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Jelölések jegyzéke 
Jelölés Mértékegység Megnevezés 

H mm Érvényes darabmagasság 

H0 mm Eredeti darabmagasság 

D mm Érvényes darabátmérő 

D0 mm Eredeti darabátmérő 

A mm2 Darab érvényes keresztmetszete 

A0 mm2 Eredeti darab keresztmetszete 

t0 mm Perem magasság 

u0 mm Perem szélesség 

ΔH mm Magasság csökkenés 

ΔL 

F 

mm 

N 

Keresztfej elmozdulás 

Érvényes erő 

σ MPa Valódi feszültség 

R MPa Mérnöki feszültség 

ε mm/mm Mérnöki alakváltozás 

ϕ mm/mm Valódi alakváltozás 

𝜀̇ s-1 Mérnöki alakváltozási sebesség 

�̇� s-1 Valódi alakváltozási sebesség 

ρm 1/cm2 Mozgásképes diszlokáció sűrűség 

ρb 1/cm2 Mozgásképtelen diszlokáció sűrűség 

ρm0 1/cm2 Mozgásképes diszlokáció sűrűség a folyás 

megindulása pillanatában 

Rp0,2 N/mm2 Egyezményes folyáshatár 

µ - Súrlódási tényező 

�⃗�  - Burgers vektor 

T °C Hőmérséklet 

W mm diszlokáció szélesség 

τ N/mm2 Nyírófeszültség 

k - Boltzmann állandó 

nü db. üres rácshelyek száma 

Qü  Üres rácshelyek keletkezésének energiája 

θ ° Diszlokáció kihajlási szög 

Em J/mol a diszlokációvonalakban lévő lépcsők 

mozgási aktiválási energiája 

𝐺 N/mm2 Nyíró modulus 
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Φö mm/mm Összehasonlító alakváltozás 

 

Jelölés Mértékegység Megnevezés 

C 1/cm2 Vakanciakoncentráció 

µ - Súrlódási tényező 

Λ mm gyűrűk közötti átlagos távolság a 

csúszósíkon 

v mm/min keresztfej elmozdulási sebesség 

Z - Zener-Hollomon paraméter 

Q J/mol Aktiválási energia 

𝑃 - Arányossági tag 

I - Integráló tag 

D - Differenciáló tag 
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1. Bevezetés 

A képlékeny alakítás alapját, hogy a fémes anyagok a megfelelő nagyságú 

külső erő hatására képesek alakjukat nagymértékben megváltoztatni, már 

évezredek óta ismerjük és alkalmazzuk. Az azonban hogy ennek során milyen 

változások következnek be az anyag mikroszerkezetében, illetve atomi 

elrendeződésében, már jóval újkeletűbb ismeret. 1934 óta tudjuk, hogy a 

képlékeny alakváltozás az anyagban a diszlokációk mozgása által valósul meg. 

Ezt közel egy időben, viszont egymástól függetlenül Orowan, Polanyi és Taylor 

ismerte fel. Méltán büszkék lehetünk arra, hogy a három kutató közül csak 

Taylor nem volt magyar származású. A képlékenyalakítás diszlokáció 

elméletének kidolgozása valójában 1933-ban Budapesten készült el, amikor is a 

szerzője Orován Egon1 éppen „állás nélkül volt és ráért gondolkodni”. Évekkel 

korábban a Berlini Műegyetem tanárával, Polányi Mihállyal2, több alkalommal is 

hasznos eszmecserét folytatott, aki szintén foglalkozott a tématerülettel. A 

képlékenységtan magyar vonatkozásai ezzel nem ér véget, hiszen 

megemlíthetjük Kármán Tódor3 nevét, aki a hengerlés elméletéről írt alapvető 

publikációkat. Geleji Sándor4 egyetemünk korábbi professzora a képlékeny 

alakítás elméletének technológiai folyamatokra való alkalmazásában ért el 

nemzetközi szintű eredményeket, és akinek műveit számos nyelvre (még japánra 

is) lefordították. Ezt a munkát folytatta szintén a Miskolci Egyetemen Voith 

Márton5, aki elsősorban a képlékeny alakítás komplex hatásmechanizmusát 

vizsgálta. 

