x 

irányú kombinált térkép; e.) y irányú orientációs térkép; f.) y irányú kombinált térkép; g.) z irányú 

orientációs térkép; h.) z irányú kombinált térkép 
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A szimmetrikusan hengerelt minta orientációs és kombinált térképein a szemcsék 

homogénebb rendezettségét lehet megfigyelni. A vizsgált területeken a szemcseméret jellemzően 

1 µm feletti tartományba esik, 660 nm – 3,2 µm mikronos nagyságú szemcsék nagyobb arányban 

vannak jelen. Az eltérő súrlódású mintában, mindkét vizsgálati területben az [111] kristálytani 

irány zömében a lemez keresztirányába mutat, de vannak ettől eltérő területek is. A kristályok 

ezen irány körüli elfordulása tapasztalható. A szimmetrikus daraboknál ez a rendeződés sokkal 

kisebb mértékű. Az aszimmetrikus mintára továbbá jellemző az is, hogy a mikron alatti szemcsék 

aránya megnő, a szemcsék túlnyomó része a 470 nm – 2,5 µm tartományba esik bele, jelentős 

számú szemcse tartozik az 1 µm alatti mérettartományba. A szimmetrikusan hengerelt mintában 

az 1 µm alatti mérettartományba eső szemcsék száma csekély.  

A következő ábra sorozat a szimmetrikusan (7-26. ábra, 7-27. ábra) és az eltérő sebességgel 

(7-28. ábra, 7-29. ábra) hengerelt mintákról készült orientációs térképeket, az index térképeket, 

a kombinált térképeket tartalmazzák. A szimmetrikusan hengerelt minta 2. vizsgálati területében 

a szemcsék mérete a 670 nm – 3,5 µm közötti tartományba esik, a néhány mikron nagyságú 

szemcsék dominálnak, kevesebb az 1 µm alatti tartományba eső szemcsék aránya. Az 

orientációban nem tapasztalható határozott kitűntetett irány. Utóbbi elmondható a 3. vizsgálati 

terület esetében is, a szemcsék orientációja inhomogén. Viszont a szemcsék mérete a 420 nm – 

2,6 µm mérettartományon belül változik, az 1 µm feletti és alatti szemcseméret egyaránt jellemző 

a vizsgálati tartományra. 

    
a.) b.) c.) d.) 

    
e.) f.) g.) h.) 

7-26. ábra SR_40 - szimmetrikusan hengerelt minta (redukció: 40%), (ötvözet: AA 5754),  

2. vizsgálati terület: a.) x irányú orientációs térkép; b.) index térkép; c.) megbízhatósági térkép; d.) x 

irányú kombinált térkép; e.) y irányú orientációs térkép; f.) y irányú kombinált térkép; g.) z irányú 

orientációs térkép; h.) z irányú kombinált térkép 
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a.) b.) c.) d.) 

    
e.) f.) g.) h.) 

7-27. ábra SR_40 - szimmetrikusan hengerelt minta (redukció:40%), (ötvözet: AA 5754),  

3. vizsgálati terület: a.) x irányú orientációs térkép; b.) index térkép; c.) megbízhatósági térkép; d.) x 

irányú kombinált térkép; e.) y irányú orientációs térkép; f.) y irányú kombinált térkép; g.) z irányú 

orientációs térkép; h.) z irányú kombinált térkép 

    
a.) b.) c.) d.) 

    
e.) f.) g.) h.) 

7-28. ábra DSR_2,0_UD40 - eltérő sebességgel hengerelt minta (fordulatszám arány: rr2=2,0, alakítási 

út: UD, redukció:40%) (ötvözet: AA 5754),  

1. vizsgálati terület: a.) x irányú orientációs térkép; b.) index térkép; c.) megbízhatósági térkép; d.) x 

irányú kombinált térkép; e.) y irányú orientációs térkép; f.) y irányú kombinált térkép; g.) z irányú 

orientációs térkép; h.) z irányú kombinált térkép 

Az eltérő sebességgel hengerelt mintában mindkét vizsgálati területen homogén a szemcsék 

irányítottsága. Az amplitúdó kontrasztos képeken is kitűntetett irányt állapítottam meg, ami 
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többnyire az [111] kristálytani iránynak felel meg és párhuzamos a lemez keresztirányával. Az 

elkészített térképek alapján, a szemcsék keresztirány körüli elfordulása tapasztalható. A 

szemcsék mérete a 400 nm – 2,5 µm között változik. Az 1 µm feletti és alatti szemcseméret 

egyaránt jellemző a vizsgálati tartományra.  

    
a.) b.) c.) d.) 

    
e.) f.) g.) h.) 

7-29. ábra DSR_2,0_UD40 - eltérő sebességgel hengerelt minta (fordulatszám arány: rr2=2,0, alakítási 

út: UD, redukció:40%), (ötvözet: AA 5754),  
4. vizsgálati terület: a.) x irányú orientációs térkép; b.) index térkép; c.) megbízhatósági térkép; d.) x 

irányú kombinált térkép; e.) y irányú orientációs térkép; f.) y irányú kombinált térkép; g.) z irányú 

orientációs térkép; h.) z irányú kombinált térkép 

7.3.3 Az aszimmetrikusan hengerelt lemez textúra vizsgálata és modellezése 

Jelen fejezetben, az aszimmetrikusan hengerelt lemez mikroszerkezeti vizsgálatának 

folyamatát mutatom be. A textúra szimulációt síkbeli és térbeli hengerlési folyamatra is 

elvégeztem. Egy több szúrásos hengerlési folyamat esetében, a röntgen diffrakciós méréssel 

kapott eredményeket a textúra szimuláció számítás eredményeivel hasonlítom össze. A vizsgált 

lemez kiinduló vastagsága 6,33 mm volt, s összesen három szúrással érte el a kész vastagságot 

