
 

 

MISKOLCI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR 

 

 

 
 

 

KLINCSELT KÖTÉSEK KÍSÉRLETI ÉS SZIMULÁCIÓS 

VIZSGÁLATA 

PHD ÉRTEKEZÉS 

 

 
Készítette 

Jónás Szabolcs 

okleveles gépészmérnök 

 

 

SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

GÉPÉSZETI ANYAGTUDOMÁNY ÉS MECHANIKAI TECHNOLÓGIA TÉMACSOPORT 

 
Doktori Iskola vezetője  

Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella 

DSc, Professor 

 

Témacsoport vezetője 

Prof. Dr. Tisza Miklós 

Professor Emeritus 

 

Témavezető 

Prof. Dr. Tisza Miklós 

Professor Emeritus 

 

Miskolc 

2021 

 

 



2 

Tartalomjegyzék 

Tartalomjegyzék ........................................................................................................... 2 

Tudományos Vezetői Ajánlás ...................................................................................... 5 

1 Bevezetés és célkitűzések.................................................................................... 6 

1.1 Bevezetés ......................................................................................................... 6 

1.2 Célkitűzések .................................................................................................... 7 

2 Irodalomkutatás ................................................................................................... 9 

2.1 Klincs kötések ................................................................................................. 9 

2.2 Klincs kötés helye a kötéstechnológiák között .............................................. 12 

2.3 Klincs kötés alkalmazása ............................................................................... 13 

2.4 Klincs kötés változatai ................................................................................... 14 

2.4.1 Szerszám változatok ............................................................................... 14 

2.4.2 Hibrid kötések ........................................................................................ 15 

2.4.3 Sík klincselés .......................................................................................... 17 

2.4.4 A klincselt kötés utóalakítása ................................................................. 18 

2.4.5 Lyuk klincselés ....................................................................................... 18 

2.4.6 Forgó szerszámos klincselés .................................................................. 19 

2.5 Klincs kötések minőségi kérdései.................................................................. 20 

2.5.1 Gyártás közbeni állapotfelügyelet .......................................................... 20 

2.5.2 Gyártás utáni vizsgálati lehetőségek ...................................................... 21 

2.6 A képlékenységtani háttér ............................................................................. 22 

2.6.1 Izotróp folyási feltételek......................................................................... 22 

2.6.2 Lemez anyagtörvények .......................................................................... 24 

2.6.3 Anizotrópia és visszarugózás ................................................................. 25 

2.7 Modellezési kérdések .................................................................................... 26 

3 Alkalmazott nagyszilárdságú acél klincselt kötéseinek vizsgálatai .................. 28 

3.1 DP600 lemezanyag vizsgálatai ...................................................................... 28 

3.1.1 DP600 anyaminőség vizsgálata .............................................................. 28 

3.1.2 Anyagvizsgálati eljárások ...................................................................... 28 

4 DP600 minőségű acéllal végzett szimulációs vizsgálatok ................................ 36 

4.1 DP600 – szimuláció validációja .................................................................... 36 



Tartalomjegyzék 

3 

4.1.1 Az alkalmazott végeselem modell.......................................................... 36 

4.1.2 Modell helyességének meghatározása ................................................... 37 

4.2 Fejhúzó vizsgálat modellezése ...................................................................... 37 

4.3 Nyíró-szakító vizsgálat egyszerűsített modellezése ...................................... 40 

5 Az alkalmazott alumínium lemezek vizsgálata ................................................. 45 

5.1 Alumínium hőkezelésének elméleti háttere ................................................... 45 

5.2 AA6082 anyagtörvény meghatározása .......................................................... 46 

5.3 Alumínium kötések kísérleti vizsgálata ......................................................... 47 

5.4 Alumínium kötések kalibrációja .................................................................... 48 

5.4.1 Hőkezeltségi állapotok végeselemes vizsgálata ..................................... 49 

6 Klincselt kötéseket befolyásoló tényezők vizsgálata ........................................ 50 

6.1 Súrlódás a lemezalakítási folyamatokban...................................................... 50 

6.1.1 A súrlódás klincselt kötésekre gyakorolt hatása .................................... 51 

6.2 Az anyagtörvény hatása ................................................................................. 55 

6.2.1 Az anizotrópia és a visszarugózás hatásának vizsgálata ........................ 57 

6.3 Modellezés bonyolultságának hatása ............................................................ 58 

6.4 Szerszámok geometriájának hatása a klincselt kötésekre .............................. 59 

6.4.2 A matrica geometriájának hatása ........................................................... 64 

7 Vegyes kötések vizsgálata ................................................................................. 66 

7.1 Nagyszilárdságú acélok közötti kötések vizsgálata ....................................... 67 

7.1.1 Homogén esetek vizsgálata .................................................................... 67 

7.1.2 Heterogén acél kötések vizsgálata.......................................................... 68 

7.1.3 Heterogén acélkötések kísérleti vizsgálata ............................................. 69 

7.2 Eltérő lemezvastagságú klincs kötések vizsgálata......................................... 71 

7.2.1 Eltérő vastagságú lemezek kötése .......................................................... 71 

7.3 Alumínium és acél kötések vizsgálata ........................................................... 73 

8 Továbbfejlesztési és ipari alkalmazhatósági lehetőségek ................................. 76 

9 Összefoglalás ..................................................................................................... 78 

10 Summary ........................................................................................................... 80 

11 Tézisek és új tudományos eredmények ............................................................. 82 

Köszönetnyilvánítás ................................................................................................... 84 

Felhasznált irodalom .................................................................................................. 85 

Disszertációhoz kötődő publikációk .......................................................................... 94 

 



4 

Édesapámnak. 

  



5 

Tudományos Vezetői Ajánlás 

Jónás Szabolcs 2016 februárjában kezdte PhD doktori tanulmányait a Sályi István Doktori 

Iskolában. Témaválasztása, annak aktualitása, autóipari alkalmazási lehetőségei sikeres, 

eredményes doktori kutatás lehetőségét vetítették előre. 

Jónás Szabolcs doktori képzési tevékenységét levelező képzési formában végezte, főállásban a 

Knorr-Bremse Vasúti Járműrendszerek Hungária Kft. mérnökeként dolgozott. A képzési 

követelményekben előírt tantárgyi kötelezettségeinek folyamatosan magas színvonalon tett eleget. 

A képzése és kutatási tevékenysége szempontjából fontos tantárgyakat jól strukturált 

összetételben, kiváló eredménnyel teljesítette. 

Szinte a doktori képzés megkezdésétől kezdve az oktatási tevékenység mellett kiemelkedő 

kutatási tevékenységet folytatott. Kezdetben a kutatómunkája elsősorban a különféle 

klincskötések irodalmi tanulmányozására irányult, amely hamarosan kibővült az alakíthatósági 

vizsgálatok elemzésével, az anyagtudományi és a mechanikai háttér vizsgálatával. Ezen a területen 

különösen kiemelendő a különböző anyagtörvények sokoldalú vizsgálata. Munkahelyi hátteréből 

is következően a kezdetektől jelentős figyelmet fordított a klincskötések végeselemes 

modellezésére.  

Doktori kutatásaiból intenzív publikációs tevékenységet is folytatott. Kezdve a Doktori 

Fórumokon és Kutatószemináriumokon tartott előadásaival, számos hazai és nemzetközi 

konferencián vett részt és tartott előadásokat, valamint kutatási eredményeit rangos szakcikkekben 

is megjelentette. 

Már a doktori képzési szakaszban végzett kutatási tevékenysége is jól alátámasztotta azt a 

sokoldalú és egyre elmélyültebb kutatótevékenységet, amely Jónás Szabolcs egész doktori kutatási 

munkáját jellemezte. Az értekezés átgondolt, szisztematikus kutatási tevékenységet ismertet, 

magas szintű elméleti ismereteket, alapos gyakorlati kísérleti munkát foglal mind tartalmilag, mind 

kivitelét tekintve színvonalas tudományos munkába. 

PhD doktori kutatómunkáját nagyfokú önállósággal és precizitással végezte. Külön 

kiemelendő, hogy kiváló elméleti felkészültsége mellett, jó gyakorlati érzékkel is rendelkezik: e 

két kiváló kutatói adottság egyrészt az értekezés anyagmodellekkel foglalkozó elméleti 

fejtegetéseiben, másrészt az értekezés jelentős kísérleti munkájában és különösen a végeselemes 

modellezésekben is jól nyomon követhető. 

 

Miskolc, 2021. május 3.  

  Prof. Dr. Tisza Miklós  

  professzor emeritus  

  tudományos témavezető  
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1 Bevezetés és célkitűzések 

1.1 Bevezetés 

A disszertációmban a klincselés tématerületével foglalkozom. A klincselés az utóbbi időben 

egyre szélesebb körben a kutatások tárgya és egyre elterjedtebben alkalmazzák a gyártásban, bár 

maga a kötés szabadalma több, mint 100 éves. Ennek a fejlődésnek több szintje van. 

Egyrészt a technológia alkalmazása során nincs szükség további kötőelemekre, ezáltal a 

gyártmány tömege csökken, ezzel az egyik fő alkalmazó iparág, az autógyártás szereplőinek fontos 

igénye teljesül, másrészt a környezetvédelmi előírások az EU-ban és világszerte is egyre inkább 

szigorodnak, ezeket a fejlődési trendeket is be kell tartani: a klincselés során nincs káros anyag 

kibocsátás, ami kedvező. További fontos tulajdonság, hogy a gyártásban jól automatizálható, 

robotizálható eljárásról van szó, tekintve, hogy nagy sorozatban is kis hibával reprodukálható a 

kötés, így ezáltal olcsóbbá tehető az adott termék költsége, ráadásul az is fontos előnye, hogy a 

kötés létrehozása relatíve gyors. 

Az ipari gyakorlatban fontos, hogy jól szabályozott eljárások, szabványok segítsék a mérnökök 

munkáját, és a klincselés területe jelenleg kevéssé ilyen, emiatt szükségessé vált a kutatások 

intenzitásának fokozása. 

A kutatási szféra az ipar növekvő igényeire reagálva fokozta a klincs kötéssel kapcsolatos 

kutatásokat. Ugyanakkor fontosnak gondolom azt is megállapítani, hogy a kutatások eredményét, 

azok sikerességének mértékében az ipar is elkezdte a napi gyakorlatban alkalmazni. A két terület 

tehát jelentős mértékben összefügg. A kutatók az elmúlt nagyjából 20 évben egyre fejlettebb 

numerikus megoldásokat is alkalmaznak, ugyanis a számítási teljesítmény gyors fejlődésének 

köszönhetően elérhető közelségbe kerültek azok a bonyolult modellezési eljárások, amelyek 

eredményei korábban csak kísérleti úton voltak vizsgálhatók. A végeselemes számítások során az 

egyre bonyolultabb, összetettebb modellek segítségével egyre pontosabb képet kaphatunk a 

vizsgálat tárgyát képező folyamatokról. Meg tudjuk vizsgálni azokat a hatásokat is, amelyek 

elemzése kísérleti úton nehézkes, vagy rendkívül munka- és idő igényes.  

Az anyagtudományi vonatkozás szükségszerűen szorosan kapcsolódik a modellezéshez, hiszen 

az anyagok viselkedésének matematikai leírásához ismernünk kell az alkalmazott anyagokat. Az 

anyagtörvények, súrlódási viszonyok, tönkremeneteli módok matematikai leírása is egyre többrétű 

és egyre pontosabb, egyre inkább beépülnek a napi szimulációs tevékenységbe az alkalmazott 

szoftverek esetén. Bizonyos matematikai módszerek lehetővé teszik, hogy az anyagok és a 

geometria pontatlanságát valószínűségi alapon lehessen kezelni, így az optimálási folyamatok is 

ugrásszerűen felgyorsultak: ilyen például a robosztus tervezés elterjedése. Ennek a fejlődésnek 

köszönhetően a klincselő szerszámok kialakításának fejlesztése is gyorsabbá vált, és olyan 

variánsok kidolgozását is lehetővé tette, amelyek egyébként nem valósulhattak volna meg. 

Mindezek ellenére az anyagvizsgálatnak is fontos szerepe van a fejlesztésekben, mivel a 

megfelelő anyagparaméterek ismerete nélkül nem tudnánk megalkotni a szükséges törvényeket, 

és az alkalmazott modell sem lenne megfelelő. 

Ugyanakkor a két terület, a kísérlet és a modellezés, együttes alkalmazása a klasszikusnak 

tekinthető trial-and-error módszertant képes kiváltani úgy, hogy csökkennek a költséges 
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kísérletekre szánt összegek, továbbá az idő és munkaráfordítás is, mivel számos kérdést elég csak 

numerikusan vizsgálni ahhoz, hogy megbizonyosodjunk arról, miként fog viselkedni a gyártmány 

bizonyos körülmények között, és döntést tudjunk hozni a továbbiakban megteendő lépésekről. 

A témaválasztásomat a Bay Intézetben olvasott tanulmány utáni kíváncsiságom alapozta meg. 

Az alakítástechnológia számomra mindig is érdekes terület volt, de géptervezőként is izgalmas 

terület. A pályafutásom során pedig a végeselemes területen kötöttem ki, ami pedig a numerikus 

vizsgálatokhoz adott nagy segítséget. Így a dolgozatban a kíváncsiságomat is ki tudtam elégíteni 

és a tapasztalataimat is tudtam kamatoztatni. Ehhez a Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani és 

Anyagtechnológiai Intézet segített hozzá. 

A dolgozatomban a kísérleti és a modellezési eljárások segítségével elemzem nagy szilárdságú 

acélok és alumínium lemezanyagok közötti kötésekkel, homogén és heterogén állapotban is. 

 

1.2 Célkitűzések 

A disszertációmban bemutatom a klincselés különféle eljárásait, és szeretném a kutatómunkám 

eredményeit a gyakorlati életben is hasznosítani. Kutatási eredményeim a mindennapi 

gyakorlatban, a műszaki számítások, méretezések területén is hasznosíthatók lehetnek. 

A dolgozatomban szakirodalmi áttekintést végeztem a klincselés tématerületén. Röviden 

ismertetem a technológia helyét a kötéstechnológiák között, és rövid áttekintést adok a 

rokontechnológiákkal való kapcsolatáról. A dolgozathoz használt klincselési eljárás változattal 

részleteibe menően foglalkozom. Bemutatom az eljárás előnyeit és hátrányait, ismertetem a 

klincselés minőségbiztosítással kapcsolatos kérdéseit. A kötések egyik legnagyobb előnye a 

rokontechnológiákhoz képest, hogy viszonylag egyszerűen köthetők össze eltérő tulajdonságokkal 

rendelkező anyagok, így az eltérő anyagok kötési lehetőségeit is kutattam. A szakirodalomból 

ismert eljárás változatok bemutatása során szeretném érzékeltetni, hogy mennyire sok lehetőséget 

jelent ez a technológia. 

A dolgozat két fő egységet képez, egyrészt a kísérleti munka, azok eredményeinek feldolgozása 

és a szükséges következtetések levonása, másrészt a végeselemes modellezéssel nyert 

eredmények, illetve azok értékelése. Ugyanakkor a két terület dolgozatomban szoros egységet 

képez, ezért egymással párhuzamosan kerülnek tárgyalásra a kifejezetten kísérleti eredmények 

szimulációval történő összevetésére vonatkozók. 

A végeselemes modellezés során vizsgálom a DP-s acélok kötéseit befolyásoló tényezőket, így 

például a súrlódást, a szerszámgeometriai jellemzőket.  

A dolgozat célja, hogy a technológiát több szempontból is megismerve, elemezve ki lehessen 

dolgozni olyan eljárást, amelynek segítségével kismértékű módosításokkal a nagyszilárdságú 

acélhoz gyártott bélyeg és matrica felhasználható legyen alumínium ötvözetek kötéséhez úgy, 

hogy az alumínium ötvözetek közötti kötések a lehető legnagyobb szilárdságot érjék el. 

Célul tűztem ki továbbá, hogy a szakirodalomban található heterogén anyagú kötések nyíró-

szakító szilárdságának becslésére alkalmas összefüggést acél-alumínium vegyes kötésekre 

kiterjesztem, ugyanis a szakirodalom alapján jelenleg nincs ilyen összefüggés. Ehhez a szükséges 

mérések és számítások elvégzése után kerestem összefüggést.  

A szakirodalomban a dinamikus kísérletek főként fáradással és a szakítási sebesség függéssel 

foglalkoznak. Jelen dolgozatban azonban az ütőmunka vizsgálata került a dinamikus vizsgálatok 

középpontjába. Korábban a szakirodalom alapján ezt más nem vizsgálta. Az ütővizsgálatok 

elvégzése alapján a kötés jóságát becsülni lehet, illetve az ütés irányának hatását elemezve 

kijelenthető, hogy irányfüggőség áll fenn.  
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A szakirodalom tanulmányozás során találkoztam az egyszerűsített modellezési lehetőségekkel, 

amely az ipari célú napi szintű hasznosulás egyik feltétele, így egy fejezetben kitérek ennek 

lehetőségére. Ennek az előnyös oldala, hogy a folyamat modellezése helyett a kötések 

teherviselőképessége van a fókuszban, azaz a géptervezés ellenőrzési folyamataiban alkalmazható 

a módszer. 
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2 Irodalomkutatás 

A kutató munkámat irodalomkutatással kezdtem, annak érdekében, hogy kellő 

mélységében ismertetni tudjam a technológiát, annak lehető legtágabb formájában, kezdve 

magával a kötéssel, a kötés változataival és alkalmazási területeivel. A szakirodalmi kutatás során 

kitérek még a minőségbiztosítás tématerületére, illetve a végeselemes modellezésre is. 

 

2.1 Klincs kötések 

A klincselés nem teljesen új technológia, hiszen az első szabadalmat 1897-ben adták be [1]. Az 

1980-as évek végén kezdődött a kötéstechnológia gyártásban történő alkalmazása. A lassúnak 

tekinthető fejlődés annak tudható be, hogy a klincselés több szempontból is bonyolult eljárás. 

Bonyolultság alatt értjük, hogy kevés kísérleti adat állt rendelkezésre, ezért összetett szerkezetek 

esetén kis pontatlanság is beláthatatlan következményekkel járhat. A szerszámokban történő 

kismértékű változtatás jelentős szilárdsági változást okoz a kötésben, ezen hatások vizsgálata 

kísérleti úton rendkívül költséges eljárás. Jelenleg is intenzíven folynak kutatások a témával 

kapcsolatban [20][21][22], ugyanakkor a kísérleteket manapság a numerikus vizsgálatok előzik 

meg, hiszen így jóval olcsóbban és gyorsabban juthatunk közelítő eredményre egy-egy változatot 

illetően. A véges elemek módszere segítségével lehet viszonylag egyszerűen vizsgálni a kötést. 

Kissé ellentmondásos lehet, hogy a jó modellhez ismerni kell a folyamat egészét, amelyhez 

kísérleteket kell végezni, azonban a szimulációk segítségével ennek ellenére is rövidíthető a trial-

and-error szakasz a fejlesztési fázisban [25]. 

Az akadémiai kutatások kezdetét J. P. Varis [2] disszertációjához köthetjük. Azóta, és 

különösen az elmúlt néhány évben különféle megközelítésekben születtek disszertációk a 

klincseléssel kapcsolatban [25][26][27], ez is jelzi, hogy fontos ipari alkalmazásról beszélünk. A 

lényegesnek tekinthető értekezések közül különösen kiemelkedő Coppieters [25] munkája. 

Anyagvizsgálati szempontból izgalmas tanulmány, továbbá analitikus módszerei kiváló alapot 

biztosítanak a további fejlesztésekhez. A klincseléshez kötődően Balawender könyve [28] számít 

mérföldkőnek. A hazai kutatások közül pedig Tisza és munkatársai munkái emelendők ki [29][30]. 

A klincs kötések alkalmazása vékony fémlemezek közötti kötések létrehozásában terjedt el 

leginkább, azonban néhány tanulmányban vastag lemezek kötésével is foglalkoztak, például [31]-

ben. Az itt mért alakítóerők elérték a 800 kN-os terhelést is, a legnagyobb teljes lemezvastagság 

12 mm volt. 

A rokontechnológiáknak számító (ponthegesztés, szegecskötés, ragasztás) eljárásokkal 

szemben a klincselés során alapesetet tekintve nincs járulékos anyag, elem vagy hő felhasználás, 

hanem a szerszámok kialakításának következtében, helyi képlékeny alakváltozás hatására jön létre 

a kötés. 

A szerszámozás egészen egyszerűnek tűnhet, egy bélyeg és matrica pár, és leszorító, de a 

kialakításuk és egymáshoz képesti geometriai és egyes esetekben a mozgásviszonyuk is 

meglehetősen összetett. 
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Az 1. ábrán az alapesetnek tekinthető körpont klincselés folyamatának sematikus ábrázolását 

láthatjuk. A folyamat során a bélyeget a matricába nyomjuk, majd a szerszámok eltávolítását 

követően a maradó alakváltozások okán, létrejön a klincselt kötés. 

 

 
1. ábra Klincselés folyamata [32] 

 

A folyamat során a különleges kialakítású szerszámok miatt a bélyeghez közelebbi (felső) 

lemez anyaga a matrica oldali (alsó) lemezbe áramlik, ezáltal kialakítva a kötés szempontjából 

legfontosabb alakzárást. A lemezek közötti súrlódás biztosítja az erőzárást, míg egyes esetekben 

(például hibrid kötések, 2.4.2) anyagzárás is megvalósul, amely lényegesen növelni képes a 

teherviselőképességet. 

 

 
2. ábra Erő-elmozdulás (F-d) jelleggörbe a klincselés során [33] 

 

A 2. ábrán a kötések jellegzetesnek tekintett erő-elmozdulás görbéje látható az alakítási 

folyamat egyes pillanataihoz kötve. Az első szakaszban a leszorító szerszámokra adott erő hatására 

a lemezek mozgása gátolttá válik. A disszertációban ezt a szakaszt elhanyagoljuk, ugyanis nincs 

jelentős hatása (néhány száz Newton erő ébred). A második szakaszban a lemezeket mélyhúzás 

szerű módon alakítjuk, és a II. szakaszban tiszta hajlítás állapotában vannak, egészen a lemezanyag 

megfolyásáig. A folyamat leegyszerűsítve elképzelhető, mint a hagyományos lemezalkatrészek 

mélyhúzása, de annál lényegesen összetettebb alakváltozási állapotban történik a kötés 

kialakulása. A II. szakasz elején az anyag még tisztán rugalmasan viselkedik, majd képlékenyen 

kezd el alakváltozni. Ez egészen addig a pillanatig tart, amíg az alsó lemez eléri a matricát. Ekkor 

lépünk a III. szakaszba, ahol a lemezpárt a matrica erre alkalmasan kialakított síkjára nyomjuk. A 

nyomás hatására az anyag radiális irányban kezd el áramlani. Mivel az anyag gátolva van a szabad 

áramlásban, ezért a matrica hornyába kezd folyni az alsó lemez, és követi a felső lemez is (IV. 
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szakasz). Az anyag a matrica és bélyeg kialakításának függvényében kitölti a rendelkezésre álló 

szabad térfogatot, azaz létrejön a klincselt kötés. 

A diagram hiányossága, hogy nincs feltüntetve az V. szakasz, amely során eltávolítjuk a 

szerszámokat. Ekkor a jelleggörbében a leterhelési szakaszban megjelenik egy erőnövekmény, ami 

azt jelzi, hogy a bélyeget eltávolítottuk a kötésből. Az erő-elmozdulás görbén tagolt jellegzetes 

szakaszok az erő változásában is megjelennek. Az első jelentős változás a II. szakasz végén 

jelentkezik, mint egy meredekség változás, ami jelzi, hogy az alsó lemez elérte a matrica síkját. A 

III. szakaszt két alszakaszra lehet bontani, a lemezek tisztán nyomás, illetve a nyomás 

következtében meginduló radiális alakváltozás alszakaszokra. A kötés kialakulásáért leginkább 

felelős IV. szakaszban látható, hogy kis elmozdulás hatására sokkal intenzívebb erőnövekedés 

történik, amit a horonyba való beáramlás okoz a lemezek anyagának felkeményedése során. 

A kutatásaim során a Tanszék TOX gyártmányú körpont kötések létrehozására alkalmas 

szerszámával dolgozhattam. A szerszámot a 3. ábrán mutatom be, a C-keret az MTS 250 elektro-

hidraulikus egyetemes anyagvizsgáló gépre van szerelve. Egy vízszintes tálcát kapott kiegészítő 

elemként, amely a lemezek megfelelő elhelyezkedéséért felel. A 4. ábra mutatja a klincselő 

szerszám metszetét, illetve annak felépítését. 

 

  
3. ábra Klincselő szerszám 4. ábra Klincs szerszám felépítése [30] 

 

Az 5. ábrán látható a vizsgálat tárgyát képező körpont alakú kötés sematikus, 

tengelyszimmetrikus metszete a legfontosabb méretekkel jellemezve. A vizsgálatok során, a 

szakirodalomra alapozva a tN, C és tB méretek lettek figyelembe véve, mint a kötés szilárdságát 

leginkább befolyásoló tényezők. A tN a nyakvastagságot, a C az alámetszés méretét és tB a maradó 

fenékvastagságot jelölik. 

 

 
5. ábra Klincs kötés sematikus ábrázolása és jellemző méretei 
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2.2 Klincs kötés helye a kötéstechnológiák között 

Az alkatrészek, különböző elemek közötti kötések alapvetően két módon hozhatók létre. 