     

1. ábra balról jobbra Orován Egon, Polányi Mihály, Kármán Tódor, Geleji Sándor, 

Voith Márton 

A képlékenyalakítás és mikroszerkezet változásának kapcsolatában elért 

tudományos eredmények, amihez mint láthattuk mi magyarok is jelentősen 

                                                 
1 http://epa.oszk.hu/00700/00775/00040/372-375.html 
2 https://hu.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1nyi_Mih%C3%A1ly 
3 http://mek.oszk.hu/01100/01191/01191.pdf 
4 http://www.joszerencset.hu/eletrajz/geleji.htm 
5 https://hu.wikipedia.org/wiki/Voith_M%C3%A1rton 
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hozzájárultunk, rendkívül gazdagok. Az újabb kutatási eredmények és a 

modernebb szabályozástechnika, vizsgáló eszközök és módszerek segítségével 

azonban lehetőség nyílik a korábbi tudományos eredmények folyamatos 

felülvizsgálatára, illetve kibővítésére. Ennek tükrében biztosan állíthatjuk, hogy a 

képlékenyalakítás tudományának, ahogy a múltban, úgy a jelenben és a jövőben 

is mindig lesz létjogosultsága. 

Doktori értekezésemben a manapság talán a legszélesebb körben 

alkalmazott alumínium-magnézium ötvözetcsalád alakváltozási viselkedését 

vizsgálom különös tekintettel annak rugalmas-képlékeny határára és átmenetére. 

Erre a legalapvetőbb eszköz, az anyag folyásgörbéjének felvétele és kiértékelése. 

A folyásgörbe kifejezést a mérnöki/üzemi gyakorlatban az alakítási szilárdságnak 

(kf) az összehasonlító alakváltozás Φö függvényében leírt változására használják. 

A kf értéke a képlékeny alakváltozás megindításához illetve annak 

fenntartásához szükséges kritikus feszültség értékét fejezi ki. Az Φö kifejezés 

pedig lényegében megegyezik a valódi vagy más néven természetes 

alakváltozással, amit a későbbiekben definiálok majd. Az elmondottak alapján 

tehát a folyásgörbének nem része az anyag terhelésének kezdetétől a képlékeny 

folyás megindulásáig tartó ú.n. rugalmas deformáció tartománya. Doktori 

értekezésemben én, mint a fémek mechanikai anyagvizsgálatával foglalkozó 

kutató, a folyásgörbe kifejezést az egytengelyű feszültségállapotban, állandó 

valódi alakváltozási sebesség és állandó hőmérséklet mellett felvett valódi 

feszültségnek a valódi alakváltozás szerinti leírására használom. A 

dolgozatomban szereplő görbék tehát tartalmazzák a rugalmas alakváltozás 

tartományát is, mivel a kutatásom céljául épp e kétfajta viselkedés átmenetének 

leírását határoztam meg a vizsgált ötvözetek és adott vizsgálati körülmények 

esetében. 

A folyásgörbe a számos gyakorlati felhasználhatóságán túl, információt 

szolgáltat számunkra azokról a folyamatokról, melyek az anyagban az alakítás 

során végbemennek. A felvételére kínálkozó gyakorlati lehetőségek közül 

(hengeres próba szakítóvizsgálata, lapos próba zömítővizsgálata Watts-Ford 

szerszám segítségével, hengeres próba zömítővizsgálata) közül én az utóbbit 

alkalmaztam a munkám során. Ehhez megteremtettem a vizsgálatok precíz 

elvégzésének, és teljes körű kiértékelésének a hátterét. A kutatásom során 

vizsgáltam többek között az Mg ötvözőtartalom, a hőmérséklet, az alakváltozási 

sebesség, valamint a kiinduló állapot hatását az alumínium folyási viselkedésre. 

Ahhoz, hogy a valós képlékeny alakító eljárásokhoz közeli körülményeket is 

vizsgálhassak, több lépéses alakítási eljárást dolgoztam ki, mellyel 
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tanulmányoztam az egymást követő alakítások között eltelt idő és az aközben az 

anyagra ható különböző mértékű (a folyáshatárnál kisebb) terhelés hatását is. 

Mint tapasztaltam, ezen paraméterek is jelentős hatást gyakorolnak a rugalmas-

képlékeny viselkedés átmenetének módjára. Ez az átmenet alapvetően kétféle 

lehet, mint ahogy az a 2. ábrán látható is.  

 

2. ábra Az egymást követő alakítások során megfigyelhető különböző jellegű 

rugalmas-képlékeny határátmenet Al-Mg ötvözetekben 

  A 2.a ábrán azt az esetet láthatjuk, amikor egy korábbi alakítást követő 

újbóli terhelés során a görbe rugalmas szakasza, az előző alakítás során mért 

legnagyobb erőhöz képest már kisebb érték elérését követően fokozatosan kezd 

átváltani a képlékeny viselkedés tartományába. Ez a folytonos jellegű átmenet 

jellemzi általában az ötvözetlen alumíniumot, amikor tehát az újbóli alakváltozás 

kisebb feszültség értéken folytatódik, mint ahol az előző befejeződött. A 

későbbiekben bemutatom majd, hogy ennek az erő illetve feszültség 

visszacsökkenésnek a mértékét a különböző körülmények akár jelentősen is 

befolyásolhatják. A 2. b ábrán az a másik szélsőséges esetet látható, amikor is a 