~1,2 mm-t. A vizsgálat célja az eltérő súrlódású hengerlés mikroszerkezetre gyakorolt hatásának 

feltárása volt. A szakirodalomban elvégezett kutatások főként eltérő sebességű hengerlési 

eljárásra vonatkoznak, viszont eltérő súrlódású hengerlés esetére már kevés forrás áll 

rendelkezésre akár a textúra, akár a mikroszerkezeti változások tekintetében. A hengerelt 

lemezek textúrájának mérési eredményeit korábban összefoglaltam (7.3 fejezet), ahol az 

érdességi viszonyszám és a fordulatszám arány szerint rendszereztem a röntgen diffrakciós 

vizsgálat eredményeit. Jelen fejezetben csak az előbb ismertetett lemezre érvényes pólusábrákat 

részletezem, itt két egymást követő szúrás után vett minták mérési és szimulációs eredményeit 

mutatom be. A pólusábrák szimulációval történő meghatározását viszkoplasztikus önkonzisztens 

módszer (1.3.1 fejezet) segítségével végeztem el. A vizsgálatot megelőzően, az 

alumíniumötvözet többlépéses, aszimmetrikus hengerlés végeselemes szimulációját végeztem el, 
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ahol a redukció nagysága megközelítette az 40%-ot szúrásonként. Az alakítási út ebben az 

esetben változatlan, a lemez mindig ugyanabban a pozícióban került a hengerrésbe. Ennek 

eredményei bemenő adatként szolgáltak a textúra szimulációhoz, aminek segítségével 

előállítható a hengerelt lemez textúráját jellemző pólusábra. 

7.3.4 A végselemes modell és a viszkoplasztikus önkonzisztens módszer összekapcsolása 

A hengerlés két szintű modelljében első szinten létrehoztam szimmetrikus és aszimmetrikus 

2D-s és 3D-s lemezhengerlés termo-mechanikai folyamatainak számítógépes szimulációjára 

alkalmas végeselemes modelljét. A számításokban alkalmazott súrlódási modell figyelembe 

veszi a technológiai folyamat peremfeltételeit. A modellezés második szintjében kontinuum-

mechanikai eredményeit összekapcsoltam a kristály-képlékenységtan alapegyenleteit alkalmazó 

számítási modullal, amellyel az alakítás hatására létrejövő textúra meghatározására alkalmas 

számítások végezhetők. 

A több szúrásos hengerléssel előállított lemez mikroszerkezetének analíziséhez előzőleg 

méréssel határoztam meg a felületi rétegekben kialakuló textúrát szimmetrikus és aszimmetrikus 

hengerlési esetekre egyaránt. A hengerelt lemezek pólusábrái megmutatják az eltérő érdesség és 

az eltérő sebesség hatását is. A textúra jellegét alapvetően befolyásolja a nyíró jellegű 

igénybevétel, amit a hengerléskor fellépő eltérő peremfeltételek idéznek elő. A pólusábrák a 

kristálytani síkok elfordulását mutatták ki, amiből a lemez vastagsága mentén jelentkező nyíró 

alakváltozásra lehet következtetni. Jelen fejezetben a viszkoplasztikus önkonzisztens módszer 

segítségével végzett textúra modellezés lépéseit részletezem, valamint a textúra szimuláció 

eredményeit ismertetem.  

A hengerelt lemez mikroszerkezeti analíziséhez egy több szúrásos hengerlési folyamat 

végeselemes szimuláció eredményét felhasználva számítottam a lemez alakítási textúráját. A 

vizsgálat első lépéseként, végeselemes szimulációval előállítottam az alakítási zónában létrejövő 

deformációs gradiens (F) tenzor elemeit. Ezeket a lokális értékeket a lemez keresztmetszetének 

több csomópontjára, időlépésenként határoztam meg. Az eredmény pontosságának növelése 

érdekében a folyamat időlépését érdemes minél kisebbre beállítani. Így a tényleges alakváltozási 

zóna szakaszt kb. 500 darab diszkrét lépésre osztottam fel. A végeselemes számítások 

eredményei minden esetben numerikus hibával terheltek, aminek következtében az egyes 

számítási adatok esetenként egészen nagy szórást mutatnak. Így a deformációs gradiens tenzor 

elemeinek meghatározásánál is szükségessé vált az adatsor szűrése, amit az elemzés során 

alkalmazott további numerikus számítások alkalmazása is indokol. A többszöri numerikus 

deriválás miatt ezek a hibák felerősödhetnek s a származtatott tenzor mennyiségek további 

alkalmazása már nem megbízható eredményeket ad. Az alakváltozási gradiens komponensek idő 

szerinti görbéinek simítását az Origin szoftverben végeztem el. Mivel a végeselemes 

számításokban nagyszámú lépésközzel dolgoztam, ezért az információvesztés minimális volt.  

 

 

DOI: 10.14750/ME.2017.006



Az anyag- és szerkezetvizsgálatok eredményeinek összefoglalása 

 

93 

 

A deformációs gradiens tenzor komponenseket felhasználva numerikus deriválással 

határoztam meg a sebesség gradiens tenzor (L), az alábbi tenzor művelet szerint: 

TFFL   (6-1)  

ahol az F  - az alakváltozási gradiens időbeli deriváltja, TF - az alakváltozási gradiens tenzor 

transzponáltját jelöli. A sebesség tenzor idő szerint meghatározott elemei bemenő adatként 

szolgáltak a VPSC textúra modellezéshez, amin belül az egyes kristályok alakváltozás és 

feszültség közötti összefüggése egy alakváltozási sebességre érzékeny konstitutív egyenlet 

segítségével határozható meg. A lemezben létrejövő sebességmező leírását pedig a végeselemes 

modell eredményei szolgáltatják.   

A végeselemes számításokkal meghatározott deformációs gradiens komponensek és az 

azokból származtatott sebesség gradiens komponensek változását szemlélteti a 7-30. ábra. Az 

ábrák a két dimenziós sík hengerlési folyamatra érvényes adatokat veszik figyelembe. 
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c.) d.) 