Egyrészt oldható kötésekről beszélhetünk, ezek biztosítják az adott kötés roncsolás nélkül történő 

cseréjének lehetőségét, ilyen például a legelterjedtebb csavarkötés. Az oldható kötések ezen belül 

is szétbonthatók alakzárással vagy erőzárással kötést megvalósítókra. Ezzel szemben az 

oldhatatlan kötések esetén a kötést roncsolás nélkül nem lehetséges megszüntetni, és gyakran 

anyagzárás útján megvalósult kötésekre gondolunk. Az oldhatatlan kötések fogalma a műszaki 

életben leginkább a hegesztéssel és rokontechnológiáival forrt össze.  

A klincselés ezek közül az utóbbi csoportba sorolható. Az eljárás során képlékenyalakítással 

(és itt változattól függően hideg és meleg egyaránt lehetséges), tehát mechanikus úton hozzuk létre 

a kötést.  

A klincselés rokontechnológiájának tekinthetjük a különféle ponthegesztési eljárásokat, az 

önvágó szegecskötést, az egyéb szegecskötéseket és a ragasztást is. 

Az egyes eljárásokat számos, különböző szempont szerint össze lehet hasonlítani, és ezen 

pontok szerint osztályozni. Egy lehetséges összehasonlítás olvasható a [36] alapján készült 

táblázatban (1. táblázat). 

 

1. táblázat Klincs kötés és rokontechnológiák összehasonlítása 

Tulajdonság Klincselés Ponthegesztés 
Önvágó 

szegecskötés 
Ragasztás 

Kötőelem nincs nincs szegecs ragasztó 

Köthető 

anyagok minősége 

fémek, 

műanyagok

, fa 

fémek főként fémek nincs kikötés 

Eljárás 

bonyolultsága 
egyszerű 

képzettséget 

igényel 
egyszerű 

egyszerű, de 

időigényes 

Ismételhetőség nagyon jó elfogadható jó jó 

Előkészítés nincs tisztítást igényel nincs tisztítást igényel 

Eltérő anyagok 

köthetősége 
elfogadható korlátozott elfogadható jó 

Szerszám, gép egyszerű bonyolult egyszerű nincs 

Statikus 

teherbírás 
alacsony magas magasabb magas 

Dinamikus 

teherbírás 
magas alacsony magas magas 

 

A táblázat alapján a klincselés a többi, rokontechnológiával összevetve rendelkezik előnyökkel, 

és esetenként bizonyos kedvezőtlen tulajdonságokkal is. Bizonyos területeken meghaladja a 

ponthegesztett kötések jellemzőit, például a fárasztó jellegű igénybevételekkel szemben 

megfelelőbb, míg statikus jellegű terhelések szempontjából a klincselt kötések rosszabbul 

teljesítenek, a ponthegszett kötések teherbírásának jellemzően mindösszesen ~60%-át érik el. 

Az önvágó szegecskötéssel összevetve az egyik legkirívóbb különbség a kötőelem hiánya a 

klincselés esetén. Ez nyilvánvalóan olcsóbb technológiát feltételez, ugyanakkor a szegecskötés 

szilárdsága lényegesen meghaladja a klincselt kötésekét. A ragasztással szemben egyértelmű 

előnye a kötési sebesség és az előkészítési idő különbsége. 
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A szakirodalomban a klincselést, a ponthegesztéssel és az önvágó szegecskötéssel hasonlítják 

össze nagyon gyakran, mint például a [37], [38] vagy [39] tanulmányokban. 

A klincselt kötések előnyei tehát a következők a rokontechnológiákhoz viszonyítva: 

• egyszerűen használható, 

• nincsen kötőelem, 

• olcsó technológia, 

• termelékenyen, 

• egyszerű szerszámok, 

• jó fáradási jellemzők, 

• eltérő anyagok köthetőségének széleskörű lehetősége, 

• viszonylagos érzéketlenség a kötendő felületek minőségére, 

• nem lép fel metallurgiai változás a kötés során, 

• jól automatizálható, robotizálható, 

• jól nyomon követhető gyártási folyamat, 

• környezetbarát eljárás. 

 

A hátrányai  

• alacsonyabb statikus szilárdság, 

• az összekötendő lemezek mindkét oldalához szükséges a jó hozzáférés, 

• korlátozott a köthető lemezek vastagsága. 

 

2.3 Klincs kötés alkalmazása 

A klincselt kötések az iparban számos helyen megjelennek, de a leggyakoribb alkalmazási 

terület az autógyártás területe. Az autógyártók előszeretettel alkalmazzák a kötést az előnyös 

tulajdonságai miatt olyan helyeken, ahol a teherviselő képesség kevésbé fontos szempont. 

Mucha [33] tanulmányában bemutat néhány autóipari alkalmazást, ezek közül itt is bemutatunk 

egy-egy érdekesebb alkalmazási területet (6-9. ábra). 

 

 
 

6. ábra Jármű kipufogó védő burkolat 7. ábra Benzintank tartó pántja 

  
8. ábra Napfény tető 9. ábra Ajtó elemeinek rögíztése 

 



Irodalomkutatás 

14 

A klincskötés az autóiparon túlmenően előfordul a légtechnikában (10. ábra), de háztartási 

gépek lemezalkatrészeinek kötéséhez is használják (11. ábra). További alkalmazási területek 

lehetnek a számítástechnikai eszközök tartó elemei, házai, és még számos további és egyre bővülő 

példát lehet találni az alkalmazást illetően. 

 

 
 

10. ábra Légkondicionáló elem kötései 

[34] 

11. ábra Mosógép burkolata [35] 

 

Hazai ipari alkalmazási példa a vasútiparból származik, amely híresen konzervatív terület a 

járműiparon belül. A Knorr-Bremsenél a fékek légellátásért felelős vezérlő egységek tároló keretét 

korábban hegesztéssel készítették, de elindult egy fejlesztés, amelynek eredményeként 

elképzelhető, hogy a hegesztett kötéseket kiváltják a klincselt kötések. A keretek kötéseit mutatja 

a 12. ábra. 

 

  
12. ábra Knorr-Bremse – légellátó egység keretének kötései 

 

2.4 Klincs kötés változatai 

Az értekezés központi témája a klasszikusnak tekinthető körpont alakú kötés. Azonban a 

teljesebb képhez hozzátartozik, hogy röviden szót ejtsünk a kötés fejlesztése során kialakított 

egyéb változatokról is. Ebben a fejezetben az irodalomban fellelhető eljárásokat ismertetem. A 

skála széles, így az alábbiakban megismerkedhetünk például az egészen vékony fóliák lézer 

sugaras eljárásával, vagy olyan változatokkal is, amelyek csak kismértékben térnek el a 

hagyományosnak tekinthetőtől.  

 

2.4.1 Szerszám változatok 

Ebben a fejezetpontban többféle változatot foglalok össze, ugyanis a kötési eljárás alapelve nem 

változik, csak a szerszámok geometriájában tér el a korábban ismertetett körpont kötéstől.  
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2.4.1.1 Bélyeg változatok 

A TOX cég számos bélyegváltozatot gyárt [44], így például négyszögletes, csillag alakú, mikro-

klincs szerszámot vagy éppen dupla bélyeg megoldást. A szakirodalomban a leginkább elterjedten 

vizsgált változat a körpont kötés, ezt követi a téglalap kialakítású bélyeg variáns. A klincselt 

kötések egyik legfontosabb mérőszáma a nyírás irányú szilárdsága. Amíg körpont esetén az 

orientációnak nincs szerepe, addig a téglalap kialakítás esetén a kötés elrendezésnek óriási szerepe 

van szilárdsági szempontból. A kötésben részvevő anyagok anizotrop jellegüknél fogva ezt az 

irányfüggőséget tovább növelik. A kötés orientációját többen is vizsgálták, így Mucha a [45]-ben 

kísérleti úton vizsgálta a téglalap alakú változatot; az építőiparban alkalmazott tartók kötéseinek 

lehetséges kiváltására a [47] cikkben mutatnak be gyakorlati példát. A szerzők egyaránt azt 

tapasztalták, hogy a terhelésre merőleges irányban célszerű felvenni a téglalap hosszabbik oldalát. 

Abe és munkatársai pedig ultranagy szilárdságú acélok közötti téglalap alakú klincselt kötéseket 

és ponthegesztett kötéseket vizsgáltak [46] tanulmányukban. A [45]-ben rámutatnak, hogy a 

körpont kötéseknél is lehetséges ugyan 3 réteg egymáshoz kötése, habár bonyolult, azonban 

téglalap alakú kötés alkalmazása során ennél is több réteget lehet összekapcsolni. 

 

2.4.1.2 Matrica változatok 

A mozgópofás matrica elnevezés egy szegmensekből felépülő matricát jelent, amely a kötés 

kialakítása módjának szempontjából nem jelent eltérést, azonban a mozgó alkatrészek alkalmazása 

szilárdsági szempontból előnyös. 

Lambiase [48] cikkében hagyományos, de eltérő geometriai kialakítású matricákkal és egy 

mozgó pofás matricával AISI 1005 jelű acéllemezekből készített kötéseket hasonlított össze 

kísérleti úton. A vizsgálatai eredménye szerint a mozgatható matricával előkészített próbadarabok 

esetén az alámetszés, mint az egyik legfontosabb geometriai mérőszám, ezzel együtt az érintkezési 

felület kúpszöge is nagyobbra adódott a hagyományos matricákkal készültekhez képest. Emiatt a 

nyakhúzó vizsgálatoknál mért teherviselő képességük jelentősen növekedett. Továbbá lényegesen 

merevebbek voltak az így készült kötések, illetve a tönkremeneteli módjukra nem jellemző a 

kigombolódás. Ezzel szemben a nyíró-szakító vizsgálatokból az derült ki, hogy a hagyományos 

geometriájú matricákkal készített próbatestek ellenállóbbak a nyírással szemben. A [49] cikkben 

titán és alumínium ötvözeteket klincseltek mozgó pofás matricás eljárással és nyíró-szakító 

vizsgálatokkal elemezték az egyes próbatestek terhelhetőségét.  

3D-s végeselemes modell segítségével elemezték a mozgó pofás matricás klincselést a [50] 

tanulmányban. Az elemzésből kiderül, hogy a kötés kerülete mentén a mozgó pofák miatt nem 

egyenletes a nyakvastagság és az alámetszés mértéke, ennek következtében a kötés szilárdsága 

irányfüggővé válik. 

 

2.4.2 Hibrid kötések 

A korábban bemutatott eljárás szerint nem alkalmazunk semmilyen egyéb járulékos anyagot, 

elemet a kötés létrehozásakor. Ugyanakkor több cikkben is írnak, un. hibrid kötésekről, amelyeket 

úgy állítanak elő, hogy az összekötendő lemezalkatrészek közé valamilyen adhéziós kötőanyagot 

visznek fel.  

A [51] cikkben réz, bronz és acéllemezek közötti kötéseken keresztül vizsgálták a 

ragasztóanyag hatását. Az alkalmazott kötőanyag két komponensű epoxy fémragasztó volt. A 

kötésekhez a felületeket először megtisztították, ragasztották majd egyenletesen összenyomva a 

lemezeket, egy 24 órás száradási ciklust követően, körpont alakú szerszámmal klincselték. A 
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cikkben leírtak szerint a 24 órás szárítást szobahőmérsékleten végezték, de megjegyezték, hogy 

emelt hőmérsékleten gyorsabban is képes az alkalmazott ragasztó elérni a legnagyobb elérhető 

szilárdságot. Ennek vizsgálatára nem tértek ki. A kísérleti vizsgálataik eredménye szerint a hibrid 

kötések jóval nagyobb teherbírásúak, mint a hagyományos klincseléssel előállított kötések, 

ugyanakkor a tisztán adhéziós kötéssel létrehozott kötések több esetben is közel azonos módon 

viselkedtek a hibrid kötésekkel.  

 

 
13. ábra Acél/réz vegyes kötések összehasonlítása [44] 

 

Az 13. ábra acél-réz vegyes kötések esetét mutatja. Az ábra három görbét hasonlít össze, így a 

tisztán klincselt kötés, a hibrid kötés, amely ragasztott-klincselt eljárások egyesítése és a tisztán 

ragasztott kötés. A görbéket vizsgálva jól látható módon a klincselt kötés rendelkezik a legkisebb 

teherviselő képességgel. A hibrid kötések esetén a klincselt kötés a ragasztásnak köszönhetően 

nagyobb erő-elmozdulás értéknél kezd tönkre menni. Érdekes megfigyelni, hogy a görbe két 

szakaszra bontható. A diagram első szakaszában a ragasztó anyag fejti ki a hatását, míg a második 

szakaszban a klincselés a dominánsabb. A hibrid kötés klincseléses szakasza lényegesen magasabb 

erő-elmozdulást mutat a tisztán klincselt kötéssel szemben.  

A szerzők a [28] könyvükben összefoglalták a hibrid kötések vizsgálataiból nyert ismereteiket 

és numerikus úton is vizsgálták a kötéseket. A ragasztott kötések modellezéséhez az un. CZM 

(Cohesive Zone Modeling) technikát használták. Kiemelték a tisztán adhezív, tehát csak ragasztás 

útján létrehozott kötések előnyeit, úgymint jobb merevség a többi kötő eljáráshoz képest, 

egyenletes kötés, és nem pontszerű, eltérő anyagok közötti kötések lehetősége, de a hátrányait is, 

mint például a hőhatásokra és öregedésre való érzékenyég, és külön hangsúlyozták, hogy a 

technológia során különös figyelmet kell fordítani az előkészítésre. Továbbá az alapanyag és a 

ragasztó anyag minősége hatással van a kötés szilárdságára. Ezzel szemben az [53] tanulmányban 

a ragasztó anyag leírására használt anyagtörvényét egyszerűsítették, hogy gyorsan és egyszerűen 

lehessen kezelni azt a számítások során, és a fluidumokra jellemző Euler-féle leírás helyett 

Lagrange-féle leírást alkalmaztak. Az eredményeik alapján kis hibával sikerült közelíteniük a 

kísérleteket.  

Más szerzők, így He és munkatársai [54] vagy Liu és munkatársai [55] is arról számolnak be, 

hogy a ragasztással kombinált kötések szilárdsága kedvezőbb a hagyományos változathoz képest. 

A kutatásaik azt mutatják, hogy meg nem szilárdult állapotban a ragasztó anyag kenőanyagként 

viselkedik, illetve a szilárdulást követően a szakítóvizsgálatok során, mint az a 13. ábra hibrid 

kötésén is látható, ridegen viselkedik a kötés. 

A hibrid kötésekről szóló tanulmányok között találni olyan kuriózumokat is, amelyekben 

nemcsak eltérő fémek közötti kapcsolatot vizsgálnak, hanem fém-műanyag kötéseket, és például 
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Friedrich és munkatársai [56] acél (DC04) és műanyag (PA6-GF15) kötéseket hoztak létre úgy, 

hogy a ragasztott kötés előkészítése során ultrahangos (UH) gerjesztést alkalmaztak. Az 

ultrahangos gerjesztés elősegítette a felületek közötti összeragadást. A fém felületét strukturáltan 

barázdálták. Eredményeik szerint a három (klincselt, UH ragasztott, UH hibrid) kötés közül az 

ultrahanggal gerjesztett hibrid kötések bizonyultak a legnagyobb teherviselő képességűnek. 

A cikkekben bemutatott hibrid kötések bizonyos korlátokkal használhatók, és kedvező 

körülmények között alkalmazva az eljárást a két technológia (klincselés és ragasztás) előnyeit 

egyesíteni képes. 

 

2.4.3 Sík klincselés 

A sík klincselés során a matrica szerepét egy síklap váltja fel, tehát nincs üreges szerszámfél. 

A bélyeggel a lemezekbe hatolva jön létre a kötés. Egy leszorító gyűrű segíti az anyagáramlást. A 

kötés matrica oldalán a kialakult kötés dudor nélküli lesz. Atia disszertációjában [57] számos 

vizsgálatot és szimulációt végzett az AA7075 jelű ötvözetek sík klincselése területén, kiegészítve 

lokális hevítéssel azt. Szimulációi során vizsgálta a kötést befolyásoló tényezőket, az 

anyagáramlást, stb. Al1060 jelű alumíniummal végeztek kísérleteket és szimulációkat szintén az 

egyes hatások meghatározása céljából az [58] tanulmányban. Vizsgálódásuk eredményeként arra 

jutottak, hogy a nagyobb átmérőjű bélyeg, növelt leszorító erő mellett ugyan nagyobb alakító erőt 

igényel, azonban a kötések szilárdsága növekedett. Ennek magyarázata, hogy nő az anyagáramlás, 

ezzel egyidejűleg az alámetszés és nyakvastagság is. A sík klincselés elvi vázlatát a 14. ábra 

mutatja. A sík klincselt kötéseket végeselemes analízis segítségével elemezték a [59] 

tanulmányukban. A módszert a szerzők a [60] irodalomban továbbfejlesztett verzióban közlik. 

 

 
14. ábra Sík klincselés vázlata [58] 

 

Kevésbé szorosan kapcsolódó területnek számít a fa, mint alapanyag kötéstechnológiája, de 

érdekességképp érdemes róla néhány szót ejteni. A [61] cikkben sík klincseléssel kötnek 

alumínium lemezeket különféle fa típusokhoz. Mivel a fára hatással van annak nedvesség tartalma, 

ezért azt a kísérleteik során figyelembe vették. A mérések alapján a növekvő nedvesség tartalom 

nem egységesen befolyásolta a keresztszakító vizsgálatokat, ezért az egyes faféléket az optimális 

nedvességtartalmon lehet megfelelően klincselni. A fa ortotrop volta miatt a kötés irányultsága is 

lényeges kérdés. Han és munkatársai [63] tanulmányukban a szerszám geometriáját optimálták. A 

[64] tanulmányban a sík klincselést vizsgálták ragasztással kiegészítve, tehát sík-hibrid klincselt 

kötéseket hoztak létre.  
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2.4.4 A klincselt kötés utóalakítása 

Az itt bemutatni kívánt eljárások sem teljesen térnek el a hagyományostól, hanem kiegészülnek 

egy kötés létrehozását követő lépéssel, amelynek hatására valamely tényező kedvezőbbé válását 

remélik. A módszerek alapötlete, hogy a kötés létrehozását követően egy másodlagos alakadó 

technológiát is alkalmaznak. 

A [65] tanulmányban a kötés létrehozását követően egy új bélyeg, matrica pár segítségével 

csökkentik a dudor magasságát, annak kedvezőtlen tulajdonságai miatt (például szerelési 

nehézségek, stb.). A kísérleti és végeselemes vizsgálataik alapján arra jutottak, hogy a vizsgált 

Al6063 minőség esetén az utóalakítás nemcsak a dudor magasságát csökkentette kedvező módon, 

hanem a teherviselő képességre is jótékony hatással volt.  

 

 
15. ábra Utóalakítás sematikus ábrázolása [65] 

 

A 15. ábra szemlélteti a kötések utóalakítását a [65] irodalomban részletezettek szerint. A 

szerszámok kialakítása végeselemes számítások alapján elvégzett optimálási folyamat eredménye. 

A [66] cikkben a szerszám szempontjából egyszerűbb megoldást mutatnak a kötés utólagos 

alakítására. Az első lépés itt is a klincselés végrehajtása, azonban itt speciálisan kialakított bélyeg 

helyett egy síklapot alkalmaznak, amely működésében hasonló a 2.4.3 alfejezetben ismertetett 

eljáráshoz. A matrica ebben az esetben is az elsődleges alakítást végző bélyeg helyére kerül. A 

cikkben olvasható, hogy az összes kísérletben a nyak elszakadása okozta a tönkremenetelt, tehát a 

kigombolódás az utóalakítás következtében megszűnt, mint lehetséges tönkremeneteli mód. A 

nyakvastagság és az alámetszés az utóalakítás hatására megnövekedett, ezzel együtt a kötések 

szilárdsága is. A [62] tanulmányban a hagyományos úton klincselt, a sík bélyeg kúpos matricával 

és két sík szerszámmal utóalakított AA6082 minőségű, különböző vastagságú lemezekből készült 

kötéseket elemezték. Kutatásuk eredménye szerint a két sík szerszámmal végzett utólagos alakítás 

hatására a nyíró-szakító vizsgálatok során mért erő értékek a legmagasabbra adódtak a három 

változat közül, továbbá a mérési eredmények szórása is csökkent minden vizsgált lemezvastagság 

pár esetén.  

 

2.4.5 Lyuk klincselés 

A lyuk klincselést alapvetően azért dolgozták ki, hogy szívós anyagokat is lehessen összekötni 

nagy szilárdságú, ugyanakkor kevésbé szívós anyaggal [67]. Az eljárás lényege, hogy az alsó 

lemezen egy előre elkészített furatba nyomják bele a felső lemezt. A furat helyzete a pozicionálás 

miatt sarkalatos kérdés, ez adja a technológia nehézségét a tömeggyártásba bevezetésnél. A kötés 

szempontjából a pozíciónak számottevő hatása van a nyak vastagságára, egyúttal a kötés 

szilárdságára is. A matrica geometriájának kialakítása így egyszerűbb lehet, mint a hagyományos 

esetben. A folyamatot a 16. ábra mutatja.  
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16. ábra Lyuk klincselés elvi vázlata [67] 17. ábra Lézer sokkal klincselt kötés [68] 

A lyuk klincselés egzotikus alkalmazási területe a mobil eszközökben alkalmazott mikro 

mérettartományú kötések. A [68] cikkben ismertetett eljárás szerint a bélyeg helyét egy lézer 

berendezés veszi át, és lézer sokk sorozat okozta nyomással fejtik ki a felső lemez hajlításához 

szükséges energiát. Az eljárásra mutat példát az 17. ábra. 

Lyuk klincselésre találhatunk még speciális, alternatív megoldásokat a [69] tanulmányban, ahol 

elektro-hidraulikus úton történik a kötés kialakítása, a [70] közleményben az un. hidroform eljárást 

ötvözik a klincseléssel vagy a [71] tanulmányban, ahol fröccsöntést kereszteztek lyuk 

klincseléssel. 

 

2.4.6 Forgó szerszámos klincselés 

Itt két eljárás változatot ismertetünk. A módszer a szakirodalmi közlemények kis száma alapján 

kevéssé elterjedt. Az egyikben a bélyeg forog, a másik eljárás során pedig egy folyamatos 

üzeműnek tekinthető kötés változatról van szó. Az első változat a lyuk klincselés egy lehetséges 

tovább fejlesztéseként fogható fel [72], így szorosan kapcsolódik az előző fejezetponthoz is. A 

forgó bélyeg a súrlódás következtében felmelegíti a felső lemezt, és mivel a cikkben alumíniumot 

kötnek CRFP-vel, így a felmelegedett alumínium könnyebben alakítható, ennek következtében a 

CRFP várhatóan kevésbé sérül a kötés létrehozása során. 

A második változatban a folyamatos klincselését az biztosítja, hogy mind a bélyeg, mind pedig 

a matrica forog a kötés irányára merőleges tengely körül, dobokra szerelve. A módszert 

sematikusan a 18. ábra mutatja  

 

 
18. ábra Folyamatos működésű, forgó klincselés elvi vázlata [79] 

 

A szerszám forgása felgyorsítja a kötések létrehozását, ugyanakkor épp a forgás miatt a kötések 

kialakítása bonyolultabb, mivel sem a bélyeg, sem a matrica üregének tengelye nem teljesen 

merőleges a klincselés során a lemezekre. Ennek következtében a kötéseket keresztmetszetben 
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vizsgálva kissé torzult a hagyományoshoz képest [73], ami pedig a szilárdság csökkenéséhez 

vezethet. A [79] tanulmányban ezt a hatást igyekeznek csökkenteni a dobok átmérőjének 

változtatásával. A szerzők kiegészítve tanulmányukat [80] a szorítóerőket is vizsgálták. A további 

befolyásoló tényezőket numerikus úton elemezték. 

 

2.5 Klincs kötések minőségi kérdései 

A kötések minőségével kapcsolatos elérhető ismeretek főként a gyártók ajánlásai alapján 

lelhetők fel. A klincselést végző gépek tönkremenetelét, amihez a szerszámkopás vagy törés járul 

hozzá, folyamatos állapotfelügyelettel lehet nyomon követni. A tönkremenetelt elkerülendő, a 

szerszámok cseréjét a gyártók 100000 kötés létrehozását követően javasolják [40]. 

A kötés jóságának meghatározására több módszer ismeretes. A minősítésre a ponthegesztéshez 

hasonlóan elvégezhető roncsolásos vizsgálatok állnak rendelkezésre. A klincs kötések bizonyos 

geometriai méretei roncsolás nélkül is könnyedén mérhetők, illetve gyártás során a nyomóerő-

elmozdulás diagramok regisztrálhatók.  

 

2.5.1 Gyártás közbeni állapotfelügyelet 

A gyártás során nem kivitelezhető, hogy minden darabot, minden egyes kötést külön-külön 

vizsgáljunk. Mivel a klincselés főként autóipari alkalmazás, ahol az automatizálás és robotizálás 

magas fokon áll, úgy szükséges a kötések gyártás közbeni felügyelete. Erre alkalmas megoldás a 

klincselő szerszám által kifejtett erő és a szerszám elmozdulás diagramját figyelemmel követni. 

Ezt a megoldást számos gyártó a gépeikhez, mint online felügyeleti rendszert kínálja [40],[41]. 