képlékeny alakváltozás folytatása az előző alakítás végén mérthez képest csak 

(jóval) nagyobb erő elérését követően következik be. Ekkor a diszlokációk 

mozgásának kezdetét a lokális feszültségmaximum egyértelműen kijelöli. Ezt az 

éles, az előző alakítás maximális feszültségszintjétől akár jelentősen magasabb 

(felső) folyáshatárt, egy hirtelen feszültség visszaesés, majd adott esetben egy 

rövid állandó feszültségszintű szakasz (plató) követ, mielőtt folytatódna az 

alakítási keményedés.  A bemutatott jelenség ránézésre hasonló a 

karbonacéloknál jól ismert úgynevezett „szakaszos” folyási viselkedéshez (Lange 

(1984)). A szakaszos folyási viselkedés alatt a képlékeny alakváltozás 

megindulásának azon módját értem, amikor az, egy lokális feszültségmaximum 

(felső folyáshatár) elérése pillanatában kezdődik, majd ezt követően egy lokális 

feszültség minimum (alsó folyáshatár) átlépése után teljesedik ki az anyag teljes 
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térfogatára vonatkozóan (Verő (1977)). Az alumínium esetén a szakaszos folyási 

viselkedést azonban nem magyarázhatjuk ugyan azon okokkal, mint a C és N 

intersztíciós oldott atomokat tartalmazó karbonacélok esetében. Ráadásul a 

vizsgálataim során az azonnali újraterhelés és nem pedig öregítés után vált 

láthatóvá ez az egyértelmű folyáshatár. A zömítések között eltelt idő növelése 

hatására a szakaszos folyási viselkedés egyre inkább visszatért az alumíniumra 

jellemző folytonos (konvencionális) jellegűre (2.a). Utóbbi alatt azt értem, amikor 

az anyagban a diszlokációk a külső terhelés növelése során folyamatosan 

indulnak mozgásnak. 

Az értekezésem elsődleges célja az, hogy leírjam, hogy a különböző külső 

és belső körülmények esetén (kiinduló állapot, hőmérséklet, alakváltozási 

sebesség stb.) hogyan módosul az alumínium folyásgörbéjének jellege, illetve 

hogy az adott görbealak milyen fémtani folyamatok eredményeként alakul ki. 

A disszertációm két részre tagolható. Fontosnak tartottam az elsőben 

összefoglalni mindazon irodalmi ismeretanyagot, mely kapcsolatba hozható a 

főként FKK rácsú fémek rugalmas-képlékeny viselkedésével. A dolgozatom 

második részében pedig a célkitűzéseim megfogalmazása után a téziseim szerint 

pontokba szedve részletezem az elvégzett munkám eredményeit. Ezek közül az 

elsőben azt a termomechanikus szimulátort mutatom be, amit a méréseim 

elvégzéséhez építettem azért, hogy az említett hatások pontosan kimutathatók 

legyenek. Ez továbbá az alapja, a mérési eredményeim kiértékelésével 

megfogalmazott új tudományos eredményeimnek. 

2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Fémek rugalmas-képlékeny alakváltozása 

A fémek képlékeny alakváltozásának elemi mechanizmusa, a 

diszlokációmozgás (Roósz (2011)). Ez makroszkópikus szinten az adott anyagra 

és körülményekre jellemző kritikus feszültségszint (folyáshatár) elérését 

követően indul meg. A diszlokációk megindulásának módja jelentősen 

különböző lehet, mint ahogyan a 2. ábrán látható két szélsőséges eset szemlélteti 

is. Ezen különböző viselkedési módok okát kereshetjük az anyag 

mikroszerkezetében, illetve a vizsgálati körülményekben is. Előbbi esetében a 

döntő tényező a mozgásképes diszlokációk számában, valamint azok mozgási 

sebességében áll. A mozgásképes diszlokációk alatt azon diszlokációkat értem, 

amelyek képesek részt venni a képlékeny alakváltozásban, ugyanis mozgásukat 

nem akadályozzák meg a különböző kristálytani hibák, illetve egyéb 

diszlokációk (Hull (2011)).  A kristálytani hibák közül ebből a szempontból 
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kiemelt fontosságúak a diszlokációk egymásra gyakorolt hatásmechanizmusai, 

valamint a diszlokációkat „lehorgonyzó” oldott állapotban lévő 

ötvöző/szennyező atomok jelenléte. A vizsgált alumínium ötvözetek fő ötvözője a 

magnézium. Az oldott Mg atomok méretükből adódóan jelentősen torzítják az 

anyag kristályszerkezetét, így befolyásolva az anyag tulajdonságait. A 

magnézium a rácstorzító hatása mellett továbbá megnöveli az anyag egyensúlyi 

vakancia koncentrációját is. Az irodalmi áttekintésem első részében 

összefoglalom a diszlokációk képződésével, számának változásával, mozgásának 

akadályozásával foglalkozó irodalmat. Ezt követően ezen ismeretanyag 

felhasználásával bemutatom és értelmezem a folyásgörbék alakját befolyásoló 

ismert folyamatokat és jelenségeket. 