7-30. ábra Deformációs- és sebesség gradiens komponensek a felületen: a.) c.) SR – 

szimmetrikus hengerlés, fordulatszám arány: srr0=1,0, redukció 40 %; b.) d.) DFR – eltérő 

sebességű hengerlés, fordulatszám arány: srr0=4,7, redukció 40 %  
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Az érdességi és a sebesség viszonyszám hatását sík hengerlési modell segítségével is 

meghatároztam, így a lemez vastagság mentén több rétegre számítottam a pólusábrákat, ehhez a 

végeselemes modell több csomópontjából vettem ki a deformációs gradiens komponenseket az 

idő függvényében. Szimmetrikus esetben a feladat szimmetriája miatt elegendő az egyik oldali 

csomópont vizsgálata, az aszimmetrikus esetben viszont a nyírás kiterjed a lemez teljes 

vastagságra, így annak mentén több csomópont kijelölése indokolt, ezek helyeit a 7-31. ábra 

mutatja. Szimmetrikus esetben három, míg az aszimmetrikus esetben öt darab csomóponti helyet 

jelöltem ki.  

      

7-31. ábra A hengerelt lemez modell csomóponti helyei, szimmetrikus (bal oldal), 

aszimmetrikus eset (jobb oldal),  

(csomóponti helyek a lemezvastagság mentén: A – felső lemez felületen, B – felső felület 

alatti réteg, C- a lemez középső rétegében, D – alsó felület alatti réteg, E – alsó lemez 

felületen) 

A textúra szimulációhoz előzetesen szükséges megadni a lemezt alkotó szemcsék kiinduló 

helyzetét. Ennek a kezdeti feltételnek a megadásához a VPSC szoftveren belül egy 500 darab 

véletlenszerűen elhelyezkedő szemcse halmazát szükséges definiálni, amivel tulajdonképpen egy 

izotróp tulajdonságú anyagot adunk meg. Ezen szemcsék alakváltozása és elfordulása követhető 

végig a szimulációs folyamat során. A textúra számítás megoldásához az affin linearizációt 

alkalmaztam. A második szúrásban hengerelt lemez szemcseszerkezetének kezdeti állapotát az 

előző szúrás számítási eredményei, az Euler szögek határozzák meg. Mindezek ismeretében az 

önkonzisztens módszer segítségével számítható a textúra megváltozása is. 

A szimulációs számítások egy több szúrásban hengerelt lemezmintára vonatkoznak, ahol a 

redukció ~40% volt. A sík hengerlésre végzett számításokkal a szimmetrikusan és az eltérő 

súrlódással hengerelt lemezek {111}, {200}, {220} kristálytani síkjaira érvényes pólusábrákat 

hasonlítottam össze. A számított pólusábrákat az alábbi két ábrasorozatban (7-7. táblázat és 7-8. 

táblázat) foglaltam össze, ahol a szimmetrikus és egy aszimmetrikus esetre vonatkozó 

eredményeket mutatom be. Utóbbinál az érdességi viszonyszám srr3=4,7.  
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7-7. táblázat  

Csomóponti 

helyek a 

lemezvastagság 

mentén 

Textúra szimuláció eredmények az SR_40 - szimmetrikus hengerelt lemezre  

(a számított pólusábrák a síkbeli modellezés eredményei alapján készültek) 

fordulatszám arány: srr0=1,0, redukció 40 %, a felületi, a felület- alatti- és a közép rétegben, 

{111}, {200}, {220} pólusábrák 

A – felső 

lemez 

felületen 

 

B – felső 

felület alatti 

réteg 
 

 

C- a lemez 

középső 

rétegében 
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7-8. táblázat  

Csomóponti 

helyek a 

lemezvastagság 

mentén 

Textúra szimuláció eredmények eltérő súrlódással hengerelt lemezre (DFR_4,7_UD40) a 

felületi, a felület- alatti- és a közép rétegben  

(a számított pólusábrák a síkbeli modellezés eredményei alapján készültek) 

 fordulatszám arány: srr3=4,7, alakítási út: UD, redukció 40%, {111}, {200}, {220} pólusábrák 

A – felső 

lemez 

felületen 

 

 

B – felső 

felület alatti 

réteg 
 

 

C- a lemez 

középső 

rétegében 

 

D – alsó 

felület alatti 

réteg 
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E – alsó 

lemez 

felületen 
 

 

A kétdimenziós hengerlésekre végzett szimuláció a lemez sík alakváltozási állapotára 

vonatkozó számítások. A pólusábrákban megjelenő pólussűrűség maximumok a hengerlési irány 

mentén elmozdulnak, ebből a lemez kristálytani síkjainak elfordulására is következtetni lehet. 

Összehasonlítva egymással a két eljárást, az eltérő súrlódású hengerlés esetében az intenzitás 

csúcsok elmozdulása nagyobb és az egész keresztmetszeten jelentkezik, a szimmetrikus 

hengerlésnél ez a jelenség inkább a felületi rétegre koncentrálódik. Továbbá, a henger felületi 

érdességének növekedésével az elmozdulás mértéke növekszik.  

A hengerelt lemezek röntgen diffrakciós vizsgálata a lemezek szélesedését is kimutatta. Így a 

több lépéses hengerlés modellezésére készített háromdimenziós VE modell eredményeit 

felhasználva, további számításokat végeztem térbeli alakváltozási esetre, ami a kísérleti 

hengerlés körülményeit jobban közelíti. A modellezések az utolsó hengerlési szúrás állapotára 

vonatkoznak, ahol az {111}, {200}, {220} kristálytani síkra számított pólusábrákat határoztam 

meg a lemezek felületi rétegében. A textúra vizsgálat mért és a számított pólusábráit a következő 

táblázatokban foglalom össze a lemez azonosítók szerint rendszerezve.  