Mivel sok esetben adott anyagpár és lemezvastagságpár esetére készülnek a gépek, ismertek a 

roncsolásos anyagvizsgálatokkal megállapított értékek eléréséhez szükséges paraméterek, 

úgymint a fenékvastagság, alámetszés, nyakvastagság vagy dudor méret. Ezekhez a 

paraméterekhez a gyártók ismerik a terhelés-elmozdulás görbéket és egy adott megbízhatósági 

szint mellett, ahol a kötés szilárdsága nem csökken egy adott minimum határ alá, és egyben nem 

éri el a tönkremenetelhez szükséges mértéket (sem az anyagok nem szakadnak el, sem pedig a 

szerszám nem károsodik) sem, kijelölnek egy sávot. Ami ezen a sávon belül készül kötés, az 

elfogadhatónak tekinthető [41]. Mivel a gyártás során a szerszám óhatatlanul is kopik, elrepedhet 

vagy valamely alkatrésze meghibásodást szenvedhet el, fel kell készülni ezekre a helyzetekre is. 

A klincselő szerszámokra ható maximális, tehát még azok tönkremenetele nélkül alkalmazott 

terhelő erő ismeretében egy felső határ meghatározható, amellyel kivédhetjük a 

meghibásodásokat, károsodásokat. Ugyanígy a minimális, tehát a még megfelelő kötés 

létrejöttéhez szükséges terhelő erőhöz is ki lehet jelölni egy értéket, ezzel biztosítva a szükséges 

alámetszést a kötésben. A szerszámban bekövetkezett változásoknak erre az erő-elmozdulás 

diagramra van hatása, tehát folyamatosan lehet becsülni annak élettartamát. Egy esetleges 

szerszámtörés például jelentkezhet alacsonyabb erő igénnyel, ezt pedig a rendszer képes jelezni a 

megfelelő helyen. De váratlan hiba lehet a nem megfelelő anyagpárok használata is, amelyek 

hatással vannak a görbére. Mivel akár töréshez is vezethet a hibás anyagpár használata, célszerű a 

monitorozó rendszerek alkalmazása a gyártásban. Ezen felül a rendszerek képesek arra, hogy a 

lemezek vagy a gépbe helyezett bélyeg hosszára vonatkozóan jelezzék a felügyelettel foglalkozó 

személyzetnek a felmerülő probléma lehetséges okát, okait. Példaként az alábbi ábrák hozhatók 

fel, amely a fent említetteket is jelzi. A 19. ábrán a „2.”-vel jelölt zöld görbe az elfogadható kötés 

referencia görbéje, míg az azt alulról és felülről határoló piros görbék a megfelelőségi tartományt 

jelölik ki. Az „1.”-gyel jelölt zöld görbe a hibás anyagpárt jelöli, a „3.”-mal jelölt pedig a törött 
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matricát. A 20. ábrán közös diagramon ábrázolták az eltérő anyagok kötésekor mérhető görbéket 

(itt referenciának a DC04-es anyagok kötését vették, és ehhez képest a H340 jelű acél kötése 

nagyobb erőigénnyel rendelkezik). 

 

  
19. ábra Folyamat monitorozás, 

meghibásodási okok [40] 

20. ábra Referenciától eltérő anyagok 

klincselése [41] 

 

2.5.2 Gyártás utáni vizsgálati lehetőségek 

A gyártást követően, a már elkészült kötéseket is többféle módon ellenőrizhetjük. A 

legegyszerűbb és legkézenfekvőbb megoldások a „GO - NO GO” elvű ellenőrzés és a 

fenékvastagság mérése, illetve a szemrevételezés útján kiszűrhető hibák keresése. 

 

2.5.2.1  A „GO - NO GO” módszer alkalmazása klincs kötéseknél 

A „GO - NO GO” módszernek a lényege, hogy adott kötéshez adott méretű dudor tartozik. Két 

féle szerszám szükséges a mérés elvégzéséhez (21. ábra), egy legkisebb és egy legnagyobb még 

megfelelőséget biztosító. Az ellenőrzést végző személy a szerszámok egymás utáni vizsgálatával 

tud döntést hozni a klincs kötést illetően. A 22. ábrán látható a vizsgálati eljárás. A „GO” oldalon 

az felel meg, amelyik a szerszám villái közé befér, ezzel szemben a „NO GO” oldalon ami nem 

fér be a villák közé. Ha mindkét oldalon megfelelőséget tapasztalunk, akkor jó eséllyel megfelelő 

a kötésünk [43]. 

 

 
 

21. ábra Mérő eszköz: Go – No GO 

[43] 
22. ábra Mérés menete [43] 

 

2.5.2.2 A fenékvastagság ellenőrzése 

A kötés másik lényeges, és roncsolás nélkül mérhető paramétere az alakítást követően a maradó 

fenékvastagság. A fenékvastagság maradó értéke egyrészt megmutatja, hogy a tervezetthez képest 

milyen mértékben rugóztak vissza a kötésben résztvevő lemezek, másrészt összefüggés van az 

alámetszés és a fenékvastagság, nyakvastagság között. Utóbbi két paraméter a lemezek szétvágása 

után válna láthatóvá, tehát nem alkalmasak a minősítésre, azonban a mért fenékvastagságból lehet 

következtetni azok értékeire, illetve ez által a kötés várható szilárdságára is. A fenékvastagságot 
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viszonylag könnyen lehet mérni, ezért a gyártásközi vagy végellenőrzéskor praktikus módja a 

kötés jóságának becslésére. 

 

2.5.2.3 Kötések szemrevételezés útján történő ellenőrzése 

Mérések során a szemrevételezés elengedhetetlen kiegészítése a fent említett módszereknek. A 

gyártók a 100%-os szemrevételezést ajánlják. A lemezek az alakítás során repedhetnek. Számos 

egyéb hiba is előfordulhat, így aszimmetria, nem megfelelő alakú dudor stb. A szemrevételezés 

során, a bélyegoldali lemezen a benyomódás alakját és annak környezetét kell figyelni, hogy 

létrejött vagy sem, vannak-e repedések. A matrica oldalon pedig érdemes a kötés 

szimmetrikusságát vizsgálni. A repedések nem megengedhetők [43].  

 

2.6 A képlékenységtani háttér 

A klincselés alapvetően képlékenyalakítás útján létrehozott kötés, ezért szót kell ejteni a 

képlékenységtanról, mint a vizsgált kötéstechnológia elméleti háttér tudományáról. A terület 

nagysága miatt, és mert nem is célja jelen értekezésnek, hogy egy teljesen átfogó képet adjon a 

tudomány e részéről, ezért csak egy kis részével foglalkozunk. 

A klincselés lemezalkatrészek között valósul meg, illetve a dolgozat jelentős része végeselemes 

modellezés útján tárgyalja a kötést, ezért a lemezanyagok mechanikai viselkedése az egyik 

bemutatni kívánt terület, ezen belül is a különböző lemezalakításban alkalmazott anyagtörvények. 

A kötés vizsgálata többnyire 2D-ben történik, ezért a kontinuummechanika vonatkozó 

összefüggései is ismertetésre kerülnek.  

 

2.6.1 Izotróp folyási feltételek 

A folyás akkor indul meg, ha a folyási feltétel által előírt feszültségállapot fennáll az anyagban 

a külső terhelések hatására. A kérdés, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie ehhez az 

állapothoz az alakítandó anyagban.  

Annak ellenére, hogy a lemezek gyártás során (például hideg hengerlés) intenzív képlékeny 

alakváltozásokat szenvednek, amelynek hatására a szemcsék egy adott irányban rendezettséget 

mutatnak és nem igaz az izotróp viselkedés, végeselem szimulációkban, hacsak nem éppen az 

anizotropiát vizsgáljuk, elégséges az izotróp folyási felület feltételezése. A szakirodalomban 

számos példát találhatunk az egyes megközelítésekre, de a végeselemes gyakorlatban leginkább a 

Mises féle folyási feltétel alkalmazott. A következőkben a leggyakoribbnak tekinthetőkről adunk 

egy rövid áttekintést. 

 

2.6.1.1 Tresca-St. Venant féle folyási feltétel 

A Tresca és St. Venant által leírt folyási feltétel a legrégebbi módszer (1864). Az elmélet szerint 

a legnagyobb csúsztatófeszültségeket szükséges figyelembe venni. E szerint a folyás akkor indul 

meg, ha a legnagyobb csúsztatófeszültség eléri az anyagra jellemző kritikus értéket. A fő 

feszültségeket felhasználva, általános alakban a folyási felület az alábbi alakban írható fel (1) 

 

 𝑘𝑓
𝑇𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎−𝑆𝑡.𝑉𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡 = 𝑚𝑎𝑥 {

1

2
|𝜎1 − 𝜎2|,

1

2
|𝜎2 − 𝜎3|,

1

2
|𝜎3 − 𝜎1|}. (1) 

 



Irodalomkutatás 

23 

2.6.1.2 Huber-Mises-Hencky (HMH) féle folyási feltétel 

A három kutató közel egyszerre, hasonló alapelvek mentén jutott el a folyási feltétel 

megfogalmazásához, azaz az oktaéderes síkon ébredő csúsztatófeszültségek, a rugalmas torzítási 

energiák és az ún. nyírási intenzitás azonosságát vizsgálták. A végeselem rendszerekben gyakran 

csak Mises féle feszültségként nevezik. 

A HMH elmélet elterjedt matematikai alakja fő feszültségekkel felírva a következő:  

 

 𝑘𝑓
𝐻𝑀𝐻 = √

1

2
[(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2]. (2) 

 

A két folyási felületet síkfeszültségi állapotban ábrázolva látjuk a 23. ábrán. 

 

 
23. ábra Tresca-St. Venant és HMH folyási felületek (SF állapot feltételezése mellett) 

 

2.6.1.3 Egyéb izotróp folyási feltételek 

Alább olvashatunk még két további leírásmódot, amelyek egymásból következnek. Ismertetés 

nélkül Bishop és Hill [9], Bassani [10], Budianski [11] módszerei említhetők még. 

 

2.6.1.3.1 Hershey és Hosford  

A két szerző egymástól függetlenül jutott azonos feltételezésre [7][8]. Elméletük az előző két 

leíráshoz hasonló, azonban a vizsgált anyag krisztallográfiai szerkezetét is figyelembe veszik. A 

térben középpontos köbös (TKK) esetén az m kitevő 8, míg a felületen középpontos köbös (FKK) 

rácsok esetén m=6 értéket vesz fel. A feltétel a megfelelő paraméterezés esetén hasonló felületet 

eredményez, mint a HMH (m=2 vagy 4) vagy Tresca-St. Venant (m=1 vagy ∞).  

 

 2𝑘𝑓
𝑚 = |𝜎1 − 𝜎2|𝑚 + |𝜎2 − 𝜎3|𝑚 + |𝜎3 − 𝜎1|𝑚. (3) 

 

A (3) egyenletben szereplő m paraméter a szövetszerkezettől függő állandó. 

 

2.6.1.3.2 Barlat (Yld86) 

Barlat és Richmond [12] általánosította a Hosford féle feltételt, és figyelembe véve a csúsztató 

feszültségeket, sík alakváltozásra érvényes formában írták fel (4). 

 

 2𝑘𝑓
𝑚 = |𝐾1 − 𝐾2|𝑚 + |𝐾1 + 𝐾2|𝑚 + |2𝐾2|𝑚, (4) 

 

ahol a K1 és K2 feszültségi invariánsok. 
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2.6.2 Lemez anyagtörvények 

Alakítás során a másik fontos kérdés, ami miatt az anyagtörvények áttekintése lényeges, hogy 

miként viselkedik az anyag, növekvő terhelések hatására. Ezt a viselkedést az anyagtörvények 

segítségével írhatjuk le. 

A lemezek alakítása során két nagyon fontos tartományt tudunk megkülönböztetni, rugalmas 

és képlékeny tartományokat. Az alakítás során képlékenyen alakváltozik a lemez, azonban némi 

rugalmas tartomány mindig marad. Ez a rugalmas tartomány természetesen jóval kisebb, mint a 

képlékeny alakváltozás mértéke, azonban néha különösen fontos ennek vizsgálata is, például a 

szerszámból eltávolítás során a visszarugózás jelensége okozhat kedvezőtlen eltéréseket a várt 

eredményhez képest [19].  

Jelen értekezésben fémekkel foglalkozunk, ezért a fémek viselkedésének tárgyalására 

korlátozzuk az anyagtörvények vizsgálatát.  

Alakítás során az egyik legfontosabb tulajdonság a keményedés. Az alakítás során bekövetkező 

keményedés a diszlokációs mechanizmusok következménye. Az alakváltozás során a diszlokációk 

csúszása során olyan mikroszerkezeti változások következnek be, amelyek során a csúszási 

mechanizmusok akadályozva lesznek, emiatt nagyobb energia szükséges a bekövetkezésükhöz[3]. 

A csúszásban bekövetkező ellenállást jellemzi az anyagok felkeményedése [4]. Az alakváltozást 

leíró feszültség-alakváltozás görbe képlékeny alakváltozást leíró része a folyásgörbe. A 

felkeményedés jelenségének következménye, hogy a folyási feszültség az akkumulálódott 

képlékeny alakváltozás hatására növekszik, így amikor az anyag nyugalomban van, akkor az így 

adódott folyási feszültség válik az új folyási feszültséggé [5]. A gyakorlatban főként izotróp és 

kinematikusan keményedő modellekkel írják le az alakítási folyamatokat, de léteznek egyéb 

módszerek is például a kombinált (izotróp és kinematikusan keményedő) vagy ennél is 

összetettebb modellek. A két gyakori módszer a folyási felület változását másként közelíti meg, 

ezt az alapvető különbséget szemlélteti a 24. ábra. 

 

 
24. ábra Izotrop (bal) és kinematikus (jobb) keményedés sematikus ábrázolása 

 

Az izotróp keményedés során a folyási felület egyenletesen tágul, míg a kinematikus esetben 

annak origója vándorol, mérete nem változik. Ez utóbbit ciklikus terhelésű lemezvizsgálatok 

során, kísérleti úton is megfigyelték [6]. 

Az izotróp keményedést leíró leggyakoribb törvények az alábbiak: 

 

Ludwick-féle: 

 𝑘𝑓
𝐿𝑢𝑑𝑤𝑖𝑐𝑘 = 𝜎0 + 𝐾𝜑𝑛, (5) 

 

Nádai-féle: 

 𝑘𝑓
𝑁á𝑑𝑎𝑖 = 𝐾𝜑𝑛, (6) 
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Voce-féle: 

 𝑘𝑓
𝑉𝑜𝑐𝑒 = 𝜎0 + 𝑆(1 − 𝑒−𝑚𝜑), (7) 

 

Swift-féle: 

 𝑘𝑓
𝑆𝑤𝑖𝑓𝑡

= 𝐾(𝜑0 + 𝜑)𝑛, (8) 

 

ahol σ0 a kezdeti folyási feszültség, a K szilárdsági együttható, az n a keményedési kitevő, az S a 

szaturációs paraméter, az m a szaturáció változási sebessége. A Nádai-féle (6) leírásmód annak 

hazai vonatkozása miatt különösen lényeges, illetve mert matematikai szempontból egyszerűen 

kezelhető. A Voce (7) és a Swift (8) egyenletek széles körben alkalmazott leírási módok a 

lemezalakításban. A két leírás kombinációja a kombinált Swift-Voce modell (KSV) a két módszer 

előnyeit foglalja magában, és jól leírja mind az acélok, mind pedig az alumíniumok viselkedését 

(9) 

 

 𝑘𝑓
𝐾𝑆𝑉 = 𝛿𝑘𝑓

𝑆𝑤𝑖𝑓𝑡
+ (1 − 𝛿)𝑘𝑓

𝑉𝑜𝑐𝑒 , (9) 

 

ahol a δ egy súlyfaktor, és 0≤ δ ≤1 értéket vehet fel. 

 

Ezeken túlmenően többféle leírás is található a szakirodalomban, amelyek más tulajdonságokat 

is képesek figyelembe venni. Vannak összetettebb megfogalmazások, amelyek izotróp és 

kinematikus keményedés mellett írják le az anyagi viselkedést, figyelembe veszik a Bauschinger 

hatást, anizotropiát stb. ([13]-[18]). 

 

2.6.3 Anizotrópia és visszarugózás 

A lemezek gyártása sok esetben hidegen hengerléssel történik. A hidegalakítás következménye, 

hogy a lemez szemcseszerkezete megváltozik, azaz elveszti izotrópikus jellegét, és megjelenik az 

irányfüggés. A szemcsék alakja megváltozik, hengerlési irányban megnyúlnak. Tehát a hengerlési 

irányban és arra merőlegesen más-más mechanikai jellemzőket mérhetünk. Az anizotrópia 

figyelembe vehető lemezalakítás során a végeselem rendszerekben, a megfelelő paraméterek 

ismeretében. 

Az anizotrópia hatással van a folyási felület alakjára is, a korábban bemutatottokhoz képest 

elveszti kör alakját. Számszerűsíthető jellemző, így a hengerlési irányra merőleges és vastagság 

irányú alakváltozások hányadosaként írható fel. Mivel a dolgozatban nem foglalkozunk direkt 

megközelítésben az anizotrópia jelenségével, ezért a különféle matematikai megközelítések 

részletezésétől eltekintek, azonban felsorolásszerűen a főbb kutatók foglalkoztak a területtel: Hill, 

Barlat, Barnabic stb. 

A visszarugózás jelensége az alakítástechnikában jól ismert. Akkor következik be, amikor a 

külső terhelések megszűnnek a munkadarabon, és rugalmas visszatérítő hatás érvényesül. Az 

alakított munkadarab méretei, formája ennek a rugalmas viselkedésnek hatására nem a tervezett 

szerint alakul ki. Vannak megoldások a probléma kiküszöbölésére, például amikor nagyobb 

mértékben alakítják a lemezt, mint a tervben szerepel, így a visszarugózás hatására nyeri el a kívánt 

végleges geometriát, egyes végeselemes rendszerek már tudják kompenzálni, azaz a tervezés során 

tudható, hol és milyen mértékben kell módosítani a szerszámok geometriáját, alakító erőket. A 

problémát részletesen Lukács vizsgálta disszertációjában [142]. 
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2.7 Modellezési kérdések 

A disszertáció lényeges része a végeselem modellezés útján nyert eredmények, adatok 

elemzésével kapcsolatos, így röviden szólni szükséges a szakirodalomban vizsgált esetekről. A 

klincselés ugyan lemezanyagok között létesül, ugyanakkor épp ezért rendhagyó eljárás, mivel a 

lemezek vékonyodása határozza meg a kötés szilárdságát. Emiatt a kettősség miatt szükségszerű 

a lemezek vastagságát is figyelembe venni a szimulációs feladatok végzése során, azaz héjak 

alkalmazásával a technológiát, a kötések kialakulását nem lehet vizsgálni. A lemezek vastagságát 

tehát 2D vagy 3D végeselem modellek alkalmazásával tehetjük meg. A klincselés során nagy 

alakváltozást szenvednek a lemezek, modellezési szempontból tehát a végeselemek 

nagymértékben torzulnak. A túlságosan torzult elemekből származó eredmények viszont kevésbé 

alkalmasak további elemzésre, így az ún. újrahálózás lehet a megoldás. A nemlineáris anyag és 

geometria és az újrahálózás pedig nagy számítási teljesítményt igényel. Ezeket megfontolva a 2D-

s modellezés, azon belül is a klasszikusnak tekinthető körpont alakú kötés jellege miatt a 

tengelyszimmetrikus megközelítés a megfelelő. A szakirodalom szerint ez a leggyakoribb 

leképezése a technológiai folyamat vizsgálatának. 

 A klincs kötések végeselemes vizsgálatával már a 2000-es évek elején Varis is elkezdett 

foglalkozni [74]. Varis a modellezés során tengelyszimmetrikus modellt épített, amelyben a 

lemezek rugalmas-képlékenyen, a szerszámok pedig ideálisan merev testként viselkedtek. A 

számításai során különböző anyagtörvényeket alkalmazott, vizsgálta a súrlódási tényező hatását. 

Az alkalmazott rendszer a MARC volt. A végeselemes vizsgálattal kapcsolatos időrendben 

következő tanulmány de Paula és munkatársai [75] által írt. A vizsgálatokhoz DEFORM 2D 

rendszert választották. A vizsgált modell ebben az esetben is tengelyszimmetrikus. A tanulmány 

célja, hogy néhány geometriai variánson keresztül elemezzék a szerszámok hatását az 

anyagáramlásra, a szerszám kitöltésre. Illetve egy kezdetleges eljárást mutatnak be a fejhúzás 

numerikus elemzése céljából. Az eredményeiket vizsgálatokkal, kísérleti eredményekkel ugyan 

nem igazolták, de összefoglalójukban rávilágítottak az alámetszés méretének teherviselő 

képességre gyakorolt hatására, amelyet a szerszámok kialakítása befolyásol. Mucha [76] 

tanulmányában MARC rendszerben nagyszilárdságú lemezek között kialakított klincselt kötéseket 

és a főbb geometriai jellemzőket elemezte különféle matrica variánsok alkalmazásával. A [76] 

tanulmányban az eredmények egyszerűbb magyarázhatósága miatt 3D-s modellt használtak. A 

tanulmányukban a kötések tönkremenetelét elemezték ABAQUS rendszerben. 

Végeselem modellezésről további számos tanulmányban olvashatunk, így például a [25], [26], 

[30], [50]. 

Az eddigiek alapján tehát főként tengelyszimmetrikus modelleket alkalmaznak. A 

tengelyszimmetrikus modellek csak forgásszimmetrikus esetekben alkalmasak a problémák 

kellően pontos leírására, így csak korlátozottan alkalmazhatók. 

A tengelyszimmetria kezeléséhez feltételeznünk kell, hogy a vizsgálat tárgyát képező test 

független a kerületi irányú koordinátáktól, azaz hengerkoordinátákkal tudjuk leírni. A henger 

koordináta rendszer két komponensét használjuk, az r, radiális és a z, axiális koordinátáira 

támaszkodhatunk. A testet pedig egy meridián metszetével képezhetjük le (25. ábra). A 

végeselemes számítások során feltételeznünk kell továbbá, hogy a terhelések, és egyéb 

peremfeltételek is forgásszimmetrikusak. 
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25. ábra Tengelyszimmetrikus test 

értelmezése [77] 

26. ábra Tengelyszimmetrikus feszültségek 

értelmezése [77] 

 

A lineárisan rugalmas test egy pontjának elmozdulása a radiális (u) és axiális (w) 

elmozdulásokkal írható le, a tengelyszimmetria miatt a kerületi irányú elmozdulás komponens 

zérus, v=0. Ezek alapján az elmozdulás vektor (10) szerint írható fel 

 

 𝑢 = {
𝑢(𝑟, 𝑧)
𝑤(𝑟, 𝑧)

}. (10) 

 

Az alakváltozási mező leírása során tudjuk, hogy az u és a w komponensek nem függnek a 

kerületi iránytól, ebből következően a γrθ és γzθ alakváltozási komponensek zérus értékűek. A 

főirányú alakváltozások, valamint a szögelfordulások pedig a (11) egyenletek szerint írhatók fel. 

 

 휀𝑟 =
𝜕𝑢

𝜕𝑟
, 휀𝑧 =

𝜕𝑤

𝜕𝑧
, 𝛾𝑟𝑧 =

𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
.  (11) 

 

A kerület mentén elhelyezkedő pont axiális elmozdulás hatására radiális irányban történő 

elmozdulása r+u mértékben egy másik kerületre vándorol, azaz a kerületi irányú elmozdulás 

származtatható (12) 

 

 휀𝜃 =
2𝜋(𝑟 + 𝑢) − 2𝜋𝑟

2𝜋𝑟
=

𝑢

𝑟
. (12) 

 

Az alakváltozási vektor pedig felírható a (13) szerint. 

 

 휀 = [휀𝑟 , 휀𝑧, 휀𝜃, 𝛾𝑟𝑧]𝑇 = [
𝜕𝑢

𝜕𝑟
,
𝜕𝑤

𝜕𝑧
,
𝑢

𝑟
,
𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
]

𝑇

. (13) 

 

A feszültségmező az alakváltozásokból számolható. A feszültségek értelmezésében a 26. ábra 

segít. 

A feszültség vektoros formában a következő (14) 

 

 𝜎 = [𝜎𝑟 , 𝜎𝑧 , 𝜎𝜃, 𝜏𝑟𝑧]𝑇 . (14) 

 

Ezeket a megfontolásokat figyelembe véve kell tehát a modellt felépíteni a végeselem 

rendszerben. A végeselem modellezés során MSC.Marc&Mentat 2019-es verzióját használtuk. A 

programrendszer sajátossága, hogy a tengelyszimmetriát az XY síkon kell definiálni úgy, hogy az 

X tengely a forgástengely. 
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3 Alkalmazott nagyszilárdságú acél klincselt kötéseinek vizsgálatai 

3.1 DP600 lemezanyag vizsgálatai 

 

A DP-s acélok fejlődése 1975-ben indult, és azóta is folyamatos. Szakítószilárdságuk 450 és 

1200 MPa közötti, miközben viszonylag jól alakíthatók [82]. A DP-s acélokat főként az 

autóiparban használják, szilárdságtól függően kerülnek a karosszériába az egyes acélok [83]. A 

DP-s acélok duál fázisú acélok, ahol az alakíthatóságért a ferrit felel, míg a nagy szilárdságot a 

martenzit biztosítja. A két fázis aránya befolyásolja a mechanikai, alakíthatósági tulajdonságokat. 

A martenzit mennyisége általában 20% körüli [84].  