2.2. Rácshibák és diszlokációk kapcsolata 

A fémek mechanikai viselkedése szempontjából kiemelkedő szerepe van a 

kristályrácsot zavaró mindennemű hibának. Kiterjedésük és egyéb 

megfontolások alapján a következő típusokat különböztetjük meg. Pontszerű 

kiterjedésű rácshibák (vakancia, intersztíciós és szubsztitúciós idegen atom), 

vonalszerű hibák (diszlokációk), felületszerű hibák (szemcsehatár, rétegződési 

hiba), térfogati jellegű hibák (kiválások). Ezek sematikus ábrázolása látható a 

következő ábrán. 

 
3. ábra A legfontosabb hibatípusok a primitív kockarácsban a: vakancia, b: 

intersztíciós ötvözőatom, c: szubsztitúciós ötvözőatom, d: éldiszlokáció, e-e: 

szemcsehatár (Lange(1984)) 

Az alakváltozás során a felsoroltak különböző mértékben hatnak a 

diszlokációkra. A legjelentősebb hibák hatásmechanizmusait a következőekben 

részletesen be is mutatom. 
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2.2.1. Diszlokációk forrásai 

Tudjuk, hogy a kristályok növekedése során mindig keletkeznek 

diszlokációk (Kovács & Zsoldos (1961)). Ezek száma azonban nem lenne 

elegendő a nagyobb mértékű alakváltozásokhoz. Tételezzük fel, hogy 1 cm 

élhosszúságú kockán szeretnénk 50 %-os alakváltozást létrehozni. Egy 

diszlokáció végigszaladása 0,25 nm elcsúszást eredményez. Ha homogén az 

alakváltozás, akkor 0,5 cm/0,25 nm= 2*107 diszlokációnak kell végigszaladnia a 

felületen. Ezeknek a diszlokációknak azonban csupán a töredéke tud éppen a 

megfelelő irányban csúszni, és ezek is csak a teljes keresztmetszet egy részét 

súrolják. Az egykristályokban, ahogy a polikristályok egyes szemcséin belül az 

alakváltozás inhomogén, tehát bizonyos irányokban az elcsúszás az atomtávolság 

sokszorosa, más síkok mentén viszont nincs elcsúszás. 

 

4. ábra Az 1 cm-es élhosszúságú kocka 50%-os alakváltozása (Kovács & Zsoldos 

(1961)) 

A diszlokációk egy része az alakítás illetve öregítés során kölcsönhatásba 

léphet a kristályrács különböző szennyezőivel, aminek következtében újbóli 

mozgatásuk nehezebbé válik, illetve meg is szűnhet. Ezeket a diszlokációkat 

hívjuk mozgásképtelen vagy blokkolt diszlokációknak. Az alakítás fenntartása 

érdekében a mozgásképes diszlokációk rendkívül gyorsan lejátszódó 

sokszorozódó mechanizmusai révén folyamatosan keletkeznek az újabb 

diszlokációk. A mozgásképes és blokkolt diszlokációk számának gyors 

növekedése eredményezi azt, hogy az alakváltozás fenntartása folyamatosan 

növekvő feszültséget igényel.  

A képlékeny alakváltozáshoz rengeteg, hozzávetőleg 107 vagy még 

nagyobb számú diszlokációra van szükség cm2-ént. A diszlokációk ezen 

mennyisége jóval nagyobb, mint amennyit a képlékeny alakítástól mentes lágy 

kristályok tartalmaznak. Ebből az következik, hogy az alakítás során a 

diszlokációk sűrűségének jelentős mértékben kell nőnie. Az alakítás mértékétől 

függően a példaként említett diszlokációsűrűség 5-6 nagyságrenddel is nőhet az 
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alakított darabban. Az alakításhoz szükséges ilyen nagymértékű diszlokációt, az 

úgynevezett Frank-Read mechanizmus hozza létre (Prohászka (2001)). 

 

5. ábra (a) Molibdén egykristályra az egytengelyű alakváltozása kezdetén 

jellemző diszlokációkoncentráció, (b) 0,3% alakváltozás után jellemző 

diszlokációs szerkezet, számítógépes szimuláció által meghatározva (Bulatov & 

Cai (2006)) 

Frank-Read mechanizmus 

Ha egy éldiszlokáció két pont közötti szakasza valamilyen oknál fogva 

kihajlik, és a rögzítési pontokból nem képes elmozdulni mivel a diszlokáció nem 

végződhet a kristály belsejében, akkor Frank-Read forrás keletkezik (Prohászka 

2001). 