A 7-9. táblázat tartalmazza a szimmetrikusan és eltérő súrlódással hengerelt AA 6061 ötvözetre 

vonatkozó eredményeket, a 7-10. táblázat pedig a szimmetrikusan és eltérő súrlódással hengerelt 

AA 5754 ötvözet adatait. A szimulált pólusábrákon egyértelműen megjelenik a kísérleti 

hengerlésnél tapasztalt szélesedés. Ez a jelenség az {111} kristálytani síkon vett pólusábrákon 

szembetűnő, ahol négy darab intenzitás csúcs különíthető el egymástól. A két dimenziós 

vizsgálatnál tapasztalt jelenség, vagyis az intenzitás csúcsok elmozdulása itt is megfigyelhető. A 

legerőteljesebb aszimmetria az eltérő sebességgel hengerelt lemezek esetében jelentkezik 

(DSR_2,0_UD_40). A mért illetve számított textúrák jó egyezést mutatnak, azonban a 

DFR_4,7_UD40 minta mért- és számított textúrája eltér egymástól. Ebben az esetben nem 

sikerült az alakításkor megváltozott anyagállapot paramétereit teljes egészében átvinni a 

kontinuummechanikai egyenletekbe. 
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7-9. táblázat  

Lemez 

azonosító 

A szimmetrikusan hengerelt lemez mért és számított pólusábrái  

(a számított pólusábrák a térbeli modellezés eredményei alapján készültek) 

jelölés magyarázat: SR_40 - szimmetrikus hengerlés, érdességi viszonyszám: srr0=1,0, redukció: 40 

%, {111}, {200}, {220} pólusábrák 

SR_40 

Mért 

   

SR_40 

Számított 

 
 Az eltérő súrlódással hengerelt lemez mért és számított pólusábrái  

(a számított pólusábrák a térbeli modellezés eredményei alapján készültek) 

 jelölés magyarázat: DFR_4,7_UD40 eltérő súrlódású hengerlés, érdességi viszonyszám: srr3=4,7, 

alakítási út: UD, redukció: 40 %, {111}, {200}, {220} pólusábrák 

DFR_4,7_

UD40 

Mért 

 

DFR_4,7_

UD40 

Számított 
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7-10. táblázat  

Lemez 

azonosító 

A szimmetrikusan hengerelt lemez mért és számított pólusábrái  

(a számított pólusábrák a térbeli modellezés eredményei alapján készültek) 

jelölés magyarázat: SR_40 - szimmetrikus hengerlés, fordulatszám arány: rr0=2,0, redukció: 40 %, 

{111}, {200}, {220} pólusábrák 

SR_40 

Mért 

   

SR_40 

Számított 

 
 Az eltérő sebességgel hengerelt lemez mért és számított pólusábrái 

(a számított pólusábrák a térbeli modellezés eredményei alapján készültek) 

jelölés magyarázat: DSR_2,0_UD40 eltérő sebességű hengerlés, fordulatszám arány: rr2=2,0, 

alakítási út: UD, redukció: 40 %, {111}, {200}, {220} pólusábrák 

DSR_2,5_

UD40 

Mért 

 

 

DSR_2,5_

UD40 

Számított 
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A hengerelt lemezek tulajdonságainak és mikroszerkezet vizsgálatának összefoglalása 

A hengerlési kísérletekkel előállított lemezek szilárdsági és anyagszerkezeti tulajdonságait 

hasonlítottam össze. A hengerelt lemezek szilárdsági mérőszámainak összehasonlítása alapján, a 

hengerek érdesítésével elért aszimmetria, ha kis mértékben is, de növeli a folyáshatárt, a 

szakítószilárdságot és a keménységet. Ezzel szemben, a szakadási nyúlás és a törési munka 

csökken a növekvő érdességi viszonyszám függvényében. Kis redukció esetében, a fajlagos 

törési munka csökkenése már nem jelentős. Az eltérő sebességgel készült minták szilárdsági 

jellemzői hasonlóképpen alakulnak, kis mértékű eltérések tapasztalhatóak az 

anyagtulajdonságokban. A mechanikai tulajdonságok különbsége a nem-monotonitási 

számokban is kifejeződik. Az aszimmetrikus hengerlések nem monotonitása nagyobb, mint a 

szimmetrikus hengerlési esetben, aminek az anyag mechanikai terhelésre adott válaszában is meg 

kell jelennie.  

A lemezek anyagszerkezeti változásának vizsgálatához röntgendiffrakciós és transzmisszós 

elektronmikroszkópos méréseket végeztem. A pólusábrák jellege hengerlési eljárástól függően 

(szimmetrikus vagy aszimmetrikus) eltér, ami a kristálytani síkok elfordulásából következik. A 

kísérleti hengerléseknél tapasztalt szélesedés az {111} kristálytani síkokra vonatkozó 

pólusábrákban is egyértelműen megjelenik négy darab, jól elkülöníthető pólussűrűség maximum 

formájában. Kisebb redukciók esetében a szimmetrikusan hengerelt lemezek pólusábrái a 

hagyományos hengerléshez hasonlóak, a pólussűrűség maximumok eltolódása itt nem volt 

tapasztalható. Az eltérő súrlódással vagy eltérő sebességgel hengerelt lemezminták esetében a 

pólussűrűség maximumok elmozdulása és a keresztirányhoz viszonyított elhelyezkedésük nem 

szimmetrikus, amit az eltérő peremfeltételek okozta nyíró jellegű alakváltozás idéz elő. 

Erőteljesebb aszimmetriát az eltérő sebességű hengerlés okoz. A pólusábrák önmagukban nem 

adtak elég információt kristálytani síkok elfordulásának pontos érétkéről. Ennek 

meghatározásához négy lemezminta esetében elkészítettem a pólusábrák χ metszetét. A metszeti 

ábrák vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a szemcsék nagyobb mértékű elfordulása az 

eltérő sebességű hengerlésnél következik be, az eltérő súrlódású hengerlés hatása csekélyebb.  

A transzmissziós elektronmikroszkópos mérések alapján elkészített orientációs térképek 

egyértelműen megmutatják, hogy az aszimmetrikusan hengerelt mintákban a szemcsék 

irányítottsága és rendezettségük homogénebb. A szimmetrikusan hengerelt mintákban ilyen 

mértékű rendezettség nem tapasztalható. Az eltérő súrlódással és sebességgel hengerelt 

mintákban, az [111] kristálytani irány, mint kitüntetett irány jelenik meg, ami párhuzamos a 

lemez mintához kötött keresztiránnyal, ami körül a szemcsék elfordulása volt tapasztalható. A 

TEM eredmények megerősítik a textúra mérési eredményeket is. A megbízhatósági és a 

kombinált térképek összehasonlítása alapján tapasztalható volt a szemcseméret különbözősége. 