 

3.1.1 DP600 anyaminőség vizsgálata 

 

3.1.2 Anyagvizsgálati eljárások 

A DP600 jelű nagyszilárdságú acélt több szempontból is vizsgáltam. Elsőként a 

szövetszerkezetét és vegyi összetételét elemeztem. A szövetszerkezet vizsgálatához a próbatest 

előkészítéséhez elsőként a próbatest csiszolása volt fontos, ehhez 100-200-600 és 1200 µm-es 

csiszolópapírt alkalmaztunk, majd 3 µm-es gyémántpasztával políroztuk, végül 3%-os Nitallal 

marattuk a felületet. Az így előkészített próbatestet egy Carl Zeiss mikroszkóppal vizsgáltuk, 

amelynek a képfelismerő szoftverével statisztikusan is értékeltük a mintákat. A 27. ábrán látható 

egy részlet, amelyen jól felismerhetők a martenzit szigetek a ferrit mátrixban. A szoftver 

számításai szerint ~23% a martenzit mennyisége, és az átlagos szemcseméret 5 µm-es.  

 

 
27. ábra Szövetszerkezet (szürke: martenzit, világos: ferrit) 

 

A vegyi összetételt Oxford Instruments Foundry Master Pro spektroszkóppal vizsgáltuk. A 

vegyi összetételt 13 egymást követő mérés átlagaként határoztuk meg. A 2. táblázat tartalmazza a 

mérésekből nyert vegyi összetételt. 
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2. táblázat DP600 vegyi összetétel 

Vegyjel m/m [%] Vegyjel m/m [%] Vegyjel m/m [%] 

Fe 98,6 Al 0,0553 S <0,005 

C 0,116 Co 0,0125 Cr 0,0262 

Mn 0,171 Cu 0,0074 Mo 0,0077 

Si 0,876 Nb 0,0214 Ni 0,0362 

P <0,005 Ti <0,005 W 0,0103 

S <0,005 V 0,0124 Pb 0,0114 

 

3.1.2.1 Kötések vizsgálatai 

Az alábbiakban a klincs kötések Tanszéken elvégzett mechanikai vizsgálatait ismertetem. 

 

3.1.2.1.1 Statikus vizsgálatok 

A klincs kötések statikus vizsgálatai elvben megegyeznek a ponthegesztett kötések 

vizsgálataival. Jelen vizsgálatokhoz alkalmazott lemezek 100x30x1 mm3 méretűek voltak. A 

nyíró-szakító és nyakhúzó vizsgálatokhoz a próbatestek átfedése 30 mm volt. A fej húzó 

vizsgálatokhoz a befogó szerszám csapjainak 16 mm átmérőjű furatok készültek. 

A próbatesteket a 28. ábra mutatja, már vizsgálathoz előkészítve. A befogópofák közé helyezett 

lemezek széleit kicsúszás ellen hornyolni szokás. A hornyok létrehozásához egyszerű kalapács is 

megfelelő. A 29. ábrán a három vizsgálati eljárás látható. A nyíró-szakító és nyakhúzó 

vizsgálatokhoz ugyanaz a befogó megfelelő, míg a fejhúzó vizsgálathoz egy csapos szerszámot 

kell alkalmazni.  

 

    

28. ábra Próbatestek (F: nyíró-szakító; 

S: nyakhúzó; K: fejhúzó) 

29. ábra Próbatestek vizsgálati elrendezése (balról 

jobbra: nyíró-szakító, fejhúzó, nyakhúzó) 

 

A 30. ábra a három vizsgálati eljárásból származó mért erő-elmozdulás diagramok láthatók. A 

vizsgálatok közül a nyíró-szakító vizsgálat során mérhető a legnagyobb erő, míg a legkisebb a 

fejhúzó vizsgálat esetén. Az elmozdulások esetén a legkisebb elmozdulás a nyíró-szakító 

vizsgálatnál mérhető, míg a legnagyobb a vizsgálat kényszerei miatt a nyakhúzó vizsgálat során 

mérhető. 

Az egyes görbék a szakirodalomban fellelhető mérési eredményekhez hasonló jelleget 

mutatnak.  
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30. ábra Elvégezett statikus vizsgálatok erő-elmozdulás diagramjai 

 

A legnagyobb megengedhető nyíró-szakító erő becslésére Coppieters [92] adott analitikus 

összefüggést a (15) egyenlethez hasonló alakban. Az összefüggés értelmezéséhez a 31.ábra segít. 

 

 
31. ábra Sematikus modell a nyíró-szakító erő becsléséhez 

 

Ezek alapján a klincs kötést egy vékonyfalú csőként lehet felfogni (31. ábra), és egyszerű nyíró 

igénybevétellel terheljük. A cső falvastagsága a modellben a felső lemezen mérhető 

nyakvastagságnak megfelelő, hiszen ez a legkisebb vastagságú tartomány, azaz a legkisebb 

ellenállással rendelkező keresztmetszet.  

A becslés konzervatív, ha a megengedhető feszültséget a folyási feszültséggel tesszük 

egyenlővé. Ekkor a Mises féle folyási feltétel értelmében a tiszta nyírás az 𝑅𝑝0.2/√3-mal egyenlő. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a szakítószilárdságot felhasználva a mérésekkel jó egyezést 

kapunk. 

 

 𝐹𝑁𝑦,𝑏𝑒𝑐𝑠𝑙é𝑠 = 𝑅𝑚𝜋(𝐷𝑏𝑡𝑁 + 𝑡𝑁
2 ), (15) 

 

ahol az Rm a szakítószilárdság és Db a bélyeg átmérője [4]. 

 

A kutatásaim során használt szerszám átmérője 4,2 mm, a mért maradó nyakvastagság 0,291 

mm, míg a szakítószilárdság szabványos minimum értéke 600 MPa, míg a szakítóvizsgálatok 

alapján ez az érték némiképp magasabb. 

 

3. táblázat DP600 lemezanyag mechanikai jellemzők (Tanszéki, korábbi mérés) 

Orientáció Rp0.2 [MPa] Rm [MPa] A80 [%] Z [%] n [-] r [-] 

0° 448 669 19 63 0,14 0,81 

45° 451 679 20 60 0,14 0,71 

90° 454 691 18 71 0,14 0,73 

átlag 451 680 19 57 0,14 0,98 
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A 3. táblázatban a Tanszéken különböző irányokban korábban elvégzett mérések eredményei 

láthatók.  

A 4. táblázatban összehasonlítva láthatjuk a becslésre vonatkozó összefüggés eredményét a 

mérésből számított átlagos nyíró-szakító erő maximumával, azaz a tönkremenetelhez vezető erő 

értékével. 

Az erő értékek egész értékre kerekítve szerepelnek a táblázatban. A legjobb közelítést a 45°-os 

mérésből meghatározott szakítószilárdsági értékkel becsült nyíró erő mutatja, ekkor a százalékos 

eltérés a mérés átlagához viszonyítva kevesebb, mint 1%. 

A mérésekből származtatott becslések 1-2%-on belül adják eredményül a kötés szilárdságát. A 

szabvány szerinti szakítószilárdsági minimummal számolva ez a különbség ~13%-kal 

alacsonyabb, mint a mérés, azaz a biztonság irányába téved, mivel a valósnál lényegesen kisebb 

feszültséget engedünk meg. A gyakorlati életben ennek használata javasolt a konzervatív volta 

miatt, illetve az alapanyag gyártók is ezt garantálják. 

 

4. táblázat Nyíró-szakító erő becslésének összehasonlítása méréssel 

 
Mérések 

átlaga 

Szabványos 

Rm becslés 

0°-os 

becslés 

45°-os 

becslés 

90°-os 

becslés 

Átlagos 

Rm 

becslés 

FNy [N] 2849 2463 2746 2787 2837 2791 

 

3.1.2.1.2 Dinamikus vizsgálatok 

A szakirodalomban a dinamikus vizsgálatok tárgyköre főként a statikus vizsgálatoknál 

(3.1.2.1.1) ismertetett próbatestekkel végzett nagyobb sebességű szakításokat [85] vagy a 

kifáradással kapcsolatos vizsgálatokat tárgyalja. Ütközésvizsgálatra, amelyben klincselt 

kötésekkel készített zártszelvényeket vizsgálnak, a [87] tanulmányban találhatunk példát, míg 

vibrációs vizsgálatokról a [88] cikkben írnak. Acél és alumínium vegyes kötések fejhúzó és 

nyírószakító terhelések sebességének hatásáról a [86] tanulmányban kísérleti és szimulációs úton 

nyert eredmények alapján írnak. Az eredményeiket tekintve az a következtetés vonható le, hogy a 

fejhúzáshoz hasonló terhelések esetén a dinamikus hatások kevésbé okoznak eltérést a mért 

értékekben, mint a nyíró-szakító terhelések esetén. Ez utóbbi terhelés típusnál azonban a szívósság 

a sebességgel együtt nő, ugyanakkor a tönkremenetel módja nem változik. A tanulmányokban a 

rokontechnológiákkal összevetve jelenik meg a klincselés, így ponthegesztett kötésekhez és 

önvágó szegecskötésekhez hasonlítják. Kifáradás szempontjából a ponthegesztett kötéseknél 

kedvezőbb a klincs kötés. A körpont alakú klincselt kötések közel kétszer jobb fáradási 

tulajdonsággal rendelkeznek, mint szögletes kötések esetén [92]. A kötéspontok száma és 

elhelyezkedése is hatást gyakorol a fáradási tulajdonságokra. [89]. A dinamikus szakítóvizsgálatok 

eredményei szerint a nagyobb sebességgel végzett szakítás nagyobb erő hatására zajlik le. A 

fáradás lineárisan-rugalmas törésmechanikai megközelítése viszonylag egyszerűen kezelhető [91]. 

A kutatásaim során nem találkoztam klincselt kötésekre vonatkozó olyan kísérletekre, amelyeket 

Charpy-féle ütőművön végek volna, ezért erre a módszerre esett a választás, annak ellenére, hogy 

nem szabványos próbatestekkel történt az alkalmazása. 

A klincselt kötések dinamikus vizsgálatát Charpy-féle ütőművön elemeztük. A próbatestek nem 

szabványosak (32. ábra és 33. ábra), így a vizsgálatból nyerhető eredmények csak 

összehasonlításra alkalmasak. A vizsgálathoz alkalmazott befogót [93] ponthegesztések 
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minősítésére fejlesztették, azonban mivel rokontechnológiáról beszélünk, hasonló elvek szerint 

ebben az esetben is alkalmazható. 

 

 
 

32. ábra Ütővizsgálatokhoz használt 

próbatestek geometriája 
33. ábra Próbatestek 

 

Az ütővizsgálatok során elvégeztünk egy olyan mérést is, amelyben nem volt klincs kötés, hogy 

meghatározhassuk a teljes elnyelt energia mekkora részét teszi ki a lemezek tiszta hajlítására 

fordított energia. Ennek a vizsgálatnak az eredménye 13 J lett, ami alapján elmondható, hogy ~1/3 

részben a lemezek hajlítása felel a teljes elnyelt energiáért. 

Az első kísérletek a [94] kötések optimális fenékvastagságának meghatározására fókuszáltak. 

Az 34. ábra alapján kijelenthető, hogy az eltérő fenékvastagságok eltérő energiaelnyelő 

képességgel rendelkeznek. Az egyre növekvő fenékvastagság egyre csökkenő ütőmunka értéket 

eredményezett. A kapcsolat a fenékvastagság és az ütőmunka között nem lineáris. A nagyobb 

mértékben alakított, tehát kisebb maradó fenékvastagsággal rendelkező próbatestek ugyan 

nagyobb mértékben képesek elnyelni az ütközés energiáját, azonban a lemezek nagyobb fokú 

alakítottsága statikus igénybevételek esetén csökkenő értékeket kell, hogy eredményül adjanak. 

Továbbá az alakítóerő igény ezekben az esetekben nagyobb, ami pedig a szerszám tönkremenetele 

szempontjából kritikus. 

A kisebb mértékben alakított próbatestek, tehát a nagyobb maradó fenékvastagságúak kisebb 

ütőmunkát képesek elnyelni. Ez a kisebb alámetszésnek tudható be, tehát könnyebben ki tud 

gombolódni a kötés, ami kedvezőtlen a statikus terhelések szempontjából is. 

Az eredmények alapján a tB=0,5-0,55 mm közötti maradó fenékvastagságok tekinthetők 

leginkább megfelelőnek, azaz kellően nagy az ütőmunka, és az alámetszés mértéke is kielégítő.  

 

 
34. ábra Maradó fenékvastagság hatása az ütőmunkára 

 

Az első kísérlet sorozat alkalmával 7 darab próbatestet vizsgáltunk meg. Az első 6 darab 

próbatest normál irányúnak feltételezett elrendezésben lett az ütőműbe helyezve, míg a 7. próbatest 

(A7* jelű) ellenirányban egy hirtelen gondolattól vezérelve, miszerint egy járulékos, dinamikus 

alakítás megnövelheti a tönkremenetel energiaigényét. 
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35. ábra Ütővizsgálati eredmények – első mérési sorozat 

 

A mérés kiugróan magasabbra adódott, mint a korábbi hat esetben, ezért megismételtük még 

három próbatesttel mindkét irányban, hogy igazolhassuk a mérés során felmerült feltételezésünket 

és ki tudjuk küszöbölni az esetleges mérési pontatlanságból vagy hibából adódó eltérést. 

Az orientáció hatását a dinamikus jellemzőre a 36. ábra és 37. ábra elrendezései szerint 

értelmezzük. Feltevésünk szerint tehát, ha az ütőszerszám a dudor felől üti el a próbatesteket, akkor 

az ütőmunka nagyobb lesz, mivel az elütés pillanatában történik egy gyors, a kötés létrehozásával 

ellentétes irányú zömítésszerű alakítás. Ennek az alakítási folyamatnak az eredménye pedig egy 

megnövekedett energiaelnyelés. 

 

  
36. ábra „Normál” irány 37. ábra. „Fordított” irány 

 

A megismételt, most már szándékosan eltérő irányú ütővizsgálatok eredményeit az 5. 

táblázatban foglaltuk össze. 

 

5. táblázat A ütővizsgálatok eredménye 

Orientáció Normál irány Fordított irány 

Próbatest sorszám 1 2 3 4 5 6 

Maximális alakítóerő [kN] 41,5 41,51 41,28 41,91 41,88 42,29 

Mért fenékvastagság [mm] 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,53 

Mért ütőmunka [J] 29,5 30 31 34 35,5 35 

Átlagos ütőmunka [J] 30,1 34,8 

 

A két irányultság közötti különbség a tönkremenetel módjában is megjelenik. A 38. ábrán a 

normál irányú ütővizsgálatokhoz használt próbatestek tönkremenetele látható. Minden eseteben a 

nyaknál történő leszakadás figyelhető meg. Az ütőéllel egyező oldali lemezekből szakadt ki a 

kötés. 
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38. ábra „Normál” irány - tönkremenetel 

 

Ezzel szemben a 39. ábrán minden eseteben kigombolódás útján károsodott a kötés. 

Ugyanakkor az ütőéltől távolabbi lemezek mindegyikén megjelent egy-egy repedés a próbatest 

befogásához közelebbi oldalon. 

 

  

39. ábra „Fordított” irány - tönkremenetel 

 

Az eredmények alapján igaznak bizonyultak a feltételezéseink. A fordított irányú 

ütővizsgálatok rendre nagyobb ütőmunkát eredményeznek. A különbség átlagosan 15%. 

Ennek az eredménynek a gyakorlati jelentősége, hogy a kötések tervezésekor figyelembe lehet 

venni a várható dinamikus behatás irányát, és az elnyelt energia mennyiségét növelni lehet. 

 

3.1.2.1.3 Próbatestek keresztmetszetének vizsgálata 

Az optimális fenékvastagság meghatározását követően, a keresztmetszetre vonatkozó 

méréseket is végeztünk. A vizsgálat során csiszolatok készültek, és mikroszkópi felvételeken 

elemeztük a kötésekre jellemző méreteket (40. ábra). 

 

 
40. ábra Keresztmetszet jellemző méretei 
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41. ábra Szövetszerkezeti változások 

 

A 41. ábrán a kötés három különböző pontjában vizsgált szövetszerkezeti képe látható. Az ábra 

1-gyel jelölt pontját tekinthetjük alakítatlannak. Az alakítatlan lemez szövetszerkezetén látható 

eloszlást tehát tekinthetjük etalonnak. Ehhez viszonyítva a 2-vel jelölt pont kissé megnyúlt 

szemcsékre enged következtetni, míg a 3-mal jelölt nagyításon szinte erőteljesen torzultak a 

szemcsék. 

 

3.1.2.1.4 Keménységmérés 

A kötések keresztmetszetén végzett keménységmérések során az alakítottság mértékét lehet 

tanulmányozni, azaz milyen mértékben keményedik fel az alapanyag a gyártás során. A 

vizsgálatokhoz kisterhelésű Vickers féle keménységmérést választottunk (HV0,5, 500 grammos 

terhelés mellett). A keménységmérést DP600/DP600 és DP600/DP800 (7.1.3) vegyes 

párosításokkal is elvégeztük. A kötés középpontjában van az első mérés (0. sorszámú) és ~0,5 

mm-nyi távolságokban lett megmérve a keménység (42. ábra). A keménységmérési pontok a 

lemezek középsíkjában lettek felvéve. 

 

 
 

42. ábra DP600/DP600 kötés 

keménységmérési pontok 

43. ábra DP600/DP600 kötés keménység értékek 

a keresztmetszet mentén 

 

A 43. ábrán látható, hogy a kötés középpontjában a keménység ~HV320 és kifelé, az alakítatlan 

alapanyag irányba, a keménység csökken, végül eléri az alapanyagra jellemző ~HV200-220 

értéket. Azaz közel HV100 a különbség az alakítatlan lemez és a kötés középpontja között.  
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4 DP600 minőségű acéllal végzett szimulációs vizsgálatok 

4.1 DP600 – szimuláció validációja 

Ez a pont a további számítások alapját képező modell felépítését és helyességének bizonyítását 

mutatja be a DP600-as acélminőség használata mellett. 

 

4.1.1 Az alkalmazott végeselem modell 

Elsőként a végeselem modellt ismertetem. A szakirodalom szerint 2D tengelyszimmetrikus 

esetben elégséges a körpont alakú kötéseket vizsgálni, ahogy azt láthattuk a 2.5 fejezetben. Ezért 

a következőkben az ezen alapuló modellt részletezem. Az alkalmazott végeselemes rendszer az 

MSC.Marc&Mentat 2019 általános célú, nemlineáris végeselem rendszer. Ebben a 

programrendszerben a pre- és a postprocesszor, illetve a megoldó egy kezelői felületen érhető el. 

A végeselem modell a 44. ábrán látható. Az ábra szerinti rugósort helyettesítő elem a 3. ábra és 

az első számítási eredmények alapján lett feltételezve. A rugalmassága egy kalibrációs folyamat 

alapján került meghatározásra. A bélyeg anyaga rugalmas, de a rugalmassági modulusa nagyobb, 

mint az acélé (E=20000 GPa), így tulajdonképpen kvázi-merev. A szerszám többi része (matrica, 

leszorító és a dugattyút képviselő görbék) ideálisan merevnek tekinthető. A lemezek viselkedését 

rugalmas-képlékeny anyagtörvény (6.2 fejezet, 74. ábra - Nádai féle leírás) szerint vesszük 

figyelembe. Az anyagtörvény a korábbi, Tanszéki mérések alapján lett felvéve. Az egyes elemek 

között súrlódást tételezünk fel. A végeselem hálót négycsomópontú, lineáris négyszög (QUAD4, 

[154]) elemek alkotják. A kezdeti háló csak a bélyeg esetén automatikus. A lemezeket az alakítás 

során a kedvezőtlen háló torzulások miatt újrahálózzuk. Az újrahálózás feltételei a szögtorzulás 

nagysága és az elemek penetrációja alapján lettek megállapítva, és a folyamat során csak 

négyszögelemek keletkeznek. 

 

 
44. ábra Végeselem modell felépítése 
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A modellben a forgástengely mentén vízszintes megfogást alkalmaztam a csomópontokon, és 

a lemezek szélén egy-egy csomópontra adtam függőleges elmozdulás kényszert. A dugattyút 

szimbolizáló görbére előírt elmozdulást állítottam be, amely azonos a mérésekben tapasztaltakkal.  

3D-s modell vizsgálata annak óriási számítási igénye miatt nem történt. A modell részletezése 

lényeges, mivel később látni fogjuk, hogy mely paraméterek vannak hatással az eredményként 

kezelhető erő-elmozdulás diagramokra vagy a kötés geometriájára.  

 

4.1.2 Modell helyességének meghatározása 

 

  

45. ábra Erő-elmozdulás összehasonlítás 
46. ábra Mért és számított geometria 

összehasonlítása 

 

A 45. ábrán látható erő-elmozdulás (F-d) görbék összehasonítása jó egyezést mutat. A mérési 

adatsort kibővítettem az adatpontok 5%-os hibasávjával, amely területtel figyelembe tudjuk venni 

az esetleges pontatlanságakat mind a mérésben, mind a szimulációban. 

A szimuláció eredményeként kapott pontozott görbe ezen a tartományon belül esik, tehát 

erőtani szempontból helyes. A 46. ábrán egy elkészült kötés keresztmetszete látható, amelyre az 

alakítást követő pillanatban meglévő hálót illesztettem. Amint az látható, jó közelítéssel ráillik a 

csiszolatra.  

4.2 Fejhúzó vizsgálat modellezése 

Számos kutatásban foglalkoznak a fejhúzó vizsgálat szimulációjával, mint numerikus 

anyagvizsgálati lehetőséggel, így például Coppieters [25] és de Paula és munkatársai [95]. A 

fejhúzás sematikus ábrázolását a 47. ábra mutatja. 

 

 
47. ábra Egyszerűsített fejhúzás sematikus ábrázolása [95] 

 

Az alkalmazott modell mivel tengely szimmetrikus, korlátozott lehetőségek vannak az 

anyagvizsgálatok numerikus vizsgálatára. A fejhúzó vizsgálat jellegét tekintve azonban 

viszonylag hasonló elrendezésben történik. A valós mérés és a modell között azonban így is 

számos különbség áll fenn , így nem várható el, hogy a két eredmény erő-elmozdulás függvénye 
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azonos legyen, de a kalibrált modell anyagának jellemzői és a kötésgeometria nagyfokú egyezése 

alapján jogos elvárás, hogy a számított erő értéke jól közelítse a mérésből származót. Alapvető 

különbség, hogy mérés során a fejhúzás az összekapcsolt lemezek egymásra merőlegesen kerülnek 

összekötésre (28. ábra jobb felső részlete), a terhelés bevezetése furatokon keresztül történik, míg 

ezzel szemben a modell tengelyszimmerikus, azaz a térbeli esetben ez két tárcsa lenne, amelyeket 

a peremük mentén húzúnk szét. 

A végeselem modell a kalibrált modellhez képesti eltérései a következők. Az összes szerszám 

a kötés létrejöttét követően eltávolodik, azaz megszűnik közöttük az érintkezés. A függőleges 

irányú elmozdulást csomópontokon értelmezett elmozdulás kényszer helyett újabb merevtestekkel 

vettük figyelembe. A merev testek a lemezek függőleges élén állnak egymással ún. ragasztott 

kötésben. A felső lemezhez kötött merev test a szerszámok eltávolítását követően elkezd 

eltávolodni függőlegesen fel, ezzel együtt magával vonszolva a lemezt. Az alsó lemez pedig egy 

helyben marad az egész folyamat idején a 48. és 49. ábrák szerint. 

A 48. ábrán ρ-val jelölt szög növekedése egészen a tönkremenetelig tart, mivel a felső lemez az 

Ff erő hatására igyekszik kigombolódni, és húzza magával az alsót. 

 

 
48. ábra Egyszerűsített fejhúzás végeselemes vizsgálata (összehasonlító képlélekeny alakváltozás 

eloszlása) 

 

  
49. ábra Egyszerűsített fejhúzás folyamata (összehasonlító képlélekeny alakváltozás 

eloszlása) 

 

A méréssel összevetve igazolódik, hogy a modell és a kísérleti eredmények ebben az esetben 

nem teljesen hasonlíthatók össze, ugyanakkor a maximális erők értéke közel azonos, tehát a 

kötésre merőleges irányú teherviselőképesség becslésére ez a modell is alkalmas (50. ábra). A 

különbség ~100N, ami figyelembe véve a mérés és a számítás közötti különbségeket, elfogadható 

mértékű. 
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50. ábra Egyszerűsített fejhúzás és mérés összehasonlítása 

 

Különböző fenékvastagságok esetén eltérő alámetszésekre jutunk, amely méret ebben a 

terhelési esetben különösen fontos geometriai jellemző. A kisebb alámetszés úgy valósítható meg, 

ha kisebb előírt elmozdulást írunk elő a dugattyút vezérlő elemre. 

A maradó fenékvastagság és az alámetszés közötti közel lineáris összefüggés könnyen 

kihasználható a minőségi kérdések (2.5.2.2) vizsgálatakor. A két mérőszám közötti kapcsolatot az 

51. ábra mutatja. 

 

 
51. ábra Fenékvastagság és alámetszés kapcsolata 

 

Válasszunk most egy kisebb elmozdulást a vizsgálathoz. Ennek hatása tehát a csökkenő 

alámetszés, ami pedig várakozásaink szerint a szétgombolódáshoz szükséges erő értékét, azaz a 

teherviselőképességet csökkenteni. 