 

6. ábra Frank-Read generátor működési elve (Verhoeven (1975)) 

A 6.a ábrán egy ABCD diszlokáció vonal látható. Ennek csupán a BC 

szakasza esik a csúszási síkra. Az AB és CD szakaszai rögzültek. Ha a Burgers 

vektorral párhuzamosan nyíró feszültség éri a csúszósíkot, akkor a BC szakasz 

kimozdul a csúszósíkon, annak rögzítési pontjai között. Ennek a kimozdulásnak 

az 5 egymást követő lehetséges pillanata látható a 6.b. ábrán. Ennek utolsó (5.) 

fázisában a diszlokáció két részre oszlik. Az egyik marad a BC pontok között 

rögzülve, a másik viszont egy zárt diszlokáció hurok formájában eltávolodik a 
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forrástól. A folyamat pedig addig folytatódik, amíg elegendően nagy a forrásra 

ható feszültség. Az alakulóban lévő diszlokációhurkot (4. szakasz) hat részre 

lehet osztani annak irányultsága alapján. A IV. és II. szakasz tisztán él jellegű. Az 

I., III., V. és VI. szakaszok tisztán csavar jellegűek. Az I. és V. balsodrású, míg a 

III. és VI. jobbsodrású. Ennél fogva az I. és VI. szakasz, melyek ellenkező 

irányban mozognak és ellenkező sodrásúak, kioltják egymást, ha közel érnek 

egymáshoz. Ekkor következik be a diszlokációhurok leszakadása (5. szakasz). Az 

így megindult diszlokáció sokszorozódás természetesen nem tart örökké, hiszen 

a leszakadó diszlokáció hurkok egyrészt visszahatnak a forrásra, ami nagyobb 

feszültséget igényel annak további működtetésére, másrészt előbb utóbb a 

gyűrűk valamilyen akadályhoz érkeznek. Ez lehet pl. egy szemcsehatár vagy egy 

Lomer-Cottler akadály. Az így egymás után feltorlódott gyűrűk megállítják a 

forrás működését. A csak egyik végpontban rögzített diszlokációból hasonló 

mechanizmussal képződik diszlokációspirál (7. ábra). 

 

7. ábra: Frank-Read forrás L alakú diszlokációból (Kovács & Zsoldos (1961)) 

 

2.2.2. A diszlokációk felosztása és mozgásának módjai 

A diszlokációk jelentik a kristályos anyagban az elcsúszott és még nem 

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

szög alapján alapvetően három csoportba lehet őket sorolni. A �⃗�  alatt a 

diszlokáció körüljárásával megrajzolt Burgers kör záróvektorát értjük.  Talán a 

legismertebb diszlokáció típus az éldiszlokáció, mely gyakorlatilag a 

kristályokban lévő extra sík éle. Az éldiszlokációk konzervatív módon 

(csúszással) csak az adott kristályrácsra jellemző csúszási síkokban képesek 

mozogni a Burgers vektorukkal derékszöget bezáró irányokban. A diszlokációk 

konzervatív mozgásáról akkor beszélünk, amikor a diszlokáció azon a felületen 

mozog, amely tartalmazza magát a diszlokáció vonalat és a Burgers vektort is.  

Csavardiszlokációknál nem beszélhetünk extrasíkról, és egyértelmű csúszósíkról 

sem, ezáltal könnyen tudnak mozogni a Burgers vektorukkal párhuzamos 
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irányokban. A legtöbb esetben a diszlokáció vonal tetszőleges szögben fekszik a 

Burgers vektorra nézve. Ezeket a diszlokációkat hívjuk kevert diszlokációknak, 

amelyeknek van él jellegű és csavar jellegű komponensük is. A diszlokációk 

mindig a felületeken kezdődnek illetve végződnek. Ellenkező esetben zárt hurkot 

alkotnak a kristályban. Lehetnek egyenesek vagy görbültek, de hosszuk mentén 

az elmozdulás állandó. A diszlokációk elhelyezkedése függ a külső terhelő erőtől 

is. A diszlokáció sűrűség úgy értelmezhető, mint az egységnyi térfogatban lévő 

teljes diszlokáció hossz. Ezt általában cm2-re szokták megadni. 

A diszlokációk környezetében az atomok energetikailag nincsenek 

kedvező helyzetben, aminek következtében rugalmas torzulás lép fel a rácsban. 

Ez a torzulás egy belső feszültségtér kialakulásával jár együtt. A csúszási sík 

felett, ahol atomtöbblet van nyomó- míg alatta húzófeszültség ébred (Hull & 

Bacon (2011)).  