Az eltérő súrlódással hengerelt mintánál nagyobb volt az 1 µm alatti mérettartományba eső 

szemcsék aránya szemben a szimmetrikusan hengerelt mintával, ahol inkább az 1 µm feletti 

szemcsék dominálnak. Az eltérő sebességgel hengerelt mintánál, a szemcsék méretbeli eltérése 

már nem jelentős, viszont a vizsgálhatóságot lerontotta a szemcsék nagy mértékű rendezettsége. 

Az anyagszerkezeti jelenségek kialakulását a kontinuum mechanikai és a kristály-

képlékenységtani modell eredményei is megerősítik, ahol egyértelműen megmutatkozik az eltérő 

súrlódás és sebesség szerepe. A méréseknél tapasztaltak a szimulált pólusábrákban is 
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megjelennek, vagyis a kristálytani síkok a lemezhez kötött keresztirány körül elfordulnak, amit 

a hengerlés mechanikai modelljében definiált eltérő peremfeltétel idéz elő. A kristálytani síkok 

elfordulása megnövekszik a henger felületi érdességének növelésével. A kísérleti hengerlés 

alakváltozási viszonyait jobban közelítő térbeli modell segítségével további mechanikai és 

kristály-képlékenységtani szimulációkat végeztem. A kontinuummechanikai modell számítási 

eredményeit felhasználva előállítottam a különféle hengerlési eljárásokkal kapott lemezek 

szimulált pólusábráit. A legerőteljesebb aszimmetria az eltérő sebességgel hengerelt lemezek 

esetében jelentkezik. 
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Új tudományos eredmények 

Az értekezésben ismertetett technológiai kísérletek, anyagvizsgálatok és az alakítási folyamat 

többszintű modellezésének eredményei alapján megfogalmazott új tudományos eredmények 

(tézisek) összefoglalása: 

Tézisek: 

1. Kidolgoztam a lemezhengerlés olyan kétszintű modelljét, amiben a szimmetrikus és az 

aszimmetrikus hengerlés változó peremfeltételeinek hatását egyaránt figyelembe lehet 

venni. Az első szinten létrehoztam a lemezhengerlés termo-mechanikai folyamatainak 

számítógépes szimulációjára alkalmas rugalmas-képlékeny anyagtörvényű végeselemes 

modellt, amihez hozzákapcsoltam a kristály-képlékenységtan alapegyenleteit alkalmazó 

számítási modult, a viszkoplasztikus önkonzisztens módszert, azaz a modellezés második 

szintjét. Az így kapott hengerlési modell alkalmas egyrészt a lemezhengerlés súrlódási 

viszonyainak elemzésére, ahol a kenőanyag viszkozitásának lokális értékeit az inverz 

végeselemes módszerrel kapott nyomott ív menti változó paraméterek alapján határozom 

meg. Ehhez a súrlódási törvényben szereplő felület minőségét kifejező paraméter 

módosítása szükséges. Másrészt a modell második szintjében az érintkező felületek 

változó paramétereinek hatásait figyelembe tudom venni a lemez textúra számításoknál is, 

amihez az inverz végeselemes számítások szolgáltatják a bemenő paramétereket. Így a 

textúra meghatározásához a technológiai folyamat peremfeltételeitől függő sebesség 

mezőt tudok megadni, amire hatással vannak a nyomott ív mentén változó lokális 

mennyiségek, mint a relatív sebesség, a nyomás, a hőmérséklet vagy a súrlódás. Így a 

szimmetrikusan és az aszimmetrikusan hengerelt lemez mikorszerkezeti vonatkozásai 

vizsgálhatóvá válnak.  

2. A lemezhengerlés szimulációjához kidolgozott végeselemes modell alkalmazásával 

meghatároztam a szimmetrikus hengerlés nyomott ívén, az érintkezési felületek tribológiai 

viszonyait jellemző Stribeck diagramokat. A számításokat adott viszkozitású 

kenőanyaggal, adott redukciókkal és sebességekkel végeztem. A kísérleti hengerléskor 

alkalmazott sebesség tartomány: 260…2400 mm/s, a redukció 15 és 50 % között változott, 

a hengerelt lemez felületi hőmérséklete 54 °C – 207 °C tartományban változott. Az 

eredmények alapján megállapítottam, hogy a Lenard és McConnell szerzők által korábban 

végzett lemezhengerlési kísérletek paraméterei mellett, a vegyes és határkenési állapot a 

jellemző. A Sommerfeld szám aktuális értékeit az adott redukció és hengerlési sebesség 

párokhoz tartozó nyomás, hőmérséklet, a relatív sebesség, valamint a hőmérséklet- és 

nyomás függő dinamikai viszkozitás adja, amiket az inverz végeselemes számítások 

alapján határoztam meg.  
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Stribeck görbe vizsgálata a nyomott íven (redukció: 15%, hengerlési sebesség: 274 mm/s) 
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Lokális súrlódási tényező és Sommerfeld szám az érintkezési felületen (redukció: 15%, 

hengerlési sebesség: 274 mm/s) 

3. A lemezhengerlésre kidolgozott VE modell és a VPSC kristály-képlékenyégtani modell 

alkalmazásával bemutattam, hogy az aszimmetrikus és a szimmetrikus hengerléssel 

előállított textúrák eltérnek egymástól. Az aszimmetria forrása a hengerek eltérő kerületi 

sebessége, valamint a hengerfelületen fellépő eltérő súrlódás, ami nyíró alakváltozást 

eredményez.  