 

 
52. ábra Alámetszés csökkenésének hatása a fejhúzási erő értékére 



DP600 minőségű acéllal végzett szimulációs vizsgálatok 

40 

Az 52. ábrán látható görbék közötti jelentős különbség igazolja, hogy kisebb erőt kapunk kisebb 

alámetszés esetén, azaz a fejhúzó vizsgálathoz hasonló terhelések esetén a nyakvastagság helyett 

az alámetszés mértéke a mértékadó geometriai jellemző. 

A vizsgált állapotok tB=0,55 mm (3,2 mm dugattyú elmozdulás) és tB=0,85 mm (2,8 mm 

dugattyú elmozdulás) volt. Ezek alapján megállapítható, hogy a maradó fenékvastagsághoz tartozó 

tönkremenetelt jelölő erő az alámetszéssel arányosan csökkent. 

 

4.3 Nyíró-szakító vizsgálat egyszerűsített modellezése 

Az ipari gyakorlatban gyakran nincs idő és költségfedezet arra, hogy számításigényes 

feladatokat oldjunk meg. A valós szerkezetekben több, esetenként százas nagyságrendben 

található klincselt kötés. Ahhoz, hogy ezeket a kötéseket tudjuk vizsgálni vagy 3D-s szimulációkat 

kellene végezni, amelyek esetlegesen az újrahálózás miatt le sem futnának vagy túlságosan is 

időigényesek lennének. Célszerűbb olyan egyszerűsítéseket keresni, amelyek megkönnyítik a 

munkát, és könnyen be lehet illeszteni egy ipari szimulációs munkakörnyezetbe. Ezeket a 

technikákat több helyen alkalmazzák, annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben a számítási 

teljesítmény, ezzel együtt a szimulációs mérnöki feladatok megoldása is nagyságrendekkel 

gyorsabb, ugyanakkor jóval összetettebb feladatok elvégzése szükséges. Például csavarkötések 

vagy ponthegesztett kötések modellezésére ez egy bevett gyakorlat, míg klincselt kötésekre ezek 

az egyszerűsítések jelenleg nem teljesen kiforrottak vagy nem igazán jól és egyértelműen tárgyalt 

pontok. Ezekkel a módszerekkel lényegesen kevesebb végeselemet kell a modellben alkalmazni, 

azaz a számítási költség minden értelemben (modellezési idő, számítási idő, mérnökóra díja stb.) 

csökken. 

A disszertációmban a nyíró-szakító vizsgálati próbatesteken elvégzett mérések eredményét 

etalonnak véve készítettem el az egyszerűsített modellemet. A szakirodalomban főként 

ponthegesztésre találni példát, így [96], [97] vagy [98]. Klincselt kötések egyszerűsített 

modellezésével Breda foglalkozott több tanulmányában [99], [100], [101]. 

Az itt bemutatott modell Breda munkájához hasonlóan épül fel, de más leírást használ. A modell 

az Hiba! A hivatkozási forrás nem található. szerinti módon épült fel. A lemezek héj elemekből é

pültek fel, háromszögelemekkel behálózva. A lemezek anyagjellemzői rugalmas esetben E=200 

GPa és ν=0,3, míg nemlineáris esetben a korábbi tanszéki mérések alapján felvett folyásgörbék 

szerint vannak figyelembe véve. A modell elmozdulás vezérelt, azaz az egyik oldal mereven 

befogottnak tekintett, a másik oldal pedig előírt elmozdulást (dx=3,3 mm) tesz meg a folyamat 

során. Az egyszerűsített kötés 6 mm átmérőjű, a kötések Dk átmérője alapján. 

A lemezek vastagsága 1 mm, és a középfelületeikkel vannak figyelembe véve. A két lemezt az 

egyszerűsített klincs kötésként feltételezett elemekkel kötjük össze. Ez egy, a lemezekre merőleges 

irányú CBUSH típusú elem, amelyet RBE3 típusú elemekkel kötünk a lemezekhez. A CBUSH 

típusú elem egy 0D-s elemtípus, amelynek 6 szabadságfoka van, és minden szabadságfokhoz 

külön merevséget lehet megadni, így az eltérő irányok hatását könnyen figyelembe lehet venni. A 

CBUSH elemet RBE3 típusú merev elemek kötik a klincs kötésnek megfelelő átmérőjű 

hálórészletének csomópontjaihoz, ezzel átadva a terheléseket. A terhelés átadás kedvezőbb, mint 

RBE2 típus esetén [154]. Az RBE2 típusú elemek alkalmazása során az elemek végtelenül 

merevek, tehát az összekötött elemek elmozdulása azonos (kinematikus kapcsolat), míg az RBE3 

típusú elemek alkalmazása során az erő adódik át, amelyek az egyes kapcsolódó csomópontokon 

oszlik meg, azaz a modell merevsége sem lokálisan, sem globálisan nem változik 
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53. ábra Egyszerűsített nyíró-szakítóvizsgálati modell 

 

 
54. ábra Redukált feszültség (Mises-féle) eloszlása (rugalmas-képlékeny kalibrált modell) 

 

Az egyszerűsített modell redukált feszültségeloszlását a Hiba! A hivatkozási forrás nem t

alálható. szemlélteti. A kinagyított részleten jobban látható, hogy a legnagyobb ébredő redukált 

feszültség a kötés középpontja mellett alakul ki. Ez az elhelyezkedés jó egyezést mutat Carboni et 

al. [89] fárasztó vizsgálatainak eredményével, amelyekben a repedések a kötéspont és az 

alakítatlan lemez határán keletkeztek és terjedtek a lemezek szélei felé. 

Jelen modell kalibrálásának folyamatát az 55. ábra mutatja. A modell kalibrálásához a már 

bemutatott kísérleti nyíró-szakító vizsgálatok erő-elmozdulás eredményeit (3.1.2.1.1) használjuk, 

mint referencia, és a CBUSH elemek merevségét változtatva addig, amíg elfogadhatóan kicsiny 

mértékűre csökken a különbség a mérésből és a számításból kapott erő-elmozdulás görbék között.  

A kalibrálást két változatban készítettem el. Egy lineáris és egy nemlineáris esetre lett 

meghatározva az összekapcsoló CBUSH elem merevsége. A két számítás eredményeként kapott 

jelleggörbe az 56. ábrán a mérések átlagával összevetve látható. 
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55. ábra Egyszerűsített modell kalibrálása 

 

A két görbe ugyanazon CBUSH merevségi beállítások mellett lett (6. táblázat) felvéve. A 

mérések átlagával összevetve kis különbség látható nemlináris esetben, míg a lineáris modell 

lényegesen nagyobb erőt eredményezett. Azaz, ha pontosabb eredményeket szeretnénk 

meghatározni a számítás során, akkor érdemes a nemlineáris megoldást választani, ha azonban 

elégséges a közelítés is, akkor a rugalmas megoldás is megfelelő lehet. 

 

 
56. ábra Kalibrált végeselemes modellek és a mérések összehasonlítása 

 

6. táblázat CBUSH elem merevsége 

Szabadságfok Dx Dy Dz Rx Ry Rz 
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A 57. ábra a kötést oldalról mutatja, a nagyításnak köszönhetően jól látható, hogy a kötésben 

lévő lemezek hogyan viselkednek húzás hatására. 

 

 
57. ábra Kötéspont környezete és erőkomponensek (deformált alak: 5x nagyítás) 

 

A lemezek elforgását a befogás excentricitása okozza. Így itt érdemes megvizsgálni a 

próbatestek befogási hosszát szögelfordulás szempontjából, hasonlóan [127]-hoz.  

Az Fny erőt két komponensre bontva (N és T), felhasználva a rúdelméletet, egyszerűen 

meghatározható a θ szög, amennyiben a két lemez azonos szélességű. Jelen esetben mindkét lemez 

30 mm széles, így a szögelfordulás megadható a (16) összefüggés szerint. 

 

 𝜃 =
6𝐹𝑛𝑦(𝑡1 + 𝑡2)𝐿

𝐸𝑏𝑡1
2 + 6𝐹𝑛𝑦𝐿2

, (16) 

 

ahol L a befogási hossz, b a lemez szélessége. A 58. ábra szemlélteti a befogási hosszok és a 

lemezek szélességének hatását a szögelfordulásra. 

 

 
58. ábra Szögelfordulás mértéke eltérő befogási hosszokkal és lemezszélesség mellett 

 

Az egyszerűsített modellen két további vizsgálatot végeztünk el. Az első elemzés a próbatest 

szabad hosszának hatását vizsgálja. Az eredetinek tekintett kalibrált érték 100 mm. Ehhez képest 

rövidebb befogást alkalmazva nem találunk lényeges eltérést. Ekkor a lemezek szabad hossza 80 

mm volt. Az összehasonlítást a 59. ábra mutatja. 

A második elemzés eredménye az 60. ábrán látható. A CBUSH elemtípus merevségének hatását 

vizsgálatuk. Az ábrán KDXYZ-vel jelölt értékek a transzlációs merevségek, míg a KR a rotációs 

szabadságfokokhoz tartozó merevségeket jelölik. A KR értékét minden esetben azonosnak 

tekintettük, és csak a transzlációs szabadságfokok hatását vizsgáltuk. A merevség ~10%-nyi 

változása az erőben is ~10%-nyi változást okozott. 
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59. ábra Befogási hossz hatása a nyíró-

szakító vizsgálatra 

60. ábra A CBUSH elem merevségének 

hatása a modellezett görbe alakjára 
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5 Az alkalmazott alumínium lemezek vizsgálata 

Az acélokon kívül az alumínium ötvözetek is nagy számban megjelentek a járműiparban, mivel 

jól alakíthatók, és az acélokhoz mérten lényegesen kisebb a tömegük. A disszertációban az 

AA6082 minőséget vizsgáljuk. Ennek az ötvözet minőségnek a mérési és szimulációs eredményeit 

ismertetem ebben a fejezetben.  

 

5.1 Alumínium hőkezelésének elméleti háttere 

Az alumínium önmagában, mint színfém nagyon lágy, de nem jól alakítható. Ötvözőkkel 

azonban elérhetők kedvező fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságok, így a járműiparban széles 

körben alkalmazzák. Ezek közül a 6xxx sorozat fő ötvözői a magnézium és a szilícium, amely a 

hőkezelhetőséget biztosítja az ötvözet számára. A 6082 ötvözet ezek közül is kiemelkedik 

szilárdságával, jó alakíthatóságával és kedvező korróziós és hegeszthetőségi tulajdonságaival.  

Az ötvözet hőkezelhető, és ennek a klincselés szempontjából jelentősége van. A szállítási 

állapotú ötvözet klincselhetősége elmarad az oldó izzítást és kikeményítést követő állapotához 

képest. Az oldó izzítást 530°C körül kell végezni. Ekkor az ötvöző elemek szilárd oldatként 

lesznek jelen az alumíniumban. A hőkezelés második lépése a mesterséges öregítés, avagy 

kikeményítés, amelyet 150÷190°C-on szokás végezni. A folyamat szobahőmérsékleten is lezajlik, 

de sokkal lassabban, mint mesterséges úton. Ezt a folyamatot Wilm 1905-ben figyelte meg, majd 

később publikálta is megfigyelését, de csak később Guinier és Preston írták le a jelenség 

magyarázatát (GP zónák). A kikeményítés során metastabil fázisok, precipitátumok keletkeznek. 

Ha az egyensúlyi β-fázis (FKK szerkezetű Mg2Si) kialakul, azt jelzi, hogy az ötvözet túl lett 

öregítve [103]. 200°C hőmérséklet alatti öregítés során a keménység a növekvő öregítési idő 

mellett jelentősen nem változik, felette viszont drasztikusan csökken, és a rideg β fázis mennyisége 

növekszik. A kiválási folyamat a (17) szerint zajlik [104]: 

 

 
Szuperszaturált szilárd oldat →atomos klaszterek → GP zónák → β” 

→ β’ → β (stabil).  
(17) 

 

A GP zónák gömbszerű klaszterek, a β” fázis tűs szerkezetű szemi-koherens fázishatárú 

Mg5Al2Si4 monoklin zónák (GP1), a β’ rúd alakú Mg1,8Si precipitátumokból álló szemi-koherens 

fázishatárú hexagonális zóna (GP2). 

A felkeményedés a diszlokációk interakciójából származik, és a kiválások a diszlokációs 

mozgást nehezítik. A hőkezelések során kialakuló intermetallikus fázisok 6xxx alumínium 

ötvözetekre számottevő hatással vannak, ezért érdemes tudni, hogy mikor, mekkora mennyiségben 

és milyen fázisok alakulnak ki. A 7. táblázat tartalmazza az ötvözet vegyi összetételét. 

 

7. táblázat AA6082 ötvöző tartalma [104] 

 Si Mg Mn Fe Cr Cu Zn 

m/m% 1,2 0,78 0,50 0,33 0,14 0,08 0,08 
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Alumínium ötvözetekben a vas az egyik leggyakoribb szennyező eleme. A Si-al és Al-al 

0,052% tömegszázalék felett reakcióba lép, és különféle fázisokat alkotnak. A Cu az ötvözet 

korrózióállóságát rontja. A Mn növeli az ötvözet szilárdságát és csökkenti a ridegedésre való 

hajlamot. A két fő ötvöző, a Mg és a Si felel az oldó izzíthatóságért. 

 

5.2 AA6082 anyagtörvény meghatározása 

A klincseléshez használt AA6082 ötvözet alakítási szilárdsági görbéit ékbenyomó (Watts-Ford) 

vizsgálattal határoztuk meg [105]. A vizsgálat zömítés sorozaton alapszik és jól használható 

lemezanyagok alakítási szilárdságának a meghatározásához, és nagy alakváltozás esetén is jó 

eredményt ad. A vizsgálat megértésében, a geometriai feltételek értelmezésében és a 

kiértékelésben segít a 61. ábra. A sík alakváltozáshoz szükséges geometriai jellemzőknek a (18) 

és (19) szerinti összefüggéseket kell kielégíteniük a zömítési sorozat egésze során. A zömítési 

sorozat egyes (vékonyodó) bélyegeinek cseréje között a kenést meg kell újítani. 

 

 
61. ábra Watts-Ford vizsgálat elrendezése [105] 

 

 
𝑏

𝑤
≥ 6,  (18) 

 

 2 <
𝑤

𝑠
< 4.  (19) 

 

A mérésekből számítható az összehasonlító alakváltozás (ϕ) és az alakítási szilárdság (kf) értéke 

a következők szerint ((20) és (21)): 

 

 𝜑 =
2

√3
𝑙𝑛

𝑠0

𝑠
,  (20) 

 

és 

 

 𝑘𝑓 =
√3

2

𝐹

𝑏∙𝑤
.  (21) 

 

Az egyes diszkrét mérési pontokra görbét illesztve kapjuk a kérdéses függvényt. Itt a Nádai-

féle összefüggést (6) illesztettem a mérésekre Excel program segítségével. 

A lemezeket különféle hőkezeltségi állapotban vizsgáltuk. Az oldó izzítási állapot eléréséhez 

525°C-ra hevítettük, majd 30 percen keresztül hőntartottuk. A hőntartást követően levegőn hűlt 

szobahőmérsékletre, és ebben az állapotban végeztük el a kísérleteket. A keményítési szakasz egy 
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8 órás 190°C-os hőntartást jelent, szintén levegőn történő hűtéssel. Továbbá a szállítási állapotra 

vonatkozóan is elvégeztük a méréseket, klincseléseket. 

Három hőkezeltségi (Sz- szállítási, OI – Oldó izzítást követően, K – keményítést követően) 

állapotban történtek mérések, az ezekre illesztett görbéket a 62. ábrán láthatjuk. Az illesztések 

korrelációja rendre R2,OI=0,9298, R2,Sz=0,8703, R2,K=0,8505. 

 

 
62. ábra AA6082 anyagtörvények különböző hőkezeltségi állapotokban 

 

5.3 Alumínium kötések kísérleti vizsgálata 

A klincselést elvégeztük mindhárom állapotban. A szállítási állapotban a kötések 

repedéskeletkezésre hajlamosabbak, tehát az alapanyag nem alkalmas a klincselésre ebben az 

állapotában. A 63. ábrán láthatunk példát a repedésre, ahol szokatlan módon a matrica oldali 

lemezben indult meg a repedés. 

 

 
63. ábra AA6082-Sz – szállítási állapotban létrehozott kötés és repedés 

 

A hőkezelés utolsó fázisában végzett kísérletek során azt tapasztaltuk (64. ábra), hogy a kötések 

felületi minősége kielégítő és repedések keletkezését nem figyeltünk meg. 

 

 
64. ábra Keményítést követő kötések eltérő fenékvastagságokkal 
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A kötéseken nyíró-szakítóvizsgálatokat végeztünk. 4-4 próbatest lett előkészítve, a 8. 

táblázatban láthatók az eredmények. A keményítést követő állapotban történt vizsgálatok során 

átlagosan ~300 N-nal magasabb erőt mértünk, mint az oldó izzítást követő állapotban, azaz 

kedvezőbb kötések készíthetők a keményítési hőkezelés alkalmazásával.  

 

8. táblázat Nyíró-szakítóvizsgálatok eredménye OI és K állapotokban (tB=0,45mm) 

 #1 [N] #2 [N] #3 [N] #4 [N] Átlag [N] 

OI 1171 1662 1506 1329 1417 

K 1755 1738 1751 1717 1740 

 

5.4 Alumínium kötések kalibrációja 

A végeselemes szimulációkhoz mindhárom anyagtörvényt felhasználtuk. Az erő-elmozdulás 

diagramok és az alámetszések lettek összehasonlítva. A keményített állapotú alumínium 

folyásgörbéjét kissé át kellett alakítani ahhoz, hogy a méréssel közel azonos eredményt kapjunk. 

Az anyagtörvény korrekciót a 65. ábrán láthatjuk. A korrekció elvégzésének szükségességét 

alátámasztja, hogy a 62. ábrán látható három eset közül jellegében a K jelzésű kismértékben eltér 

a φ<0,4 szakaszán, ezt mérési pontatlansággal magyarázzuk. Az alumínium lemezek rugalmassági 

modulusát E= 70 GPa-nak tételeztük fel, a Poisson tényezőt pedig ν=0,33-nak. 

 

 
65. ábra Kalibrált anyagtörvény K állapotban 

 

A bélyeg geometriájának hatását vizsgálni fogjuk. A biztosan kielégítő kötések elkészítése okán 

itt a maradó fenékvastagság tB=0,75 mm-re lett beállítva, az acéloknál tárgyalt 0,5 mm-rel 

szemben. Az acélokhoz használt modelltől a súrlódási tényezőkben tér el a modell. Az alkalmazott 

súrlódási tényezőket a 9. táblázatban foglaltuk össze. A rugó elem merevségét E= 25 GPa-os 

rugalmassági modulussal vettük figyelembe ebben az esetben is. 

 

9. táblázat Kalibrált súrlódási tényezők a modellben 

Felületpár Bélyeg-lemez Lemez-lemez Lemez-matrica Lemez-ráncgátló 

µ [-] 0,2 0,39 0,08 0,1 

 

Az alumínium kötések a modellezés eredményével való összevetése a 66. és 67. ábrákon 

láthatók. Az erő-elmozdulás értékek között kis eltérések tapasztalhatók, de az eltérés mértéke nem 

számottevő. A próbatest keresztmetszetére illesztett háló jó egyezést mutat. A matrica oldalon a 
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modell kismértékben eltér. A két lemez érintkezési felülete jó egyezést mutat a kísérleti 

eredményekkel. Ezek alapján a modell beállításai megfelelőek a további, alumíniummal végzett 

számításokhoz. 

 

  
66. ábra Mért és szimulált F-d görbék 

összehasonlítása (AA6082, tB=0,75 mm) 

67. ábra Próbatest csiszolatára illesztett 

deformált háló 

 

5.4.1 Hőkezeltségi állapotok végeselemes vizsgálata 

A három hőkezeltségi állapotban elvégeztük a számításokat. Ennek az eredményét a 68. és 69. 

ábrákon láthatjuk. Az erő-elmozdulás görbék összehasonlításából látszik, hogy a szállítási állapotú 

alumínium esetén, a nagyobb mért szilárdság miatt, magasabb alakítóerő szükséges azonos 

összenyomás mellett. Az oldó izzított és keményített állapotú lemezek kötésekor a maximális erő 

azonosnak tekinthető, azonban a rugalmas szakasz lefutása jelentősen különbözik. Nemcsak 

mértékében más, hanem jellegében is tapasztalhatunk eltérést. Az alámetszéseket vizsgálva jól 

látszik a különbség a K és a másik két eset (Sz és OI) között. Annak ellenére, hogy az alámetszés 

kisebb, sőt a K jelű görbe az XY síkon balra is tolódott a másik kettőhöz viszonyítva, azaz kisebbre 

adódik a nyakvastagság, a kísérletek alapján tudjuk, hogy ebben a hőkezeltségi állapotban a 

legkedvezőbb a kötések létrehozása. 

 

  

68. ábra F-d görbék összehasonlítása 69. ábra Alámetszések összehasonlítása 
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6 Klincselt kötéseket befolyásoló tényezők vizsgálata 

Ebben a fejezetben a klincselt kötéseket befolyásoló hatásokat elemezzük. Számos 

paraméter befolyásolja a kialakuló geometriát, így áttételesen a kötés szilárdságát, amelynek 

következtében a teherbíró képesség is megváltozik. A különböző hatásokat egyrészt kísérleti 

úton, másrészt modellezéssel vizsgáljuk. A szimulációnak fontos szerepe van, mert 

egyszerűbben és kisebb költséggel meg lehet vizsgálni adott tényező hatását, ugyanakkor 

szimulációs úton olyan vizsgálatokat is el lehet végezni, amelyeket kísérleti úton nem, vagy 

csak nehezen. 

 

6.1 Súrlódás a lemezalakítási folyamatokban 

A száraz súrlódás alapvetően fontos kérdés az alakítási folyamatokban, mivel ennek 

ismeretében lehet például a különböző bevonatolási technológiákat tervezni, csökkenteni a 

környezeti hatásokat és az anyagáramlást kedvező irányban befolyásolni. A súrlódás – nem 

mellesleg – a gyártandó termék felületének minőségére is hatással van [107], [108]. Az 

alakítási folyamatok szimulációjában szintén nagyon fontos szerepet tölt be a súrlódás, 

ugyanis a szimuláció eredményét is jelentősen képes befolyásolni. Leggyakrabban a 

Coulomb-féle súrlódási modellt (22) alkalmazunk, mivel egyszerűen kezelhető, de a 

használhatósági, érvényességi tartománya nehezen meghatározható [107]. 

 

 𝐹 = 𝑓(𝑥) = {
𝐹𝐶 ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝑣), 𝑣 ≠ 0

𝐹𝑎 , 𝑣 = 0 é𝑠 𝐹𝑎 < 𝐹𝑐
, (22) 

 

ahol F a súrlódó erő, v a csúszási sebesség, Fa az alkalmazott erő és Fc a Coulomb erő, 

amit a (23) egyenlet ír le: 

 

 𝐹𝐶 = µ𝐹𝑁, (23) 

 

ahol µ a Coulomb féle súrlódási tényező, FN pedig az érintkező felületek közötti 

normálirányú erő. 

Nielsen és Bay [108] összefoglaló tanulmánya bemutatja, hogyan fejlődtek a súrlódási 

elméletek. A tanulmányban olvasható, hogy Bowden és Tabor [109], Holm [110], Ernst és 

Merchant [111] külön-külön vizsgálták a súrlódási elméletek közül az elsőt, az adhéziós 

elméletet. Az elmélet szerint az egymással érintkező fém felületek között a felület 

egyenetlensége miatt az egyenetlenségek egymást képlékenyen elnyírják, illetve maradó 

alakváltozást szenvednek, továbbá mikrohegedések is létre tudnak jönni közöttük. Tabor és 

Bowden megfigyelte, hogy nagy felületi nyomások esetén az Amontons-Coulomb féle 

törvény lineáris kapcsolata megszűnik. Ezt a megfigyelést Orowan [112] fejtette meg, felső 

határként kezdte kezelni a nyírási folyási feszültség értékét a számításaiban. A valós 

érintkező felületek méretének becslésére Wanheim dolgozott ki a csúszóvonalak elméletére 
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alapozott módszert [113], [114]. Később az alakítás utáni felületi érdességet is tudták 

becsülni (Wanheim és Bay, [115]). Az 1980-as években már nem csak a hagyományosnak 

tekinthető csúszóvonalak módszerét és a kinematikai tételt alkalmazták, a közleményekben 

megjelent a végeselemek módszere is, például Bin és Luo [116] munkásságában. A 

különböző elméleti feltételezéseket kísérletekkel igazolták. A 2000-es évekre a végeselemes 

módszerekkel már egyre jobban, megbízhatóbban lehetett vizsgálni a súrlódást. Zhang [117] 

egy lokális súrlódási modellt dolgozott ki, ami a szerszám és a munkadarab érdességét is 

figyelembe vette.  

Az alakított lemezalkatrészek minősége nagyban függ az alakítási folyamat során fellépő 

tribológiai viszonyoktól és a súrlódási állapottól, a súrlódási állapot pedig az alakított lemez 

anyagától, a bevonattól és a szerszámoktól is függ. Az ipari igény az, hogy pontosabb 

szimulációkkal gyorsabban, megbízhatóbb eredmények mellett, jobban kihasznált elemeket 

állítsanak elő, kisebb károsanyag kibocsátás mellett [118]. Jouan és munkatársai a [119] 

irodalomban az általánosan használt különböző súrlódási modelleket vizsgálja részletesen 

térfogatalakító eljárásoknál.  