 

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

Diszlokációk mozgását akadályozó tényezők  

 A diszlokációk mozgását lokalizált, illetve vonalmenti akadályok egyaránt 

nehezítik (Kovács (1981)). Előbbihez tartoznak az oldott ötvöző atomok, GP 

zónák, átvágható kiválások stb.. Vonalmenti (lineáris) akadályozó hatás léphet fel 

többek között a Peierls-Nabarro (P-N) feszültség révén, a keresztcsúszás során, 

vagy a Lomer-Cottrell akadály mentén. Ezekről a későbbiekben lesz szó 

részletesebben. Vannak azonban olyan akadályok is, melyek a felsoroltakkal 

ellentétben termikusan nem aktiválhatók. Ilyen pl. a rendezett ötvözetben az 

antifázishatár átmetszése, és az Orowan mechanizmus. A termikusan aktiválható 

akadályokat, melyeken a diszlokáció áthaladása során maximuma van a 

szabadentalpia változásnak, erősségük szerint is jellemezhetjük. Ez alapján az 

oldott atomok és P-N feszültség gyenge, az erdő diszlokációk közepes, míg a 
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kiválások átvágása erős akadálynak számít. A diszlokációk mozgását 

szükségszerűen fékezi egy sor súrlódási jellegű hatás is, ami azonban csak nagy 

sebességű (103 s-1) alakváltozásnál jelentkezik, ahol a diszlokációk a nagy 

feszültség által mindennemű akadályon termikus aktiválás nélkül áthaladnak. A 

diszlokációk alapvetően kétfajta mechanizmussal mozoghatnak konzervatív 

módon csúszással vagy mászással. Azok a diszlokációk amelyek képesek 

konzervatív módon mozogni mozgásképesek, amelyek pedig nem azok 

rögzültek. A mászás vagy nem konzervatív mozgás akkor következik be, amikor 

a diszlokáció a csúszási síkjából kilép, és az a Burgers vektorra merőlegesen 

mozog. Nagyon gyors alakváltozás esetén előfordulhat továbbá az az eset is, 

amikor a képlékeny alakváltozás nem diszlokáció mozgás által, hanem az apró 

szemcsék egymáson történő elcsúszása által valósul meg 

Diszlokációk rögzülése kristálytani hibákon 

Az alapfémtől eltérő méretű ötvözők képesek blokkolni a diszlokációk 

további mozgását. Ezt az angol szakirodalom pinning-nek nevezi. Ezek lehetnek 

intersztíciós, szubsztitúciós ötvözők, de akár vakanciák, vakancia 

csoportosulások is. 

 

 
9. ábra: Intersztíciós helyzetű atom rögzíti az éldiszlokációt6 

 Egy adott ötvözetben a diszlokációt blokkolni tudó ötvözők száma az 

alakítás során állandó. A vakanciák a képlékeny alakítás során ugyan 

folyamatosan képződnek, ugyanakkor meg is semmisülnek, tehát számukat 

szintén vehetjük közel konstansnak. A diszlokációk száma az alakítás során 

folyamatosan nő. Az alakítás elején a blokkolást előidézni tudó hibák csupán kis 

része lép kapcsolatba a diszlokációkkal. Ahogy egyre jobban keményedik az 

anyag, elérünk egy olyan diszlokáció koncentrációhoz, ahol az ötvözők blokkoló 

hatása eléri a maximum értékét. Ekkor gyakorlatilag az összes ötvöző 

kapcsolatba lép egy vagy egyszerre több diszlokációval is. Ettől nagyobb 

diszlokációsűrűség esetében az ötvözők/szennyezők okozta blokkoló hatás 

                                                 
6 http://users-phys.au.dk/philip/pictures/physicsfigures/node5.html 

http://users-phys.au.dk/philip/pictures/physicsfigures/node5.html
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szerepe csökken, a diszlokációk egymás mozgását akadályozó hatása miatt, ami 

jóval nagyobb hatású. 

Orowan mechanizmus 

Az anyagban lévő részecskék, kiválások a diszlokációk mozgását 

akadályozó hatásmechanizmusát Orowan mechanizmusnak nevezzük. A külső 

feszültség hatására a diszlokációk elmozdulnak azon részecskék irányába, 

melyek rövid távú azonban erős taszítóerőt fejtenek ki a diszlokációkra. A 

diszlokációk általában nem hatolnak be a részecskébe, mivel az átvágás jóval 

nagyobb energiát igényelne, mint a kihajlás, és megkerülés. A mikrofolyás 

feltételét először Orován Egon fogalmazta meg. Meglátása szerint egy 

diszlokáció akkor tud áthaladni két idegen fázisú részecske között, ha a külső 

feszültség hatására a diszlokáció olyannyira kihajlik közöttük, hogy a görbületi 

sugara éppen a két akadály közötti távolság felével lesz egyenlő. Ekkor a 

részecske két oldalán lévő diszlokáció szakaszok az úgynevezett Orowan-hurkot 

alkotva egyesülnek, majd a diszlokáció továbbhalad.  