a. A textúra modellezés során kapott eredményeket mérésekkel is alátámasztottam, 

ahol {111}, {200}, {220} kristálytani síkokban kapott reflexiók alapján 

meghatároztam a különböző peremfeltételekkel hengerelt lemezekre érvényes 

pólusábrákat. A kísérletileg hengerelt minták textúra mérése alapján 

megállapítottam, hogy erőteljesebb aszimmetriát az eltérő sebesség idéz elő, amit 

a textúra modellezés eredményei is megerősítenek. A textúra számításokh bemenő 

paramétereit a hengerlés szimulációjának eredményei szolgáltatják.  
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Lemez 

azonosító 

A szimmetrikusan (SR) és az eltérő sebességgel hengerelt (DSR) lemez mért és számított {111}, 

{200}, {220} pólusábrái  
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b. A pólusábrák eltérése és a kontinuummechanikai modellezéssel meghatározott 

alakváltozási mérőszámok különbsége között kapcsolat van. Az inverz 

végeselemes modell segítségével meghatároztam a nyíró alakváltozás eloszlását a 

nyomott ívben. Szimmetrikus esetben a lemez középsíkjában az alakváltozási 

mérőszám nulla, azonban aszimmetrikus esetben ez a szám nullától eltérő nyírás 

lép fel a lemez teljes keresztmetszetében nemcsak a felületi rétegben, ami hatással 

van a vizsgált lemez pólusábrájára is. 

  
 

Szimmetrikus hengerlés szögtorzulás a nyomott ívben kontúr vonalak szimmetrikus 

hengerlés, redukció: 40 %,  

 

  
 

Eltérő súrlódású hengerlés szögtorzulás a nyomott ívben kontúr vonalak, érdességi 

viszonyszám: srr2=3,5, redukció: 40 % 
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Eltérő sebességű hengerlés szögtorzulás a nyomott ívben kontúr vonalak, érdességi 

viszonyszám: rr2=2,0, redukció: 40 % 

 

 

4. Az inverz végeselemes szimulációk eredményei alapján vizsgáltam a különböző 

hengerlési kísérletek változó peremfeltételeitől függő nem – monotonitási számokat, 

valamint az ezekhez kapcsolható mikroszerkezeti tulajdonságot is. 

a. Számításaimmal igazoltam, hogy az eltérő súrlódású - és az eltérő sebességű 

kísérleti hengerléskor a nagyobb nem-monotonitási szám a jellemző, aminek 

maximális értéke eltérő sebességű hengerléskor: NMmax_DSR=1,3, eltérő súrlódású 

hengerléskor: NMmax_DFR=1,2, ugyanez a mutatószám szimmetrikus kísérleti 

hengerléskor: NMmax_SR=1,1. Megállapítottam, hogy a henger átlagos felületi 

érdessége és a henger fordulatszám arány növekedése a nem monotonitási számot 

megnöveli. A nem monotonitási számok szerint a szimmetrikus és aszimmetrikus 

hengerlések esetében az alakítási folyamat jellege kvázi monoton.  

b. Az aszimmetrikus hengerlés szemcsefinomító hatását a lemezmintákról készített 

TEM felvételek elemzése is megerősíti. A növekvő nem – monotonitási szám, 

nagyobb mértékű szemcsefinomodást jelent. Az eltérő súrlódással hengerelt 

lemezminta vizsgálati területébe eső szemcsék mérete az 1 µm alatti tartományba 

esnek bele, a szimmetrikus mintánál azonban inkább az 1 µm - t meghaladó 

szemcseméret dominál. 
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Összefoglalás 

A korszerű numerikus eljárások ma már lehetővé teszik az alakítási folyamatok részletes 

vizsgálatát, ahol a változó peremfeltételek és paraméterek hatásait is figyelembe tudjuk venni. A 

hagyományos (szimmetrikus) és az aszimmetrikus hengerlés globális és lokális paramétereinek 

számításához és a komplex képlékenyalakítási problémák megoldásához hatékony módszernek 

bizonyul a végeselemes modellezés. Értekezésemben utóbbi módszer segítségével alkottam meg 

a lemezhengerlés kétszintű modellezési folyamatát, aminek segítségével a hengerlés változó 

peremfeltételeit tudom figyelembe venni. A hengerelt lemez mikroszerkezeti változásait pedig a 

viszkoplasztikus módszerrel (VPSC Tome és Lebensohn) határoztam meg. A modellezés első 

szintjén végeselemes számításokat felhasználva meghatároztam a szimmetrikus és az 

aszimmetrikus hengerlés érintkezési felületén a lokális paramétereket és a súrlódási viszonyt, 

amihez a módosított Levanov súrlódási modellt alkalmaztam. A hengerlési modell első 

alkalmazásában kenőolajjal végzett kísérleti acélhengerlés alakítási folyamatának szimulációját 

hajtottam végre inverz módon. A számítási eredményekből meghatároztam a hengerlés Stribeck 

diagramjait a kísérleti paraméterek ismeretében (260…2400 mm/s hengerlési sebesség 

tartományban, 15 … 50 % redukció tartományban, 54 °C – 207 °C hőmérséklet tartományban). 

A végeselemes számítás eredményeit, mint bemenő paramétereket hozzákapcsoltam a kristály-

képlékenységtan alapegyenleteit alkalmazó viszkoplasztikus önkonzisztens módszerhez, aminek 

segítségével a szimmetrikusan és aszimmetrikusan hengerelt lemez mikroszerkezeti 

szimulációját végeztem el, ez jelenti a modellezés második szintjét. Az eltérő sebességű - és 

eltérő súrlódású hengerlési eljárások egyaránt befolyásolják a lemez mikroszerkezeti 

tulajdonságait és a szemcseméretet. Az EN AW 6061 és 5754 alumínium ötvözetek kísérleti 

hengerlésekor szimmetrikus és aszimmetrikus hengerlésekre egyaránt sor került, az eltérő 

peremfeltételek hatásainak vizsgálatához az alakított minták pólusábráit röntgendiffrakciós 

módszerrel mértük meg. A modellezés második alkalmazásában a textúra szimulációhoz 

szükséges paramétereket inverz végeselemes módszerrel határoztam meg. A textúra szimuláció 

segítségével pedig az eltérő paraméterektől függő számított pólusábrákat határoztam meg. A 

mérési – és a számítási eredmények azt mutatják, hogy az eltérő sebességű hengerlés a textúra 

jelentősebb mértékű megváltozását okozza. A hengerlési paraméterektől függő 

szemcsefinomodás jelenségének vizsgálatához transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) 

vizsgálatokat végeztünk. A mérési eredmények az aszimmetrikusan hengerelt minták esetében 

mutatnak intenzívebb szemcseméret csökkenést, amit a végeselemes számítások alapján 

elvégzett nem - monotonitási vizsgálat eredményei is megerősítenek.  