A súrlódás alakítóerőre gyakorolt hatását többen is vizsgálták [120], [121]. A [120] 

tanulmány eredményeként olvasható, hogy a kisebb súrlódási tényező kisebb alakítási 

erőszükségletet von maga után.  

Az alakváltozás eloszlására is számottevő hatása van a súrlódásnak, mivel az érintkező 

felületek mérete jóval nagyobb, mint a lemez vastagság irányú mérete. A súrlódási tényező 

ebből következően változik [122]. Ezt a változást Tamai és munkatársai [123] nemlineáris 

súrlódási tényezővel vették figyelembe, amelynek segítségével a lemezek alakíthatóságát 

pontosabban tudták leírni. A tanulmányukban elemezték, hogy a felületek közötti kezdeti 

vegyes súrlódási állapot feltételezése kellően hosszú csúszás hatására vegyes és száraz 

súrlódási állapotba kerül. Modellükben figyelembe vették a kontaktnyomást, a csúszási 

sebességet és az érintkező hosszt csúszás közben. 

A kenőanyagoknak – kedvező tulajdonságaik mellett – számottevő a környezetre 

gyakorolt hatása is. Ennek elkerülése érdekében kevesebb kenőanyagot használnak az 

autóipari gyártók, ami önmagában azzal jár, hogy az alakításhoz szükséges erő megnő, 

amihez a korszerű anyagok, mint a különféle nagyszilárdságú acélok alkalmazása is 

hozzájárul. A nagyobb erő hatására a kopás folyamata gyorsabban lezajlik, így a szerszámok 

élettartama csökken. Ezek együtt a termék minőségére is hatással vannak [124]. 

 

6.1.1 A súrlódás klincselt kötésekre gyakorolt hatása 

Klincselt kötések közötti súrlódási állapot hatását Sadowski és munkatársai [126], 

továbbá Coppieters [127] is vizsgálták. A Sadowski és munkatársai tanulmányában nemcsak 

numerikusan, de kísérleti úton is vizsgálták a súrlódás jelenségét. Kísérleteikben réz- és 

acéllemezek (DC4, C45, 30CrMnSi és 50CrV4) közötti kötéseken vizsgálták a három fő 

paraméter (tN, tB és C) változását különféle kenési állapotokban. Vékony és vastag teflon 

szalaggal csökkentették a lemezek közötti súrlódást, illetve grafitos pasztával a két lemez 

közötti súrlódás értékét, továbbá tisztított felületeket is vizsgáltak. A kísérleteikből látható, 

hogy tN és tB értékére kismértékű hatást gyakorolt a kenési állapot megváltoztatása, azonban 

az alámetszésre (C) nem elhanyagolható mértékben hatást gyakorolt a kenőanyag jelenléte. 

A hatásokat nemcsak a keresztmetszeteken mérhető értékekkel vették figyelembe, hanem 

nyíróvizsgálatok útján is alá tudták támasztani. 
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6.1.1.1 Szimulációs vizsgálatok 

Mivel a szakirodalom-elemzés alapján is tapasztaltuk, hogy milyen fontos paraméter a 

súrlódás, ezért elvégeztük DP600-as lemezek között ennek a befolyásoló tényezőnek a 

hatásvizsgálatát. Elsőként szimulációs úton vizsgáltuk. A modell a már korábban (4.1 

fejezet) ismertetett módon épült fel, a különbség mindösszesen a súrlódási tényezőkben 

jelenik meg, várhatóan a mérések is ennek megfelelően fognak viselkedni. 

Az 10. táblázatban szerepelnek az eredmények szerinti jelölések súrlódási tényezőinek 

beállításai: 

 

10. táblázat Súrlódási tényezők értékei 

 Lemez-Lemez között 
Szerszámok-

Lemezek között 

µ =0,05 lemez 0,05 0,08 

Kalibrált 0,1 0,08 

µ =0,2 lemez 0,2 0,08 

µ =0,05 mind 0,05 0,05 

µ =0,2 mind 0,2 0,2 

 

A 70. ábrán a kalibrált modellhez viszonyítva az alámetszés eltérések vannak feltüntetve, 

különböző súrlódási viszonyok esetén.  

 

 
70. ábra Alámetszés (C) változása 

 

Két esetben megvizsgáltuk, hogy milyen hatása van a lemezek közötti súrlódási tényező 

változásának, és két esetben, amit később kísérleti úton is vizsgálni fogunk, pedig azt, hogy 

mi történik, ha az érintkező felületek közötti súrlódási együttható változik, tehát mindet 

növeljük vagy csökkentjük.. 

A 71. ábra mutatja, milyen hatást gyakorol a szimulációkban a súrlódási tényező az erő-

elmozdulás diagramra. A szakirodalmakkal egybevágóan ebben az esetben is a kent 

állapotnak megfeleltethető esetben (µ=0,05 mind) a legkisebb az alakításhoz szükséges erő, 

míg a másik véglet (µ=0,2 mind) a legnagyobb erőt igényli. A különbség ~10kN-ra adódott 

a számításokban. Ez a bizonytalanság akár a szerszámok tönkremeneteléhez is vezethet, így 

a gondos előkészítés javasolt. Mivel az ipari gyakorlatban erre nem igazán van lehetőség, 

ezért a folyamatos monitorozás segíthet elkerülni a nem kívánatos szerszámcseréket, ezzel 

elkerülhetővé válik a termeléskiesés. 
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A fő geometriai méretek közül az alámetszést vizsgáltuk részletesebben, mivel a 

nyakvastagság elhanyagolható mértékben módosult a szimulációs eredmények alapján. 

Amint az a diagramról (72. ábra) leolvasható, az alámetszés ebben az esetben is a 

szakirodalommal egybevágó módon viselkedik, tehát a kisebb súrlódási állapotban nagyobb 

az alámetszés mértéke.  

 

 
 

71. ábra Súrlódási tényezők hatása a szimulált 

erő-elmozdulás görbékre 

72. ábra Alámetszés (C) változása – 

szélsőértékekben vizsgálva 
 

Az alámetszés eltérésének mértéke a kezdeti lemezvastagsághoz viszonyítva µ=0,05 

mind esetén 17%, míg µ=0,2 mind esetén 14%.  

 

6.1.1.2 Kísérleti vizsgálatok 

A szimulációs eredményeket kísérleti úton igyekeztünk igazolni. Ehhez kétféle súrlódási 

állapotú próbatestet készítettünk. Az egyik, a kisebb súrlódási együtthatóval rendelkező eset, 

amelyet PTFE sprayvel kezeltünk, a másik eset pedig a nagyobb súrlódással rendelkező eset, 

amit 120-as rácsú dörzspapír alkalmazásával kívántunk elérni. Az S1…S4 jelű kötések a 

dörzspapírral módosított lemezpárokkal előállított kötéseket jelölik, a C1…C4 jelű kötések 

pedig a PTFE-vel kezelteket. 

 

 
73. ábra Súrlódási viszony vizsgálatára szánt próbatestek 

 

A 73. ábra az előkészített lemezeket és a létrehozott kötéseket mutatja. A kötések 

létrehozásakor mindig az előírt mértékű, előzetesen kalibrált elmozdulást adtuk meg, így a 

fenékvastagság állandóságát igyekeztünk tartani. A kalibrált elmozdulást a felületek 

módosítása nélkül állapítottuk meg, akkor tB=0,51 mm adódott 3,32 mm dugattyú 

elmozdulás mellett. 
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A 11. táblázatban a kötésekre vonatkozó gyártási adatokat olvashatjuk. Amint az látható, 

egyik esetben sem sikerült a kitűzött 0,51 mm-es fenékvastagságot elérni adott beállítás 

mellett. A kötések a „C” jelű esetekben közel azonos fenékvastagságúak lettek (tB≈0,57 

mm). Az „S” jelű esetben két kötés azonosra sikerült, míg az S2 jelű kötés ezektől eltér, és 

közelebb van az eredeti tervezethez. A maximális alakításhoz szükséges erők átlagának 

különbsége 1,46 kN. 

 

11. táblázat Alakításkor mért erő és fenékvastagságok 

 tB [mm] Fmax [kN]  tB [mm] Fmax [kN] 

S1 0,57 40,75 C1 0,58 39,36 

S2 0,53 40,94 C2 0,57 39,36 

S3 0,57 40,8 C3 0,57 39,36 

S4 0,59 40,8 C4 0,57 39,36 

 

A kötések csiszolatán mérhető alámetszések és nyakastagságok a 12. táblázatban 

láthatók. 

 

12. táblázat Makro csiszolatokon mért nyakvastagság és alámetszés értékek 

 S1 S2 S3 S4 Sátlag C1 C2 C3 C4 Cátlag 

tN 

[µm] 
289,5 272,9 264,5 279,1 276,5 291,6 254,1 291,6 256,2 273,4 

C 

[µm] 
116,6 108,3 133,3 116,7 118,7 187,5 133,3 139,6 129,1 147,4 

 

A táblázat adataiból látható, hogy a nyakvastagságot a súrlódás csak kismértékben 

befolyásolja (~5%), azonban az alámetszések a kezdeti lemezvastagsághoz viszonyítva 

Sátlag=~-6%-kal és Cátlag=~15%-kal térnek el. 

 

6.1.1.3 A súrlódás hatásának értékelése 

A kísérletek és a szimulációs eredmények is mind azt mutatják, hogy a kisebb súrlódási 

együttható az alámetszésre van nagyobb hatással. Ez a szakirodalommal összhangban van. 

Míg a szimulációkból ~10kN-os erőszükséglet különbség adódott, addig a mérésekben ez a 

különbség mindösszesen ~1,5 kN. A mérések esetén az azonos rétegvastagság PTFE spray-

vel nem volt elérhető, ezért nem is tekinthető állandónak a felületek között. A 

szimulációkban feltételezett alacsony érték ezzel szemben állandó. A szakirodalomban 

többen rámutattak, hogy alakítás közben változik a súrlódási tényező értéke. A szimuláció 

és a kísérlet közötti különbségek ellenére hasonló tendenciát mutatnak az értékek, ezek 

alapján mondható, hogy a lemezek felületminősége és kenési állapota összefüggésben van a 

kötések szilárdságával az alámetszés mérete okán, azaz főként a keresztszakító 

vizsgálatoknak megfelelő terhelések esetén van kedvezőtlen hatása az érdes lemezeknek. 

Míg a húzó terhelések esetén ez a jelenség kisebb mértékben fejti ki hatását, mivel az a 

nyakvastagságtól függ. 

 



Klincselt kötéseket befolyásoló tényezők vizsgálata 

55 

6.2 Az anyagtörvény hatása 

A képlékenyalakítási szimulációkhoz számos anyagtörvényt alkalmazhatunk, attól 

függően, hogy milyen mélységében szeretnénk modellezni az adott folyamatot. A 

bonyolultabb leírási módok, amelyek akár a tönkremeneteli folyamatokat is képesek leírni, 

költséges anyagvizsgálatokat igényelnek. A 2.6.2 fejezetben bemutatott eljárások közül itt 

hármat vizsgálok. A Nádai-, a Swift- és a Voce-féle leírási módokat. A választás oka 

egyrészt az egyszerűségük, másrészt jelen esetben a lemezek szakítóvizsgálatából ezeket 

lehet vizsgálni. Az extrapolációhoz a Tanszéken végzett szakítóvizsgálatok (3.1.1) 

eredményeire görbéket illesztettem, és az egyes anyagtörvények egyenletei (2.6.2) alapján 

kiterjesztettem azokat. Az illesztést az Excel Solver nemlineáris ARG módszere segítségével 

végeztem el, az összefüggések együtthatóit keresve a (24) összefüggés szerint, az egyes 

illesztések korrelációja rendre R2,Nádai=0,9820, R2,Swift=0,9995, R2,Voce=0,9961. 

 

 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑚𝑖𝑛 ∑ (𝑘𝑓,𝑖
𝑚é𝑟é𝑠 − 𝑘𝑓,𝑖

𝑠𝑧á𝑚í𝑡𝑜𝑡𝑡)
2𝑛

𝑖=1 . (24) 

 

  
74. ábra Görbeillesztés eltérő 

módszerekkel 
75. ábra Anyagtörvények extrapolációja 

 

A 74. és 75. ábrán az illesztések láthatók a méréssel összevetve, illetve mivel az 

alakváltozások klincselés során nem ritkán elérik, illetve meghaladják [25] a 200-300%-ot, 

ennek okán az anyagtörvények extrapolációja elengedhetetlen. A mérésre illesztett görbék 

jó egyezést mutatnak, azonban a nagyobb alakváltozások lényeges különbséget 

eredményeznek a függvények képében. Az alábbi ábrákon (76. és 77. ábra) az eltérő 

leírásmódok kötésre gyakorolt hatása látható. 

 

  

76. ábra Eltérő anyagtörvények hatása az érintkező felületre, alámetszésre 
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A 76. ábra bal oldalán látható a két lemez érintkező felületének részlete. Az extrapoláció 

jellegéhez hasonlóan a három eredmény is különbözik. Mégpedig úgy, hogy a bizonyos 

alakváltozási mérték után ideálisan képlékenynek tekinthető Voce-féle leírással elvégzett 

számítás eredménye szerint a felső lemez jobban be tud áramlani az alsó lemezbe. A bal 

oldali részleten pedig kiemelve az alámetszés régióját látható, hogy a Voce-féle törvényből 

származik a legnagyobb alámetszés. Az anyagtörvényekhez hasonlóan a Swift és Nádai 

módszerek között lényegesen kisebb a különbség. 

A 77. ábra a) és b) részletén a maradó alakváltozás maximuma azonosnak tekinthető, 

köszönhetően annak, hogy közel azonosak a folyásgörbék, ezzel szemben a c) részleten 

látható Voce-féle modellel végzett számítás eredménye, ha nem is jelentősen mást mutat, de 

az eltérés szemmel látható (pl.: nyakvastagság és alámetszés mértéke). 

 

   
a) Swift b) Nádai c) Voce 

77. ábra Eltérő anyagtörvények hatása a mardó alakváltozásra (összehasonlító képlékeny 

alakváltozás eloszlás) 

 

A Nádai-féle leíráshoz használt n, keményedési kitevő hatása ±5% változás esetén 

elhanyagolhatóan kicsiny a görbe alakjára vonatkozóan, így azt nem vizsgájuk 

részletesebben. Azonban a K, szilárdsági együtthatótól erősen függ a függvény alakja, így 

ennek hatását röviden itt vizsgálom ±5% eltérés esetére. A 78. ábrán feltüntettem az 

eltéréseket, míg az 79. ábrán az alámetszésre gyakorolt hatását. Ez a vizsgálat azért 

szükséges, mert az egyes gyártók által készített alapanyagok között lehet eltérés. 

 

  
78. ábra Nádai-féle anyagtörvény K 

paraméterének hatása 

79. ábra K paraméter hatása az 

alámetszésre 
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6.2.1 Az anizotrópia és a visszarugózás hatásának vizsgálata 

A 2.6.3 fejezetben röviden említést tettem a két jelenségről, és hasonlóan röviden 

vizsgálom a klincselés során fellépő hatásokat. Az anizotropiát nem direkt úton fogom 

vizsgálni, hanem három irányban mért, izotrópnak feltételezett anyagtörvénnyel, a 

visszarugózást pedig az izotróp anyagmodell rugalmas viselkedését figyelembe véve 

modellezem. Azaz a feltételezések eléggé leegyszerűsítik a problémát, így a levonható 

következtetések kevésbé pontosak, de a számítások alapján jelentőségük elhanyagolhatóan 

kicsiny klincselés során, így sokkal bonyolultabb módon nem érdemes vizsgálni jelen 

esetben a területet.  

A feltételezésem szerint, mivel tengelyszimmetrikus a kötés, ebből következően az 

irányfüggőségnek elhanyagolható mértékűnek kell lennie. A feltételezésemre vonatkozóan 

Coppieters [25] vizsgálata megerősítésként szolgál, továbbá az is alátámasztja, hogy az előző 

ponthoz képest jóval kisebb mértékű az anyagtörvények közötti különbség. Azonban meg 

kell jegyezni, hogy a nem körpont alakú kötések esetén a lemez anizotrópia viselkedése 

érvényesülni fog, különösen abban az esetben, ha nem egyenlő oldalú szerszámmal történik 

a kötés létrehozása, ahogy azt láthattuk a 2.4.1 fejezetben. 

A vizsgálatot a Tanszéken elvégzett mérésekre (24) egyenlet szerint illesztett 

együtthatókkal végeztem el. Az illesztésekből számított együtthatókat a 13. táblázat 

tartalmazza. 

 

13. táblázat Illesztett együtthatók 

 0° 45° 90° 

K [MPa] 1013 1038 1035 

n [-] 0,1329 0,1370 0,1359 

 

A három számítást rendre a 0°, 45° és 90°-os irányokban értelmezett anyagtörvényekkel 

végeztem el. Az egyes irányokkal végzett számítások eredményeit a 80. ábrán foglaltuk 

össze. Az alámetszések vizsgálatából kiderült, hogy a klincselésre a DP600 minőség esetén 

nincs különösebb hatása a hengerlési iránynak. Az ábra alapján megállapítható, hogy a 90°-

os irányultságban a nyakvastagság kismértékben lecsökken, mivel az alámetszés az Y 

tengely felé tolódott. Ez azt jelenti a gyakorlat szempontjából, hogy a körpont alakú kötések 

nyakvastagsága kismértékben helyfüggő, ugyanakkor a kötés szilárdságát épp emiatt a helyi 

hatás miatt nem befolyásolja. 

 
80. ábra Síkbeli anizotropia hatása az alámetszésre 
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A visszarugózást a szerszám eltávolítása útján vizsgálom, mint a legegyszerűbb 

megközelítés. Az anyagtörvény ebben az esetben is izotróp. A 2. ábrán hiányzó V. 

jellegzetes szakasz a 81. ábrán megjelenik, és tapasztalható is a kismértékű erőnövekmény 

az eltávolítás pillanatában. 

 

  

81. ábra Szerszám eltávolítása 
82. ábra Szerszám eltávolítás hatása az 

alámetszésre 

 

A visszarugózás jelenségét az alámetszéseken keresztül vizsgáljuk. A 82. és 83 ábrákon 

látható két alámetszés között láthatók különbségek, de ezek alapján a klincselt kötésekre 

számottevő hatást nem gyakorol a jelenség. 

 

 
előtte 

 
utána 

83. ábra Szerszám eltávolítás hatása a maradó alakváltozás eloszlására és a geometriára 

(összehasonlító képlékeny alakváltozás eloszlás) 

 

6.3 Modellezés bonyolultságának hatása 

A modellezés során elemezni kívánjuk a szerszámok merevségének a klincskötésekre 

gyakorolt hatását. Az első modellben a modellezés szempontjából legegyszerűbb, tehát csak 

a lemezek anyaga rugalmas-képlékeny, a szerszámok tökéletesen merev testként vannak 

modellezve. A második esetben viszont figyelembe vettük a valóságban is jelen lévő 

rugóelemek hatását egy egyszerűsített taggal. Az összeállításból és a tervszerűnek választott 

(tB=0,5 mm) fenékvastagságból könnyen meg lehet határozni azt az elvi utat, amellyel a 

bélyegnek el kell mozdulnia ahhoz, hogy a keresztmetszetek azonossága megvalósuljon. Ez 

pedig a két lemez vastagságának összege, amihez a matrica azon alsó síkja, amelyen az alsó 

lemez fel tud ütközni, hozzáadódik, és ebből az összegből a szükséges maradó 

fenékvastagságot le kell vonni. Azonban, ahogy az a 84. ábrán is látható a valós elmozdulás 

nagyobb ~1 mm-rel, mint az elvi. Ennek a különbségnek a hatását vagyunk képesek 
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kiegyenlíteni a rugók figyelembevételével. Az erők összehasonlításából látszik, hogy az 

ébredő reakcióerő értékei ~5000 N értékben térnek el, amit már jelentősnek tekinthetünk.  

 

 
84. ábra Szerszám modellezési módszerének hatása 

 

6.4 Szerszámok geometriájának hatása a klincselt kötésekre 

A kötésre egyértelműen a legnagyobb hatással a szerszámok geometriája van. Azt a 

kérdést, hogy milyen mértékben felelősek az egyes geometriai jellemzők a kötés alakjáért, 

teherviselőképességéért, modellezés és alumíniumok esetén kísérleti úton is vizsgáltuk. A 

bélyeg esetén a Tanszék által elkészített szerszámok segítségével részletesebben is 

elemeztük a kialakuló kötéseket. 

 

6.4.1.1 A bélyeg geometriájának hatása alumíniumkötésekre 

A bélyeg geometriáját alumínium esetén kísérleti és szimulációs úton is vizsgáltuk. Mivel 

az alakításhoz szükséges erő lényegesen kisebb, mint acél esetén, ezért számba vettük annak 

lehetőségét, hogy „házi” úton készüljenek el bélyegek, és azokkal vizsgáljuk meg a kötések 

szilárdságát, és geometriai jellemzőit. Erre azért volt szükség, mert a kísérletek végzésekor 

a Tanszéken még nem álltak rendelkezésre TOX szerszámvariánsok. 

A bélyeg geometria tervek alapján egy végeselemes számítás sort készítettem el, és az 

abból származó adatokat matematikai úton vizsgáltam tovább. A vizsgálódás célja, hogy 

meg tudjunk fogalmazni egy olyan összefüggést, amely segíthet a kötések előállításához 

szükséges bélyeg tervezése során. 

 

6.4.1.1.1 Kísérleti vizsgálatok eltérő bélyegekkel 

A biztosan megfelelő kötések léterhozása érdekében tB=0,75 mm lett a kitűzött maradó 

fenékvastagság. A Tanszéken elkészült négy bélyeg variáns M1 (ASTM A600) minőségű 

acélból. A forgácsolást követően hőkezeltük (edzés: 810°C, 15min, olaj; megeresztés: 

200°C, 2h). 

Azonban a kötések szilárdságára vonatkozó megfigyelések tehetők, mégpedig 

nagyságrendileg vizsgálhatjuk az eredményeket. 

A kísérleti munka első fázisában előállított bélyegekkel létrehoztuk a kötéseket, egyrészt 

a keresztmetszetek vizsgálatához, másrészt nyíró-szakító vizsgálatok végzése céljából. 
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A legyártott bélyeg variánsok célul kitűzött méreteit a 14. táblázatban foglaltam össze (a 

#0 – TOX jelű az eredeti szerszám). 85. ábrán látható az eredeti szerszám műhelyrajza, a két 

változtatott méret feltüntetésével. 

 

 
85. ábra Bélyeg eredeti geometriája 

 

14. táblázat Bélyegváltozatok méretei (csúcssugár és kúpszög) 

Próbatest 

azonosító 
Csúcssugár [mm] Kúpszög [°] 

#0 – TOX 0,3 5 

#2 – ME 0,1 5 

#3 – ME 0,5 5 

#4 – ME 0,3 2 

#5 – ME  0,3 8 

 

A kötések létrejöttét követően a keresztmetszeteken megmértünk a főbb jellemzőkön túl 

több, kötés-geometriailag számottevő jellemzőt is (86. ábrán látható). 

 

 
86. ábra Mért geometriai jellemzők (tb=0,75 mm) 
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A geometriai jellemzők méréséből származó adatokat a 15. táblázatban olvashatjuk.  

 

15. táblázat Bélyegváltozatokkal készített kötések méretei 

Próbatest azonosító α/2 [°] C [mm] tN [mm] r [mm] β [°] tp [mm] 

#0 - TOX 2,41 0,16 0,28 0,30 11,34 0,61 

#2 – ME 2,49 0,14 0,30 0,22 11,18 0,63 

#3 – ME 2,46 0,10 0,36 0,41 8,00 0,65 

#4 – ME 0,85 0,13 0,26 0,29 11,17 0,66 

#5 – ME 4,07 0,10 0,32 0,30 7,12 0,63 

 

A táblázat adataiból látszik, hogy az r-rel jelölt csúcssugár nem minden esetben 

teljesítette az elvárt méretet. A 87. ábrán látható pontok helyzete összhangban van a korábbi 

számításokkal, ugyanis a rádiusz növekedése valóban növekvő fenékvastagságot és 

csökkenő alámetszést eredményez. A csökkenő rádiusznak a tN és C értékét is csökkentenie 

kellene, de a 2-es esetben ez nem valósult meg teljesen. A 4-es és 5-ös jelű bélyegek esetén 

a kúpszög változott, és a mérések jellege úgy viselkedett, ahogy az elvárt, azaz a növekvő 

szög növekvő fenékvastagságot okozott, csökkenő alámetszés mellett. 

A 88. ábrán a nyíró-szakító vizsgálatok maximumából készített diagramon az látszik, 

hogy a 2-es jelű bélyeggel készített kötések viselkedése a legkevésbé megbízható. Az ábra 

szerint a téglalap mérete itt a legnagyobb, azaz a mért értékek ekkor voltak a legkevésbé 

azonosak. Ami még megfigyelhető általánosságban, hogy a nagyobb nyakvastagságot 

kialakító kötések annak megfelelően viselkednek, amint várható, tehát a nagyobb vastagság 

nagyobb erő hatására szakad el (3-as és 5-ös bélyeg). 

 

  

87. ábra Alámetszés és nyakvastagság 

változása különböző geometriájú 

bélyegekkel 

88. ábra Nyíró-szakító erők ábrázolása 

 

A 89. ábrán minden keresztmetszetet feltüntettünk, hogy láthatók legyenek a jellegzetes 

különbségek (rádiuszok, kúposság). 