 

10. ábra Az Orowan mechanizmus, a diszlokációk inkoherens kiválásokat 

megkerülő mozgásának vázlata (Prohászka (2001)) 

A diszlokációk egyensúlyi alakjának és stabilitásának vizsgálata azt 

mutatja, hogy a növekvő külső feszültséggel mindig elérkezünk egy olyan 

kritikus kihajláshoz, amely után a diszlokációk lavinaszerűen kiterjednek a 

rögzítési pontok között, méghozzá a feszültség további növelése nélkül. 
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11. ábra Diszlokációk áthaladása tömbi erős akadályokon (0 < ϕ < π/2) (Brown & 

Han (1971)) 

 Az ehhez a kritikus kihajláshoz tartozó feszültség elérése tekinthető 

folyási feltételnek. Ashby szerint a kritikus helyzet az, amikor a fokozódó kihajlás 

során a részecskét két oldalról körülvevő diszlokáció szakasz párhuzamos lesz. 

Ez az állapot igényli ugyanis a legnagyobb külső feszültséget. Ha a 

diszlokációkat akadályozó részecskék azonos távolságban helyezkednének el 

egymástól, és méretük is azonos lenne, akkor a kristálynak egy élesen 

meghatározható folyáshatára lenne. Egy valóságos kristályszerkezetben azonban 

a részecskék távolságának és méretének valamilyen eloszlása van, aminek 

következtében a képlékeny alakváltozás megindulása folytonos lesz. Ahogy a 12. 

ábrán is látható, alacsonyabb hőmérsékleten a diszlokációk kihajlása a részecskék 

között nagyobb, mint magasabb hőmérsékleten, ezért a kritikus csúsztató 

feszültség, azaz a folyáshatár értéke is nagyobb. 

 

12. ábra Vasban található 2 nm-es üreg körüli diszlokáció kihajlás 0 és 300 K-en 

(Bacon & Osetsky & Rodney (2009)) 

Az inkoherens kiválásokon tehát a diszlokációk, a bemutatott 

mechanizmus segítségével jutnak túl. A folyamat hasonlít a Frank-Read forrás 

működéséhez. Minden egyes diszlokáció, amely súrolja a csúszási síkot maga 

után diszlokációhurkot hagy a kiválások körül. Ezek csökkentik a kiválások 

közötti távolságot mely a diszlokációk kihajlására rendelkezésre áll. Ez pedig 
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növeli a szilárdságot (Prohászka (2001)). Az alacsony hőmérsékletű alakítási 

keményedés egyik kezdeti modellje Fisher, Hart és Pry nevéhez fűződik (1953). 

Úgy képzelték, hogy az Orowan hurkok a részecskék körül egymásra rakódnak, 

és ezzel egy visszaható feszültséget hoznak létre, ami az aktív diszlokáció 

források működését megállítja. 

Átvágási mechanizmus 

 A kikerülésen kívül adott esetben a diszlokáció képes átvágni is az 

akadályt. Az ehhez szükséges kritikus csúsztató feszültség azonban annál 

nagyobb, minél nagyobb a részecske mérete. Ez éppen ellentétes a kikerüléses 

mechanizmussal, ahol a részecske méretének növekedése csökkenti a kritikus 

feszültség értékét. Ha a diszlokáció csúszósíkja a vegyület fázis csúszósíkjában 

folytatódik, akkor a diszlokációt csúsztató feszültségnek el kell érnie a vegyület 

részecske csúsztató feszültségét, és akkor a részecske csúszósíkja feletti része egy 

rácsparaméterrel elcsúszik az alsóhoz képest. Ha a két csúszósík azonban szöget 

zár be egymással, akkor a szükséges feszültség nyílván nagyobb lesz, és a 

diszlokáció az eredetivel párhuzamos, de egy másik síkon mozog tovább (Roósz 

(2011)). 

Diszlokációk egymást való metszéséből származó lépcsők 

Merőleges Burgers vektorú éldiszlokációk egymás metszése 

A 13. ábra azt az esetet szemlélteti, amikor egymásra merőleges Burgers 

vektorú éldiszlokációk találkoznak egymással. A 𝑏1
⃗⃗  ⃗ vektorú XY éldiszlokáció a 

PXY síkon mozog, és átvágja a rá merőleges PAB síkon lévő 𝑏2
⃗⃗⃗⃗  vektorú AB 

diszlokációt. Ennek következtében az AB diszlokáción a PXY sík mentén egy 𝑏1
⃗⃗  ⃗ 

méretű PP’ lépcső alakul ki. Tehát az AB diszlokáció élhossza 𝑏1
⃗⃗  ⃗-el megnő, 

miközben az XY diszlokációban nem történik változás. 