A lemez és a henger érintkezési felületén lejátszódó folyamatok alapvetően meghatározzák a 

hengerelt termék felületi tulajdonságait. A munkadarab felületi minőségének ellenőrzése és 

javítása elsősorban a súrlódási erő, pontosabban a súrlódási tényező módosításán keresztül 

valósul meg. A súrlódási tényező lokálisan változó értékének direkt mérése ipari és kísérleti 

körülmények között korlátozott. A kutatómunkám szerves részét képező, inverz végeselemes 

módszer alapú modellezés alkalmas ezen lokálisan változó mennyiség meghatározására, 

miközben a kenőanyag hőmérséklet és nyomásfüggő viszkozitását is figyelembe veszem. Így a 

nyomott ívben kialakuló és a hengerlési paraméterektől függő súrlódási viszonyok 

meghatározhatóvá és vizsgálhatóvá válnak. A kétszintű modellezés második szintjében a 

hengerlés nyomott ívében kialakuló súrlódási viszonyok és az eltérő peremfeltételek hatásait 
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egyaránt meg tudom vizsgálni a lemez mikroszerkezeti változásainak vonatkozásában. Ezek a 

változások befolyásolják a munkadarab irányfüggő mechanikai tulajdonságait, ami alapvetően 

meghatározza a lemez viselkedését és alakíthatóságát a további alakítási műveletekben is. 
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Summary 

Nowdays the using of numerical methods allows to investigate varying boundary conditions 

and parameters of metal forming process in details. The finite element modeling is an effective 

method to calculate the global and local parameters of the conventional flat sheet/strip rolling 

(i.e. symmetrical rolling) and the asymmetrical rolling and solve complex problems of 

metalfoming. In my PhD work the „two – level” modeling of sheet rolling was established that 

involves the finite element model for taking into account the varying parameters of rolling, and 

the visco plastic self consistent methode (VPSC developed by Tome and Lebensohn) for 

micromechanical simulation of rolled sheet. As the results of finite element calculations I 

obtained the local properties in contact zone of symmetrical and asymmetrical rolling as well, 

after that I could categorize the frictional properties in each cases. The finite element model 

includes the modified Levanov model was used to desribe the friction on the contacted surfaces. 

I used the same finite element model for different applications. In the first application, the 

experimental steel sheet rolling performed with lubricant was simulated through inverse finite 

element methode. Based on the results I determined the so called Stribeck diagram for the actual 

range of rolling parameters (rolling speed: 260…2400 mm/s, reduction: 15 … 50 %, temperature: 

54 °C – 207 °C). At the second level of modelling the calculated results of finite element 

modeling as input parameters are used to simulate the texture of symmetrically and 

asymmetrically rolled sheets. Basically we can differentiate more type of asymmetrical rolling. 

First one is called differential speed rolling in which the asymmetry is produced by operating the 

lower and upper rolls at different speeds while the rolls diameter are the same. The second 

method is known as differential frictional rolling. Each methode has a great effect on 

microstructural properties and grain refinement in rolled sheet as well. Experimental rollings 

(symmetrical, differential speed rolling and differential frictional rolling) of aluminium alloys 

(A6061, Al5754) were performed with different rolling speed and different friction and to study 

the effect of different rolling methods I determined the pole figures measured by X-ray 

diffraction. In the second application of finite element model, inverse finite element method was 

used to determine the parameters required in texture simulation of rolled sheet. After texture 

simulation was performed to obtain calculated pole figures of sheets. Results show that 

differential speed rolling has more significant effect on texture. Other phenomena like rolling 

parameter dependent grain refinement was investigated with transmission electron microscopy. 

Symmetrical and asmyetrically rolled sheet were measured with TEM, and results show more 

intense grain refinement caused by asymmetrical rolling. This conclusion is confirmed by non - 

monotony of rolling which deteremined based on calculated results of finite element analysis. 

The events at the contact surface between the roll and the sheet or stirp basically influence the 

quality of the surface of the rolled product. In order to control surface quality of the workpiece 

the friction forces or more specifically the coeficients of friction are needed to be controlled. 

Under industrial conditions direct measurement of the coefficient of friction is a quite difficult 

task. The inverse finite element method based modeling is an integral part of my PhD work that 

is suitable for the determination of the above mentioned locally varying values while the 

temperature and pressure-dependent viscosity is taken into account. So the rolling parameters 

dependent frictional condition along the contact length can be determined and investigated. In 

the next level of modeling process the effects of frictional - and different boundary conditions 
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occured on the contact surface can be invetigated regarding the changes of sheet microstructure. 

These changes influence the directional dependent mechanical properties of workpiece that 

determines the behaviours and formability of sheet during additional metalforming process. 
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet  

 

Az MSC.MARC végeselemes szoftverrel meghívható súrlódási (UFRIC) szubrutin 

paraméterezett alakja (a szimmetrikus hengerlés végeselemes modellezéséhez): 