 

 
89. ábra Metszetek különböző geometriájú bélyegekkel 
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6.4.1.1.2 Regressziós modell megalkotása  

A szakirodalomban a klincselt kötések optimálásához többféle matematikai eljárást is 

alkalmaznak. Az értekezésben később részletezett módszer is felmerült, mint lehetséges 

eljárás [128], [134], [133], illetve olyan tanulmányok is születtek, amelyek magasabb 

matematikai módszereket alkalmaznak, így például genetikus algoritmusok segítségével 

keresték az optimumot [129], [130], [131], [132]. Az optimumkeresés célja minden esetben 

a nyakvastagság és az alámetszés méretének növelése volt, annak érdekében, hogy a két 

méret növelésével növeljék a kötések teherviselőképességét. 

Az itt bemutatott módszer egy matematikai statisztikai alapokon nyugvó eljárás, amit 

klasszikusan kísérletek tervezésére használnak. Fel lehet írni olyan modelleket, amelyekkel 

egy adott tartományban, adott változók figyelembevételével, nagy biztonsággal meg lehet 

mondani, hogy a kérdéses jellemző hogyan fog viselkedni. Az eredményül kapott 

összefüggéseket fel lehet használni különböző folyamatok fejlesztésére, optimálására [135]. 

Ebben a fejezetben egy empirikus alapokon nyugvó lineáris modellt fogunk leírni, amely 

a bélyeg csúcssugarát és kúposságát veszi figyelembe. Korábbi modellezési eredmények 

szerint ezek a leginkább befolyásoló geometriai méretek adott átmérő mellett. 

Az egyenletet a (25) egyenlet szerinti alakban keressük 

 

 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 휀, (25) 

 

ahol az y a kérdéses jellemzőt jelenti, βi a regressziós együtthatókat, az xi a változókat, és ε 

a statisztikus hibát jelenti. Jelen esetben ezt nullának tekintjük. 

Az eljárás szerint a legkisebb négyzetek módszerével keressük a regressziós 

együtthatókat úgy, hogy ismerünk néhány y értéket. 

Általános alakban felírva az egyenletet a következőre jutunk (26), (i=1,2,…n) 

 

 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + 휀𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1 + 휀𝑖. (26) 

 

A cél, hogy az εi négyzetösszegét, L-t minimáljuk. Ezt a (27) egyenlet szerint végezhetjük 

el 

 𝐿 = ∑ 휀𝑖
2𝑛

𝑖=1 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝛽0 − ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1 )2𝑛

𝑖=1 . (27) 

 

Az egyszerűbb tárgyalás érdekében mátrixos leírásra térünk át. A (25) egyenlet mátrixos 

alakban a (28) egyenlet szerint írható fel: 

 

 𝒚 = 𝑿𝛃 + 𝛆, (28) 

 

ahol y a megfigyelt értékek vektora, az X egy n x p méretű mátrix és a független változókat 

tartalmazza, és az első oszlopa 1-seket tartalmaz, a β a regressziós együtthatók vektora, míg 

az ε a hibák vektora. 

Vezessük be a kódolt változókat, amelyeket [-1;1]-n értelmezünk, és a két vizsgált 

paraméterből származtatjuk, ezzel együtt b vektort a regressziós tagok becslésére. Ez 

utóbbinak teljesítenie kell a (29) egyenletet, 
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∂L

∂𝛃
|

𝐛
= −2𝑿T𝐲 + 2𝑿T𝑿𝐛 = 𝟎. (29) 

 

Ezeket figyelembe véve az illesztett regressziós összefüggés (30) 

 

 �̂� = 𝑿𝒃. (30) 

 

A modell hibáját a diszkrét pontokban egyszerűen meg lehet állapítani, vegyük a (28) és 

(30) egyenletek különbségét: 

 

 𝒆 = 𝒚 − �̂�. (31) 

 

Ezek alapján a (31) egyenlet e vektora minél kisebb elemeket tartalmaz, annál pontosabb 

a becslésünk. 

 

6.4.1.1.3 Regressziós együtthatók meghatározása 

A módszert ebben az esetben a nyakvastagság meghatározására alakítjuk át a csúcssugár 

(0,1-0,5 mm intervallumon) és a kúpszög (2-8° intervallumon) változásának függvényében. 

Az eredeti szerszám geometriáját a 85. ábra mutatja. Az intervallumok megválasztásakor azt 

feltételeztük, hogy 0,1 mm-nél kisebb csúcssugár esetén már kivágásról beszélhetünk. 

Első lépésként létrehozzuk az y vektort. A vektor az intervallumok szerinti különböző 

bélyeggeometriák variációi alapján elvégzett kilenc darab végeselemes számításból 

származó nyakvastagságokat tartalmazza (90. ábra szerint). Minél több pontban ismerjük az 

yi értékét, annál pontosabb lesz az összefüggés. Jelenleg lineáris a modell, de lehetséges, 

hogy magasabb fokú összefüggéssel vizsgáljuk az intervallumot, és a paraméterek egymásra 

hatását is lehet elemezni. A továbbiakban ez a vektor legyen tN. 

 

 
90. ábra Vizsgált pontok 

 

Elvégezve a számítás sorozatot és a műveleteket a (32) összefüggésre jutunk 

 

 𝑡𝑁,𝑏𝑒𝑐𝑠ü𝑙𝑡 = 0,127 + 0,016𝛼 + 0,098𝑅, (32) 

 

Azaz a két vizsgált geometriai jellemző függvényében meg tudjuk becsülni, hogy milyen 

vastag lesz az elkészített kötés nyaki része. 
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6.4.1.1.4 Regressziós modell ellenőrzése 

Az összefüggés használhatóságát szükséges ellenőriznünk, ezért a (32) egyenlettel végig 

számolva az összes vizsgált esetet kapjuk a 91. ábrán látható diagramot, ami jó egyezést 

mutat a becsült és számított nyakvastagságok között. 

 

  

91. ábra ábra Számított és becsült 

nyakvastagság 

92. ábra Képlékeny alakváltozás eloszlása 

és a nyakvastagság (R=0,4mm és α=6° 

esetre)  

 

Annak érdekében, hogy meg tudjunk győződni arról, hogy a vizsgálati tartomány más 

pontjaiban is kellően helyes eredményre vezet a modellünk, a (32) összefüggésbe 

visszahelyettesítettük az R=0,4 mm és α=6° értékeket, amellyel tN,becsült=0,262 mm-re 

adódik, majd ezekkel a paraméterekkel felépített végeselem modellt kiértékelve arra jutunk, 

hogy a nyakvastagság tN,VEM=0,268 mm (92. ábra) ami jó egyezést mutat az összefüggéssel 

számított értékkel. 

A (15) összefüggés esetünkben rendkívül konzervatív becslést eredményezett. A nyíró-

szakítóvizsgálatok eredménye az eredeti geometriával készült kötések esetén FNy, mérés, 

min=~1280 N, a becslésünk a szabványos szakítószilárdságot figyelembe véve (Rm, min=310 

MPa) FNy, becslés= 1067 N-t eredményez. A különbség 16%-os, ezzel együtt a biztonság 

irányába tévedünk. 

 

6.4.2 A matrica geometriájának hatása 

A matrica hatását csak numerikus úton vizsgáljuk, mivel a dolgozat írásakor még nem 

állt rendelkezésre eltérő matricával végzett kötésről eredmény. A 93. ábrán látható a matrica 

geometriája szempontjából fontos, vizsgált paraméterei. Az elemzés során az érintkező 

felület alakját, helyzetét, illetve a kötések fő jellemzőit, a tN nyakvastagságot és a C 

alámetszést vizsgáljuk. 

 

 
93. ábra Matrica vizsgált paraméterei 
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A h-val jelölt mélység az eredeti szerszám esetén 1,3 mm, és ehhez képest +/- 0,2 mm 

eltérést elemeztünk. A p-vel jelölt rádiusz a felfekvőfelület, és az eredeti geometriában 1,8 

mm, szintén +/- 0,2 mm változást vizsgáltunk. A γ-val jelölt horonyszög 54°-ra adódott, 

ehhez képest +/- 10°-nyi eltérés hatását vizsgáltuk. 

A lemezek érintkező felületét vizsgáljuk elsőként. Az összehasonlítások a 94. ábrán 

láthatók. Ami elsőre szembetűnő, hogy a γ szögnek szinte elhanyagolható hatása van. A h 

mélység jelentősnek tekinthető hatást gyakorol a lemezek közötti érintkező felület alakjára 

és helyzetére is. Míg a p értékének változása az alámetszés mértékét befolyásolja az ábra 

alapján. 

 

a) b) c) 

94. ábra A három vizsgált geometriai méret hatása az alámetszésre a) h mélység, b) 

felfekvő felület sugara, c) horony szöge 

 

Az elemzés második lépésében az egyes eredmények közös diagramban kerülnek 

bemutatásra, hogy azonos kötés jellemzőre gyakorolt hatást könnyebben lehessen 

értelmezni. Emiatt -1,0,1 pontokban értlemezem az eredményeket. A 0-s jelű eredmény 

mindig az eredeti geometriával végzett számításból következik, míg a +/-1 az eltéréssel 

végzett számítások eredménye. 

 

 
 

95. ábra A három vizsgált paraméter hatása a nyakvastagságra és alámetszésre 

 

A diagramokból leolvasható, hogy a nyakvastagságot a h mélység változása befolyásolja 

leginkább. A csökkentett mélység a nyakra kedvezőtlenül hat, vékonyodik, de az alámetszést 

növeli. A növekvő mélység, növekvő nyakvastagságot eredményez, ugyanakkor csökkentő 

hatást gyakorol az alámetszésre. A másik két vizsgált méret elhanyagolhatóan kicsiny 

befolyással van a vizsgált tartományon a nyakvastagságra és a h mérethez képest kismértékű 

változást eredményez az alámetszésben. 
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7 Vegyes kötések vizsgálata 

Ebben a fejezetben vegyes klincs kötésekről lesz szó. A vegyes szó itt az eltérő 

minőségeken túlmenően az eltérő lemezvastagságokat is magába foglalja. A fejezetben szót 

ejtünk az eltérő szilárdságú DP acélok közötti kötésekről, majd az alumínium és acéllemezek 

közötti kötésekről, végül az eltérő vastagságú lemezek közötti kötésekről. A közölt 

eredmények egy része kísérlettel is alá lett támasztva, de főként szimulációs úton vizsgáljuk 

a kötések kialakulását. 

Korunk kihívása, hogy a termékek egyrészt könnyebbek legyenek, másrészt a lehető 

legtöbb funkciót integráljuk egybe. Ezt leginkább az eltérő tulajdonságú anyagok 

összeépítésével érhetjük el, hibrid szerkezeteket létrehozva. A hibrid megoldások különféle 

kötéstechnológiák használatát igénylik, ezzel együtt a kötések számának csökkentése is 

fontos szempont. A kötés nélküli termékek az additív gyártás rohamos fejlődésének 

köszönhetően számos téren megjelentek, illetve folyamatosan jelennek meg, azonban a 

legtöbb helyen még nagyon sokáig elképzelhetetlen a technológia használata [136]. 

A járműiparban megnövekedett tömegcsökkentési igény egyik lehetséges módja az eltérő 

anyagok együttes alkalmazása. A rendeltetésnek megfelelően megválasztott anyagok 

lényegesen képesek csökkenteni a tömeget, például a hagyományos mélyhúzható lemezek 

kombinációja a biztonságkritikus részeken nagyszilárdságú acélokkal. Továbbá nem csak a 

különféle szilárdságú acélok kombinációja lehetséges, hanem eltérő minőségű anyagoké is. 

Az eltérő minőségű anyagokat a hagyományosnak tekinthető hegesztőeljárásokkal nehéz 

vagy éppen lehetetlen összekötni. Ennek okán célszerű alternatív módszerekhez folyamodni, 

mint például a klincselés [137]. Az eltérő minőségű anyagok közötti kötések fő nehézsége 

épp abból fakad, hogy különböző fizikai, kémiai és mechanikai jellemzőkkel bírnak. Ezek 

az alapvető különbségek a szerkezetek integritását is befolyásolják (például eltérő hőtani 

paraméterek, fáradási jellemzők vagy épp a rugalmassági modulusok közötti különbség) 

[136]. Messler a könyvében [138] írja, hogy a tulajdonságok közötti különbségeket 

szükséges minimalizálni, ugyanakkor a kötés létrehozása komoly nehézségeket jelenthet. 

Az alumínium ötvözetek és nagyszilárdságú acélok közötti kötések különösen fontosak a 

járműgyártók szempontjából. 

 

 
96. ábra Eltérő szilárdságú acélok és alumínium karosszéria elemek [139] 
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Hegesztésük bonyolult, mivel alapvetően más kémiai és fizikai tulajdonságokkal 

rendelkeznek, ezért célszerűbb klincseléssel a kötést kialakítani [140]. A korszerű megnövelt 

szilárdságú anyagok szakadási nyúlása, így alakíthatósága azonban lecsökkent a 

szilárdságnövelés közben. A kisebb mértékű alakíthatóság miatt a gyártást megelőzően 

nagyobb figyelmet kell szentelni a megfelelő anyagok kiválasztására. Rendelkezésre állnak 

technológiák a növelt szilárdságú anyagok alakítására, így például az inkrementális alakítás, 

de meleg, félmeleg állapotban történő alakítás vagy szuperképlékeny alakító eljárások is 

alkalmazhatók, ez utóbbi főként titán és alumínium anyagokkal használatos kis 

szemcseméret esetén (<10µm) [143]. 

 

7.1 Nagyszilárdságú acélok közötti kötések vizsgálata 

7.1.1 Homogén esetek vizsgálata 

A különböző szilárdságú acélok közötti kötések vizsgálata elengedhetetlen, hiszen a 

járművekben a funkciónak megfelelően kerülnek beépítésre. Az 96. ábra egy példát mutat 

az eltérő anyagok használatára, és azon belül is a különféle szilárdságú acélok használatára. 

Itt különféle DP acélok közötti kötéseket elemzünk. Szimulációs úton a Béres [141] 

munkájában fellelhető anyagjellemzőket felhasználva elemezzük a klincselés folyamatát és 

eredményét. A cikkben közölt anyagjellemzőket a 16. táblázat tartalmazza. 

 

16. táblázat Irodalmi mért anyagjellemzők [141] 

 Rm [MPa] ReH [MPa] A80% [%] K [MPa] n [-] 

DP 600 656 445 13,6 918 0,112 

DP 800 879 571 10,8 1217 0,104 

DP 1000 1099 767 7,0 1481 0,083 

 

A végeselemes szimulációkhoz a Nádai féle leírást használtuk, amelyet a (6) egyenlet ír 

le. A három acélminőséggel elvégezve a végeselem számításokat elsőként heterogén esetre, 

az alábbiakra jutunk (97. ábra). 

 

 
a) b) c) 

97. ábra Eltérő szilárdságú DP-s acélok kötései: a) visszarugózás hatása alakítás után, b) 

alámetszésbeli különbségek és c) a dudor magasságok változása 

 

A 97. ábra a) részletén látható, hogy azonos mértékű dugattyú elmozdulás hatására a 

DP1000-es minőségű kötés rugózik vissza leginkább a bélyeg eltávolítását követően, ami 
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Lukács kutatásaival egybevág [142]. A b) és a c) részleten pedig a DP600 jobb alakíthatósági 

jellemzői miatt nagyobb alámetszés alakult ki és a dudor magassága is nagyobb lett. 

Az alakításhoz szükséges erő (98. ábra) a szilárdsággal együtt nőtt, és hozzávetőlegesen 

10kN-nal nagyobb lett a számított érték DP1000-es kötések esetén, mint a DP600-as esetén. 

Emiatt a tanszéken elérhető szerszámokkal végezhető kísérletek DP1000-es acéllal 

kockázatosak lehetnek a szerszám várható tönkremenetele miatt, de DP800-as minőség 

esetén még elvégezhetők. 

 

 
98. ábra Erő-elmozdulás diagramok 

 

7.1.2 Heterogén acél kötések vizsgálata 

A különböző szilárdságú acélokkal végzett számításokat követően térjünk át a heterogén 

esetek vizsgálatára is. A heterogén kötések a már hivatkozott autóipari alkalmazások miatt 

lényegesek. Mivel a homogén DP1000-es kötések szimulációs vizsgálata megmutatta, hogy 

kísérleti úton a rendelkezésre álló szerszám valószínűsíthetőleg nem alkalmas a megfelelő 

kötések létrehozására, ezért ezeket csak szimulációs úton vizsgáljuk. 

Elsőként az erő-elmozdulás görbéket vizsgáljuk. A 99. ábrán a DP600 és DP800 lemezek 

kötéseinek összehasonlítása látható. Az ábra tanulsága szerint az elrendezés hatása 

elhanyagolhatóan kicsiny, ezért a továbbiakban elégségesnek vehető csak az egyik 

elrendezés vizsgálata erők szempontjából. Az 100. ábrán a DP600/DP800 kiegészül a 

DP600/DP1000 elrendezéssel. Ebben az esetben már jól látható különbségeket lehet 

megfigyelni. Egyrészt várható módon az első, szabad hajlítási szakaszban a DP600/DP1000 

elrendezés több erő hatására kezd lehajolni, másrészt a nagyképlékeny szakaszban is 

nagyobb az alakítás erőszükségléte. A DP1000/DP1000 szimulációhoz képest viszont 

jelentősen csökkent a maximális erő igénye, ezt a kisebb szilárdságú DP600 minőség 

hatásának tekintjük. A két diagramban tapasztalt eltérések azonban figyelemre méltók. A 

második szakasz kezdetének tekinthető (d=1,5-1,7 mm között) ponton a DP600/DP1000 

később törik meg, mivel az alsó lemez később éri el, szilárdságából fakadóan, a matrica alját, 

ezzel egyidejűleg a rugó elem több erőt nyel el. Az utolsó szakaszban a DP600/DP1000 

rövidebb úton éri el a maximális erő értékét az azonos elmozduláshoz tartozóan. Ebből arra 

lehet következtetni, hogy azonos alakítási fok mellett a maximális erő tovább nőne, ami 

megmagyarázza, hogy azonos dugattyú elmozdulás esetén miért kapunk más és más maradó 

fenékvastagságokat. 

A szimulációs úton nyert tB fenékvastagság értékeket vizsgálva (17. táblázat.) látható, 

hogy a sorrendiség kismértékben ugyan, de hatással van a kialakuló kötés geometriájára. 

Megfigyelhető, hogy ha a magasabb szilárdságú acél van a bélyeghez közelebb, akkor a 

nyakvastagság kisebb. 
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17. táblázat Nagyszilárdságú acélok vegyes kötéseinek geometriai mérőszámai 

 
DP600 / 

DP800 

DP800 / 

DP600 

DP600 / 

DP1000 

DP1000 / 

DP600 

tB [mm] 0,569 0,586 0,585 0,600 

tN [mm] 0,243 0,236 0,233 0,225 

C [mm] 0,091 0,115 0,077 0,143 

 

  
99. ábra DP600 és DP800 vegyeskötések 

F-d görbéje 

100. ábra DP600/DP800 és DP600/DP1000 

párosítások összehasonlítása 

 

A (15) összefüggés értelmében a kötés szilárdsága nagyobb. A C-vel jelölt alámetszések 

ezzel ellentétes jelenséget mutatnak, és közel duplájára nőttek. Ennek oka, hogy a nagyobb 

szilárdságú anyagot a kisebb szilárdságú kevésbé tudja alakítani a kötési folyamat során. Az 

alámetszéseket külön is megvizsgáljuk. 

A 101. ábrán a vegyes kötések alámetszéseinek grafikus összehasonlítása látható. A 

DP600/DP1000 és a DP1000/DP600 között a görbék közötti eltérés lényegesen nagyobb, 

mint a másik anyagpár esetén A görbék inflexiós pontjai jó közelítéssel azonos diagram 

szerinti Y értékeket vesznek fel, ezt egyértelműen a szerszám geometria határozza meg. 

 

 
101. ábra Vegyes acélkötések alámetszéseinek összehasonlítása 

 

7.1.3 Heterogén acélkötések kísérleti vizsgálata 

DP600 és DP800 minőségek között kísérleti úton is vizsgáltuk a kötéseket, így a felvett 

erő-elmozdulás diagramokat össze tudjuk hasonlítani a számított görbével (102. ábra). A 

különbség elhanyagolható. A 102. ábra jobb oldali részletén kinagyítva is le tudjuk olvasni, 
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hogy az eltérés a maximális erőben előírt elmozdulás mellett kicsiny, és a görbék 

gyakorlatilag egymáson futnak. 

 

  
102. ábra Mért és számított erő-elmozdulás görbék (jobb oldal: nagyított részlet) 

 

A heterogén kötések szimulációs vizsgálatát követően a DP600 és DP800 acélok 

párosítását kísérleti úton is vizsgáltuk. A kísérletek során 3-3 nyíró-szakító próbatestet 

készítettünk el a korábban 3. fejezetben bemutatottak alapján. A próbatesteket a 103. ábra és 

104. ábra mutatja. A jelölésben az A jelzi a DP600-as, a B pedig a DP800-as minőséget. A 

szakítási sebesség 1 mm/s volt. 

 

  
103. ábra DP600/DP800 (BAx) 

próbatestek 

104. ábra DP800/DP600 (ABx) 

próbatestek 

 

A nyíró-szakítóvizsgálatot követően kiértékeltem a mérési eredményeket. A mérések 

során regisztrált erő-elmozdulás diagramokat a 105. ábra tartalmazza kompenzált formában. 

Az AB jelű próbatestek minden alkalommal magasabb erő hatására szakadtak el, amiből 

egyértelműen következik, hogy a kedvezőbb elrendezés az, ha a nagyobb szilárdságú lemez 

van felül. 

 

 
105. ábra Nyíró-szakítóvizsgálatok eredményei 

 

A 3.1.2.1.1 fejezetben bemutatott összefüggést alkalmazva a vegyes, nagyszilárdságú 

acélok közötti kötésre arra jutunk, hogy változatlan formában alkalmazható. A szabványos 
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minimum értékekkel elvégezve a számításokat, a szimulációkból nyert nyakvastagságokat 

figyelembe véve, a 18. táblázatba foglaltakat kapjuk eredményül. 

 

18. táblázat Becsült és mért nyíró-szakító erők összehasonlítása 

 tN [mm] FNy, becsült [N] FNy, mért, átlag [N] Különbség [%] 

AB 0,236, 2749 2978 8 

BA 0,243 2129 2410 12 

 

A mérésekkel összevetve jó egyezést mutat a becslés (18. táblázat), és mindkét esetben a 

mérésnél kisebb értéket ad eredményül, ami jó, mert a biztonság irányába téved a számítási 

eljárás. 

A vegyes kötéseken végzett keménységméréseket a 106. ábra mutatja. A DP800 jelű 

acélon minden esetben a várható magasabb keménység volt mérhető. 

A DP600 jelű anyagra a sorrend csekély hatással volt. A 107. ábra szerint a keménységre 

minimális hatással van a sorrendiség, és az eredményeket a vegyes kötésben résztvevő 

másik, nagyobb keménységű anyag sem különösebben befolyásolja.  

 

  

106. ábra Vegyes kötések 

keménységmérése 

107. ábra DP600 keménysége különböző 

kötésekben 

 

7.2 Eltérő lemezvastagságú klincs kötések vizsgálata 

A termelésben elkerülhetetlen, hogy különböző vastagságú lemezeket alkalmazzunk a 

szerkezetekben. A lemezek közötti vastagságkülönbség klincseléssel csak egy bizonyos 

szintig megvalósítható [144]. Mucha és munkatársai a [144] tanulmányukban eltérő 

vastagságú és eltérő szilárdságú acélok kötéseit vizsgálták, és arra a megállapításra jutottak, 

hogy ha a felső lemez vastagabb, akkor a kötés szilárdsága nagyobb, tehát a kedvezőbb 

elrendezés a vastagabb/vékonyabb. Chen és munkatársai [146] alumínium lemezek közötti 

kötéseket vizsgálták. A tanulmányban a hagyományos eljárással és egy zömítési lépéssel 

kiegészített módszerrel készült kötéseket vizsgáltak. Az eredményeik hasonlóan a [144]-ben 

ismertetettekhez, akkor kaptak nagyobb szilárdságú kötést, ha a vastagabb lemez volt felül. 

A kiegészítő zömítő lépés a kötés szilárdságát mind a két elrendezés esetén megnövelte, de 

a megfelelőbb sorrend ebben az esetben is a vastagabb/vékonyabb elrendezésre adódott. 

 

7.2.1 Eltérő vastagságú lemezek kötése 

A klincselés egyik kedvező tulajdonsága, hogy a nem csak azonos méretű lemezeket lehet 

összekötni, hanem eltérő vastagságúakat is. A [148] tanulmányban az átlagosnak tekinthető 

(1-2 mm) lemezpárokhoz képest vastagabb lemezek közötti kötésekkel foglalkoznak. Az 
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alkalmazott teljes lemezvastagság 10 mm és a lemezek eltérő vastagságúak. A leírtak 

alapján, amit mások is megfigyeltek [146], a kedvezőbb elrendezés az, ha a vastagabb lemez 

kerül felülre, a bélyeghez közelebb, illetve az előzők szerint, a nagyobb szilárdságú lemez 

legyen felül. Az alakítóerő a lemezvastagsággal együtt nő, akár 1000 kN is lehet 

klincseléskor. Az alakítóerő a körpont méretének növekedésével együtt szintén növekvő 

tendenciát mutat, ami kedvezően hat a statikus szilárdságra. 