 

      subroutine ufric(mibody,x,fn,vrel,temp,yiel,fric,time,inc,nsurf) 
#ifdef _IMPLICITNONE 
      implicit none 
#else 
      implicit logical (a-z) 
#endif 
c     ** Start of generated type statements ** 
      real*8 x, fn, fric 
      integer inc, mibody, nsurf 
      real*8 temp, time, vrel, yiel 
c     ** End of generated type statements ** 
      dimension mibody(*),x(*),vrel(*),temp(*),fric(*) 
c 
c     user routine to define friction behavior 
c 
c     Input 
c     for distributed friction based upon nodal stress 
c 
c     mibody(1)   - user element number 
c     mibody(2)   - edge or face number 
c     mibody(3)   - edge/face integration point number 
c     mibody(4)   - internal element number 
c     mibody(5)   - contact body number to which this element belongs 
c     fn          - normal stress 
c 
c     for nodal friction based upon nodal forces 
c     mibody(1)   - user node number 
c     mibody(2)   - not used 
c     mibody(3)   - not used 
c     mibody(4)   - internal node number 
c     mibody(5)   - contact body number to which this node belongs 
c     fn          - normal force 
c 
c     for segment-segment friction 
c     mibody(1)   - user element number of first body 
c     mibody(2)   - edge or face number of first body 
c     mibody(3)   - 0(rigid) or user element number of second body (deformable) 
c     mibody(4)   - 0(rigid) or edge/face number of second body (deformable) 
c     mibody(5)   - contact body number to which this element belongs 
c     fn          - normal stress 
c    
c     for either model 
c     
c     x           - updated coordinates of contact point where friction is being calculated 
c     vrel        - relative sliding velocity in tangential direction(s) 
c     temp(1)     - temperature  
c     temp(2)     - voltage in Joule heating simulation 
c     yiel        - flow stress  
c     time        - time at begining of increment 
c     inc         - increment number 
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c     nsurf       - surface being contacted by the side for which friction 
c                     calculation is being made 
c 
c     Output 
c     fric(1)    - friction coefficint or factor 
c     fric(2)    - for anisotropic friction model friction coefficint in second slip direction  
c      
c      fric = 2*k0*arctan( v / C ) ) / Pi *(1-exp(-1.25*q(r)/kf)) 
c   C=0.0001 
c   k_0=1 
c     
      fric(1)=2*0.345*ATAN(SQRT(vrel(1)**2+vrel(2)**2+vrel(3)**2)/0.0001 
& )*(1-EXP(-1.25*fn/yiel))/3.1415 
c  
      return 
      end 

 

2. számú melléklet  

 

Az MSC.MARC végeselemes szoftverrel meghívható súrlódási (UFRIC) szubrutin 

paraméterezett alakja (az eltérő súrlódású hengerlés végeselemes modellezéséhez): 

 

      subroutine ufric(mibody,x,fn,vrel,temp,yiel,fric,time,inc,nsurf) 
#ifdef _IMPLICITNONE 
      implicit none 
#else 
      implicit logical (a-z) 
#endif 
c     ** Start of generated type statements ** 
      real*8 x, fn, fric 
      integer inc, mibody, nsurf 
      real*8 temp, time, vrel, yiel 
c     ** End of generated type statements ** 
      dimension mibody(*),x(*),vrel(*),temp(*),fric(*) 
c 
c     user routine to define friction behavior 
c 
c     Input 
c     for distributed friction based upon nodal stress 
c 
c     mibody(1)   - user element number 
c     mibody(2)   - edge or face number 
c     mibody(3)   - edge/face integration point number 
c     mibody(4)   - internal element number 
c     mibody(5)   - contact body number to which this element belongs 
c     fn          - normal stress 
c 
c     for nodal friction based upon nodal forces 
c     mibody(1)   - user node number 
c     mibody(2)   - not used 
c     mibody(3)   - not used 
c     mibody(4)   - internal node number 
c     mibody(5)   - contact body number to which this node belongs 
c     fn          - normal force 
c 
c     for segment-segment friction 
c     mibody(1)   - user element number of first body 
c     mibody(2)   - edge or face number of first body 
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c     mibody(3)   - 0(rigid) or user element number of second body (deformable) 
c     mibody(4)   - 0(rigid) or edge/face number of second body (deformable) 
c     mibody(5)   - contact body number to which this element belongs 
c     fn          - normal stress 
c    
c     for either model 
c     
c     x           - updated coordinates of contact point where friction is being calculated 
c     vrel        - relative sliding velocity in tangential direction(s) 
c     temp(1)     - temperature  
c     temp(2)     - voltage in Joule heating simulation 
c     yiel        - flow stress  
c     time        - time at begining of increment 
c     inc         - increment number 
c     nsurf       - surface being contacted by the side for which friction 
c                     calculation is being made 
c 
c     Output 
c     fric(1)    - friction coefficint or factor 
c     fric(2)    - for anisotropic friction model friction coefficint in second slip direction  
c      
c      fric = 2*k0*arctan( v / C ) ) / Pi *(1-exp(-1.25*q(r)/kf)) 
c   C=0.0001 
c   k_0=1 
c     
      if (nsurf.eq.3) then 
      fric(1)=2*0.112*ATAN(SQRT(vrel(1)**2+vrel(2)**2+vrel(3)**2)/0.0001 
& )*(1-EXP(-1.25*fn/yiel))/3.1415    
      elseif (nsurf.eq.2) then 
      fric(1)=2*0.31*ATAN(SQRT(vrel(1)**2+vrel(2)**2+vrel(3)**2)/0.0001 
& )*(1-EXP(-1.25*fn/yiel))/3.1415  
      end if 
c  
      return 
      end 

 

3. számú melléklet  

 

Pólusábrák az {111}{200}{220} kristálytani síkban a DFR_3,5_UD40 és a DFR_1,6_UD40 

jelölésű lemezek esetében. 

 
Lemez/ vizsg. 

oldal/intenzitás 
 

DFR_1,6_UD40/ 

E_oldal 
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DFR_1,6_UD40/ 

A_oldal 

 
 

DFR_3,5_UD40/ 

E_oldal 

 

 

DFR_3,5_UD40/ 

A_oldal 
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Próba jelölés: 

ESE: 

DSR_2,0_ND40  

DSR_2,0_RD40  

DSR_2,0_TD40  

DSR_1,5_UD40  

DSR_1,0_UD40  

DSR_2,0_UD40  

DSR_2,5_UD40  

ESU: 

DFR_1,6_UD30  

DFR_4,7_UD30  

DFR_4,7_UD40  

SR_30  

SR_40  

SR_50  

DFR_1,6_UD40   

 

DFR_3,5_UD40  

DFR_3,5_UD30  
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