Itt DP600 minőséget feltételezve 0,8-1,2 mm és 1,2-0,8 mm lemezek között vizsgáltuk a 

kötéseket szimulációs úton. A teljes közrefogott lemezvastagság tössz=2mm, akárcsak az 

eredetileg használt kötések esetén. Az összehasonlíthatóság miatt azonos mértékben 

nyomtuk össze a lemezeket. Az erő-elmozdulás diagramok közel azonosra adódtak (108. 

ábra), az eredetileg alkalmazott 1-1 mm vastagságú lemezpárral is azonosnak tekinthetjük 

az eredményeket. Tehát az anyagminőségtől függetlenül a teljes lemezvastagság van hatással 

a kötés létrehozásához szükséges erőre. Az elvégzett szimulációk alapján a kötések 

geometriája kismértékben eltérő képet mutat. Az összehasonlító képkleny alakváltzások 

összehasonlítása látható a 109-110. ábrákon.  

 

 
108. ábra Eltérő lemezek hatása (tössz=2) 

 

Az azonosnak tekinthető erő-elmozdulás diagramok minőségbiztosítási szempontból 

kedvezőtlennek mondhatók, mivel gyártásközi monitorozás során ezen esetek alapján nem 

lehet eldönteni, hogy megfelelően történik-e a kötések létrehozása (2.5.1 fejezet). Azokban 

az esetekben, amelyekben eltérő vastagságú lemezeket is kötnek, de az alkalmazott össz-

lemezvastagság azonos, egyéb vizsgálati módokat is célszerű a folyamatba beépíteni. 

A szimulációk eredménye szerint és az irodalommal összhangban azonos minőségű 

lemezek esetén a kedvezőbb elrendezés az, ha a felső lemez vastagabb, mivel a 

nyakvastagság nagyobbra fog adódni a gyártás során, tehát nagyobb nyíró-szakító 

teherviselőképességgel rendelkeznek. Kísérleti úton igazolni ezt nem tudtuk, de az intenzív 

vékonyodás és a magasabb alakváltozás feltételezi, hogy a tönkremenetel korábban 

bekövetkezik. 
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109. ábra 1,2-0,8 mm elrendezés 110. ábra 0,8-1,2 mm elrendezés 

 

7.3 Alumínium és acél kötések vizsgálata 

Az alumínium és acél kötések vizsgálata a fejezet egyik legfontosabb pontja. A két anyag 

közötti eltérés miatt a közöttük létesíthető kötések nehézkesen készíthetők el. Az alumínium 

és acélkötéseket számos kutató vizsgálta. Mori és Abe [149] tanulmányukban az alumínium 

és nagyszilárdságú acélok közötti klincs és egyéb rokontechnológiákkal gyártható kötéseket 

foglalták össze. Kiemelve a kötési elrendezés hatását. Ha a nagyobb szilárdságú acél van a 

bélyeghez közelebb, akkor az acél hajlamos a repedésre. A leginkább igénybe vett zóna a 

bélyeg rádiusza körül alakul ki. A tanulmányban ismertetett (SPFC440) nagyszilárdságú 

acéloknak alacsony a szívóssága, ennek következtében a repedési hajlam megnő. 

Ugyanakkor, ha az acéllemez a matrica oldalán van, a matrica hornyába történő alakítás 

során a húzó feszültségek megnövekedett mértéke miatt repedhetnek. A [151] tanulmányban 

vékonyabb acéllemez és alumínium kötéséhez lépcsős szerszámot fejlesztettek. A bélyeg 

első lépcsőjében előalakították az acéllemezt, ezért a kedvezőbb alakítottság miatt repedések 

keletkezése nélkül létre tudták hozni a kötéseket. Vegyes kötésekhez kedvezőbb matrica 

kialakításról a [152]-ban írnak, és arra jutottak, hogy a matrica mélységének csökkentésével 

csökkenthető a repedéskeletkezési hajlam acél-alumínium elrendezés esetén. Alumínium-

acél elrendezés esetén a horony elhagyása vezet megfelelő kötésekhez. Az alámetszés 

mértékét a matrica mélysége és az átmérője határozza meg.  

A vegyes kötések létrehozása esetünkben sem volt egyszerű művelet. Az első 

próbálkozások során az 5. fejezetben leírtak szerinti hőkezelési állapot okozott nehézséget, 

majd a szakirodalommal egybevágóan, azt tapasztaltuk, hogy a kötések megfelelő állapotban 

is hajlamosak a repedésre. Az 111. ábrán látható, hogy az acéllemez átrepedt a nyak zónánál. 

 

 
111. ábra Repedés vegyes kötésben (DP600 / AA6082 elrendezés tB=0,43 mm) 
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Elvégezve a nyíró-szakítóvizsgálatokat arra jutunk, hogy az acél / alumínium kötések a 

kedvezőbb elrendezésűek. A szakítóvizsgálatokhoz négy-négy próbatest készült, és ezek 

átlagos értékét vettem figyelembe az alábbi táblázatban. 

A szakítóvizsgálatokat két hőkezeltségi állapotban is elvégeztük. Az első esetben csak az 

oldó izzítást követően történt meg a vizsgálat, majd a kikeményítést követően is. A 19. 

táblázatban összefoglalva olvashatjuk az eredményeket a vegyes kötések 

szakítóvizsgálatairól. Az átlagos értékeket összehasonlítva látható, hogy az alumínium 

kikeményítésének hatására közel háromszorosára nőtt a mérhető teherviselőképesség. Ezek 

alapján kijelenthető, hogy vegyes kötések esetén is a keményített állapot a megfelelő állapot 

a kötések létrehozására. 

 

19. táblázat Vegyes kötések szakítóvizsgálati eredményei 

 AA6082 / DP600 DP600 / AA6082 

 525°C, 30 min 190°C, 8h 525°C, 30 min 190°C, 8h 

#1. [kN] 0,85 0,75 1,15 2,95 

#2. [kN] 0,30* 0,75 2,50 2,80 

#3. [kN] 0,45 0,85 0,70* 3,00 

#4. [kN] 0,50 0,65 1,40 3,20 

Átlag [kN] 0,53 0,75 1,44 2,99 
*valószínűsíthető, hogy repedés keletkezett a kötés során 

 

A táblázat egyes elemeit vizsgálva arra következtethetünk, hogy az oldó izzítást követő 

vizsgálatok során nem minden kötést sikerült létrehozni repedésmentesen. A kikeményítést 

követő kötésekben a kiugró (*) értékek nem figyelhetők meg, amiből arra lehet 

következtetni, hogy a repedéskeletkezési hajlam kisebb. 

A kötések végeselemes analíziseinek elemzéséből látszik, hogy a kötések geometriája 

hasonlóképpen viselkedik, mint a mérés során tapasztalható. 

Az alumínium / acél elrendezés esetén (112. ábra) a bélyeg csúcssugara körül ébred a 

legnagyobb alakváltozás. A kísérletek során nem tapasztaltuk, hogy az acél a matrica oldalán 

repedt volna. Ezzel szemben az acél / alumínium kötés esetén a legnagyobb igénybevételt a 

nyak zónája szenvedi el, itt ébred a legnagyobb alakváltozás, ezzel együtt a feszültségi 

állapot is a legmagasabb, a mérésekkel összhangban a repedések keletkezésének helye is itt 

várható elsősorban. A 113. ábrán látható, hogy a matrica oldalon az alumíniumban is 

megnőtt az alakváltozás, ami akár tönkremenetelhez is vezethet. 

 

  
112. ábra Alumínium / acél elrendezés 113. ábra Acél / alumínium elrendezés 

 

A megfigyeléseink, miszerint az acél / alumínium elrendezés kedvezőbb, hasonlóak mint 

a [149]-ben közölt eredmények. 
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A korábban ismertetett számítási eljárás heterogén kötésekre igaz (3.1.2.1.1), és láthattuk, 

hogy egészen jó közelítéssel alkalmazható hasonló minőségek közötti kötések becslésére is. 

Azonban az alumínium és acéllemezek közötti kötésekre nem alkalmazható, mivel a becslés 

nagyban eltér a mért értékektől. A [150] tanulmányban ugyan vizsgálták a különböző 

minőségű anyagok közötti kötések szilárdságát kísérleti úton, de csak a hagyományosnak 

tekinthető összefüggés szerint elemezték az eredményeiket, és nem vették figyelembe a 

lemezek sorrendjét. 

A mérési eredmények alapján a következő összefüggést (33) írtam fel úgy, hogy számba 

vettem a jelentősen eltérő szilárdságokat. Ezt a súlyozott értéket nevezzük redukált 

szilárdságnak. A célom, hogy a (33) egyenlet alkalmazásával megfelelőbb becslést tudjunk 

adni heterogén kötések szilárdságára. Az eltérő szilárdságok és elrendezés hatását a 

következőképpen lehet tehát figyelembe venni: 

 

 𝑅𝑚,𝑟𝑒𝑑. = {

𝑅𝑚,𝑡1+𝑅𝑚,𝑡2

2
, ℎ𝑎 𝑅𝑚,𝑡1 > 𝑅𝑚,𝑡2

𝑅𝑚,𝑡1 ∙
𝑅𝑚,𝑡1

𝑅𝑚,𝑡2
, ℎ𝑎 𝑅𝑚,𝑡1 < 𝑅𝑚,𝑡2

. (33) 

 

Az egyenlet szerint, ha a felső lemez a nagyobb szilárdságú, akkor a két lemez átlagos 

szilárdságával lehet számolni. Azonban fordított esetben, ha a felső az alacsonyabb 

szilárdságú lemez, akkor a redukált szilárdságot a felső lemez szilárdságát a felső és alsó 

lemez szilárdságának hányadosával csökkentett értékeként lehet értelmezni. Az Rm,red 

értékét visszahelyettesítve a (15) egyenletbe és a végeselem számításokból nyert 

nyakvastagságokat felhasználva számítható a kötések nyíró-szakító irányú teherviselő 

képessége. 

 

20. táblázat Vegyes kötések nyíró-szakító eredményeinek összehasonlítása 

 FNy, mérés [kN] 
tN,VEM 

[mm] 
FNy, becsült [kN] Különbség [%] 

AA6082/DP600 0,53 0,301 0,52 1,89 

DP600/AA6082 1,44 0,204 1,38 4,17 

 

A különbségek elfogadható mértékűek. Az összefüggés ebben az esetben kellően pontos 

eredményt adott. Az eredmények alapján feltételezhetjük, hogy más esetekben is jó 

közelítést biztosít a kiegészítés, ugyanakkor további kísérletekkel és más anyagok 

bevonásával, eltérő lemezvastagságokkal tovább pontosítható az összefüggés vagy éppen 

alkalmazhatósági határ állítható fel. 
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8 Továbbfejlesztési és ipari alkalmazhatósági lehetőségek 

Az értekezés során több, a szakirodalom szerinti legfontosabb területet is vizsgáltam, 

annak érdekében, hogy a lehető legátfogóbb képet tudjam adni a kutatás során a 

klincselésről. Az erőforrások és a terjedelem azonban korlátozott, ebből kifolyólag számos 

területen a további vizsgálati lehetőség adott. 

A dolgozatban nem foglalkoztam sem kísérleti, sem pedig szimulációs úton a 

szerkezetekben lévő klincselt kötések egymásra gyakorolt hatásáról, illetve üzemelő 

szerkezetekben való viselkedésükkel, így ezek mindenképpen olyan területek, amellyel a 

jövőben érdemes lenne foglalkozni. Az üzemelő szerkezetekben lévő klincselt kötések 

viselkedésének vizsgálata mind statikusan, mind pedig dinamikusan lehetséges jövőbeli 

kutatás témája lehet. 

Az egyszerűsített modellezési eljárással foglalkozó fejezetben kidolgozott modellezési 

eljárás nyíró-szakító esetekre igaz. A továbbfejlesztési lehetőség ebből adódik, az eltérő 

irányú terhelési irányokra is érvényes modellezési módszer kidolgozása lehet cél. Az előző 

pontnak kiegészítő területe lehet az üzemelő szerkezetek modellezése során alkalmazott 

egyszerűsített klincselt kötések összetett terhelésekkel történő vizsgálata és kísérleti 

eredményekkel történő összevetése. 

A dolgozat írásának vége felé megérkeztek a Tanszékre az új TOX szerszámok, 

amelyekkel a bélyeg geometriájának hatsását lehet pontosabban meghatározni. Az ezzel az 

új szerszámozással végzett mérések és a meglévő modellezési eredmények esetét a jövőben 

érdemes elvégezni, és más anyagokkal is megismételni, hogy olyan tervezési, optimálási 

módszert lehessen kidolgozni, amellyel a szerszámfejlesztés egyszerűbbé válhat. 

Az eltérő minőségű anyagok kötése során felállítottam a redukált szilárdságra vonatkozó 

összefüggést, amelynek segítségével a vizsgált acél és alumínium lemezek sorrendisége 

vehető figyelembe. Az eredmények szerint jó egyezéssel becsülhetők a kísérleti értékek 

mindkét sorrendre, azonban jelenleg más anyagpárral nem történt meg az összefüggés 

ellenőrzése, tehát más anyagpárok esetén is vizsgálni lehet az összefüggés 

alkalmazhatóságát. Az eredmények szerinti módosítása is elképzelhető. A szakirodalomban 

eltérő minőségekről sokkal tágabb értelemben találni eredményt, azaz nemcsak fém-fém 

kapcsolatot vizsgálnak, hanem például műanyag és fémkötéseket is elemeznek. A kutatások 

ilyen irányú kiterjesztése is hasznos eredményekre vezethet. Az eltérő vastagságú lemezek 

vizsgálata és kísérleti ellenőrzése segítségével alá lehet támasztani az értekezésben 

foglaltakat. 

Az ipari hasznosíthatóság egyik lehetséges formája a munkahelyem kapcsán merül fel. 

Röviden a 2.3. fejezetben vázoltam a jelenlegi helyzetet (12. ábra) a vasúti fékek légellátó 

rendszereit tároló keret szerkezetek alkalmazási területén. A klincselt kötések a jövőben 

kiválthatják a hegesztett kötéseket. A dolgozat írásakor ebben a kérdésben előrelépés még 

nem történt. 
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Az ütővizsgálatokból származó mérési adatokat fel lehet használni a járműiparaban a 

kötések tervezésekor. A valószínű ütközési irányok alapján meghatározható a kedvezőbb 

irányultság.  

Az egyszerűsített modellezési eljárás továbbfejlesztése az ipari gyakorlat számára 

szimulációs folyamatok során alkalmazható, ugyanis nagyméretű szerkezetekben 

alkalmazott, nagyszámú kötést viszonylag egyszerűen figyelembe lehet venni, ezáltal az 

adott szerkezetre vonatkozó számításokat lehet pontosítani. 

Az egyik legígéretesebb terület a különféle szerelt autóipari szerkezetek klincs kötéssel 

való egyesítése és e kötések vizsgálata. 
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9 Összefoglalás 

Az értekezésemben a klincselt kötések kísérleti és szimulációs kérdéseivel foglalkoztam.  

Az értekezés megírását szakirodalmi kutatással kezdtem, és igyekeztem a legteljesebben 

feltérképezni a kötésről már rendelkezésre álló publikációkat. Az első fejezetben 

összefoglaltam a különféle klincselési változatokat, eljárás módokat és a modellezési 

eljárásokra vonatkozó megfontolásokat. Kitértem a minőségbiztosítási lehetőségek 

ismertetésére, illetve a folyamathoz szorosan kapcsolódó képlékenységtani háttérre is 

Ezt követően a DP600 anyagminőséggel végzett kísérleti munkát és annak eredményét 

ismertettem. Ebben a fejezetben kitértem a Charpy-féle ütőmű egy újszerű alkalmazási 

módjára, amelyben sikerült bizonyítani, hogy a „fordított” irányú kötések nagyobb energiát 

nyelnek el ütközés során, mint a „normál” irányú kötések. Az optimális fenékvastagság 

megállapítását követően statikus vizsgálatokat végeztünk. 

A kötések keresztmetszetén mikroszkópos és keménységmérési vizsgálatokat végeztünk. 

A csiszolatok és a regisztrált erő-elmozdulás diagramok felhasználásával a harmadik 

fejezetben kalibráltam a véges elemes modellt, amelyet a további különböző érzékenység 

vizsgálatokhoz alkalmaztam. 

A szimulációs munka jó részét acélkötéseken végeztem, de az eltérő minőségű anyagok 

jó köthetősége okán alumínium alapanyaggal is dolgoztam. Az alumínium minőséget több 

hőkezeltségi állapotban is megvizsgáltuk, mind kísérleti, mind pedig szimulációs úton. A 

kísérletek eredménye szerint az oldó izzítást követő kikeményítési hőkezelés szükséges 

lépés a gyártási folyamat során, ugyanis a repedéskeletkezési hajlam lényegesen lecsökken. 

A DP600 anyagminőséggel végzett kísérleti eredményeket felhasználva egyszerűsített 

modellezési eljárást dolgoztam ki, amelyet további fejlesztések után ipari alkalmazásban is 

hasznosítani lehet. 

Modellezéssel számos változó hatását vizsgáltam, így például a súrlódási tényező 

értékének befolyását. A súrlódási állapot hatását kísérleti úton is elemeztem, és hasonló 

eredményre vezetett, mint a szimulációs vizsgálat. 

A szimuláció során alkalmazott anyagtörvényeket kísérletek eredményére illesztett 

közelítő függvényekkel írtam le, és vizsgáltam meg a kötések geometriai jellemzőin 

keresztül az egyes, gyakran alkalmazott módszerek közötti különbségeket. 

A matrica geometriáját tisztán modellezési úton vizsgáltam, de a bélyeg geometriájának 

kötésre gyakorolt hatását kísérleti úton is. A bélyeg szimulációs eredményeit és a 

matematikai statisztika módszereit felhasználva felállítottam a bélyeg csúcssugara és 

kúpossága közötti lineáris összefüggést, amely összefüggést alkalmazva jó közelítéssel 

meghatározható a várható nyak vastagsága, azaz áttételesen a nyíró-szakító teherbírásra 

vonatkozó becslés adható. További kutatást igényel, de az összefüggést tovább lehet 

fejleszteni akár az összes geometriai és anyagi változó figyelembevételével, és a kötés 

geometriájának optimálása is elvégezhető. 
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Megvizsgáltam modellezés útján, irodalmi adatok alapján az eltérő szilárdságú DP-s 

acélok kötésre gyakorolt hatását. DP600/DP800 párosítás esetén, kísérlet úton is vizsgáltam 

a heterogén acélok kötését. 

Az eltérő anyagok kötése során acél és alumínium anyagokat használva végeztünk 

kísérleti és szimulációs vizsgálatokat, amely eredmények felhasználásával a kötés nyíró-

szakító erő becslésére alkalmas összefüggést kibővítettem. 

Az értekezésem több eredményét is hivatkozták egy klincselés végeselemes modellezési 

lehetőségeivel foglalkozó összefoglaló tanulmányban [155]. 

 

Budapest, 2021.augusztus Jónás Szabolcs 

 okleveles gépészmérnök 
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10 Summary 

In my dissertation, I have presented my work on clinched joints by experimental and 

numerical simulations. 

I have started the research with an intensive literature review, to discover the field of 

clinching technology as deep as possible. In the first chapter, I have summarized the different 

clinching variants, technological methods, simplifications, and considerations for modelling.  

In the literature review, I wrote about the questions of quality assurance, and I wrote the 

closely related background of the Theory of Plasticity. 

After the literature review, I have presented the experimental work and its results on 

DP600 type of steel. In this chapter, I have presented the novel application of the Charpy-

type impact tests machine on clinched joints. It has been proved that the “reverse” directional 

impacts show higher impact energy absorption compared to “normal” directional impacts. 

Based on the dynamic tests the optimal bottom thickness of the clinched joints was defined 

and with the optimal values, several static tests were performed. 

On the cross-sections of the joints microscopical and hardness tests were performed, as 

well. 

In the third chapter, using the cross-sections and the registered force-displacement curves 

the finite element model is calibrated. The calibrated model is used for further sensitivity 

analysis. 

The simulation work was done mostly on steel sheets, but heterogeneous joints were also 

analysed. I have worked with aluminium material, as well. The different heat treatment 

conditions of the aluminium sheets were analysed experimentally and numerically, as well. 

Based on the test results of the aluminium joints, the heat treatment methodology has to 

contain the solvent annealing and a curing phase also to minimize the possibility of crack 

formation during the clinching process. 

Based on the results of tensile loaded specimens I have developed a simplified or 

equivalent modelling method, which method could be useful for industrial applications after 

further development.  

I have examined the effects of several variables on the joints, for example, the effect of 

the frictional behaviour between the sheets and the tools. The effect of the tribological 

characteristics of the process is analysed experimentally and numerically, and I have found 

that the simulations show similar results.  

The applied material laws, which were generally used in sheet forming simulation related 

topics, were derived from material test results by the curve fitting method. The effect of the 

formulation of the material laws was analysed and compared through the geometrical 

parameters of the joints. 

The geometrical effects of the die were analysed only through simulations, but the 

geometrical effects of the punching tool were analysed experimentally, too. Use of the FE 
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results from the different punch tool geometry calculations and a mathematical method, a 

linear relationship was determined for the estimation of the neck thickness. The relationship 

is in between the tip radius and angle of the conical part of the punching tool. With the 

equation, the tensile strength of the joints also can be estimated. This part of the dissertation 

needs further research, but it is possible to take consider all the geometrical and material 

parameters for optimization. 

I have analysed through simulations, based on literature data, the effects of the different 

DP steels on the clinched joints. The DP600 and DP800 types of steels were also examined 

experimentally. 

The steel-aluminium dissimilar clinch joints were analysed. Based on the results of this 

case an equivalent strength was defined as a supplementary equation for analytical tensile 

strength estimation.  

The results of my dissertation are cited in an article, deals with the possibilities of the 

FEA simulation of the clinch joints [155]. 

 

Budapest, August 2021 Szabolcs Jónás 

 mechanical engineer, BSc, MSc 
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11 Tézisek és új tudományos eredmények 

T1. Chapry-féle ütőművön végzett dinamikus vizsgálatokkal igazoltam, hogy az 

ütközésszerű dinamikus behatásokkal szemben DP600 minőségű acélkötés esetén az 

ún. „fordított” kötések ~15%-kal nagyobb ellenállást biztosítanak az ún. „normál” 

irányhoz képest. A jelenség magyarázata az ütközés során lejátszódó zömítésszerű 

alakítási folyamat [JSz 1], [JSz 2], [JSz 9], [JSz 11]. 

 

T2. 2D-s tengelyszimmetrikus végeselem modell segítségével vizsgáltam a klincselt 

kötéseket befolyásoló tényezőket, és kimutattam, hogy 

 

a. az anizotrópia és visszarugózás hatása DP600-as minőségű acélok esetén 

elhanyagolható mértékű [JSz 3], 

 

b. az alámetszés fejhúzás-szerű terhelések esetén arányban áll a kigombolódáshoz 

tartozó erővel, és lineáris kapcsolatot mutat a fenékvastagsággal, tehát a maradó 

fenékvastagság arányban áll a teherviselőképességgel a DP600-as minőséggel 

végzett szimulációk alapján [JSz 18],  

 

c. AA6082 alumínium kötések esetén a hőkezeltségi állapot hatását kísérleti és 

szimulációs úton is igazoltam [JSz 14], [JSz 16], 

 

d. igazoltam, hogy vegyes anyagminőségű kötések esetén kedvezőbb, ha a 

nagyobb szilárdságú lemez, illetve vegyes vastagságú kötések esetén a 

vastagabb lemez van a bélyeghez közelebb [JSz 12]. 

 

T3. Kísérleti és szimulációs úton igazoltam, hogy a tribológiai viszonyok hatással vannak 

a DP600 minőségű acélból készült kötések szilárdságára, úgymint  

 

a. a kisebb súrlódás a lemezpárok között nagyobb alámetszést (~15%) biztosít, 

amelynek hatása a fejhúzó jellegű terhelések során mértékadó, 

 

b. a súrlódásnak kismértékű hatása (~5%) van a nyakvastagságra, amely a nyíró-

szakító jellegű terhelések szempontjából kritikus [JSz 12]. 
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T4. Egyszerűsített nyíró-szakító klincselt kötésmodellezési eljárást dolgoztam ki DP600 

minőségű acélokhoz. Az egyszerűsített modell változóinak helyes megválasztásával 

más anyagokra is kiterjeszthető. Ipari alkalmazhatósága ezáltal biztosítható [JSz 17], 

[JSz 18]. 

 

T5. DP600 és AA6082 vegyes kötésekre érvényes, a nyíró-szakító teherbírást becslését 

lehetővé tevő összefüggés kiegészítését írtam fel, amely az ún. redukált szilárdsággal 

veszi figyelembe a lemezek sorrendiségét [JSz 14] 

 

 𝑅𝑚,𝑟𝑒𝑑. = {

𝑅𝑚,𝑡1+𝑅𝑚,𝑡2

2
, ℎ𝑎 𝑅𝑚,𝑡1 > 𝑅𝑚,𝑡2

𝑅𝑚,𝑡1 ∙
𝑅𝑚,𝑡1

𝑅𝑚,𝑡2
, ℎ𝑎 𝑅𝑚,𝑡1 < 𝑅𝑚,𝑡2

.  

 

T6. Felállítottam egy lineáris modellt, amellyel a kötésre jellemző nyakvastagság értékét 

lehet becsülni AA6082 alumínium anyagra eltérő csúcs sugarú és kúpszögű bélyeg 

esetére [JSz 16] 

 

 𝑡𝑁,𝑏𝑒𝑐𝑠ü𝑙𝑡 = 0,127 + 0,016𝛼 + 0,098𝑅.  
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