 

13. ábra Egymásra merőleges Burgers vektorú éldiszlokációk találkozása. a, Az 

XY diszlokáció mozog a PXY síkon a PAB síkon lévő rá merőleges AB diszlokáció 
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irányában. b, Az XY diszlokáció átvágta az AB-t és létrejött a PP’ lépcső az AB 

diszlokáción (Hull (2011)) 

A PP’ lépcső az AB diszlokáción (nem csúszó síkon tartózkodik), de 

merőleges a 𝑏2
⃗⃗⃗⃗  -re, ezért az egy éldiszlokáció. Az AB diszlokáción a csúszása 

során így képződött lépcső a diszlokációval együtt fog mozogni. 

Párhuzamos Burgers vektorú diszlokációk egymás metszése 

A 14. ábra azt az esetet szemlélteti, amikor két egymásra merőleges, de 

párhuzamos Burgers vektorú éldiszlokáció találkozik egymással. Ekkor mindkét 

diszlokáción keletkezik egy-egy lépcső. Az XY diszlokáción képződő QQ’ lépcső 

hossza 𝑏2
⃗⃗⃗⃗  -vel azonos, míg  az AB diszlokáción képződő PP’ él hossza 𝑏1

⃗⃗  ⃗-el 

azonos. Az energia növekedés ebben az esetben duplája az előző esetnek. 

 

14. ábra Párhuzamos Burgers vektorú diszlokációk találkozása. a, átvágás előtt, b, 

átvágás után(Hull & Bacon (2011)) 

Az AB és XY diszlokációkon képződött PP’ és QQ’ lépcsők (maradnak a 

csúszó síkjukban) egyaránt párhuzamosak a diszlokációik Burgers vektoraival, és 

ezért csavar jellegűek. Ezeket az angol nyelvű szakirodalom „kink”-nek azaz 

törésnek nevezi. Ezek a törések nem gátolják a diszlokációk továbbhaladását, 

mivel az eredeti diszlokációval azonos csúszási síkban vannak. 
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15. ábra Törés és lépcső az éldiszlokáción (Verhoeven (1975)) 

A lépcső és a törés között az a különbség, hogy az előbbi merőleges a 

Burgers vektorra, míg az utóbbi párhuzamos vele (16. ábra). A diszlokáción 

kialakuló lépcső következtében tehát a diszlokációnak nincs a teljes szakasza a 

csúszósíkon. A diszlokációnak a csúszósíkon lévő része a megfelelő 

csúsztatófeszültség hatására mozogna, a többi azonban nem. Mászási 

mechanizmussal tudja a csúszó rész maga után húzni ezen csúszási síkon kívülre 

eső szakaszokat a diszlokáció, a konzervatív mozgása során. Ha erre mégsem 

képes, mivel ezek a szakaszok nem mozdulnak, abból Frank-Reed forrás alakul 

ki. Ezzel szemben a törés-esetében a diszlokáció marad az eredeti csúszási 

síkjában, tehát ennek jelentősége jóval kisebb a lépcsőképződéshez képest. 

Éldiszlokáció és csavardiszlokáció találkozása 

A mozgó éldiszlokáció és a csavardiszlokáció találkozását szemlélteti a 

következő 16. ábra. A találkozást követően mindkét diszlokáción képződik egy-

egy lépcső. A lépcső magassága egyenlő a legrövidebb rács transzlációs 

vektorával. 
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16. ábra Az AB éldiszlokáció találkozása az XY éldiszlokációval. a, AB mozog a 

csúszási síkján az XY irányában. b, A találkozást követően mindkét diszlokáción 

képződik egy-egy lépcső (Hull& Bacon (2011)) 

A csavardiszlokációkon képződött lépcsők él jellegűek. Az éldiszlokáció 

szabadon csak azon a síkon tud csúszni, ami tartalmazza a Burgers vektorát. A 

lépcső csak konzervatív mozgással tud mozogni a csavar diszlokáció tengelye 

mentén. Ha lépcső után a diszlokáció csúszási síkja más, mint a lépcső előtt, a 

csavardiszlokáció a lépcsőt csupán nem konzervatív mozgással, azaz mászás 

segítségével tudja továbbvinni. Ehhez megfelelő feszültség és hőmérséklet 

szükségeltetik. Ha ezek legalább valamelyike rendelkezésre áll, a lépcső 

mozgásba lendül, és maga mögött vakancia vagy intersztíciós csomagokat hagy 

attól függően, hogy milyen a jele és az iránya a diszlokációnak. Az a lépcső, ami 

úgy mozog, hogy vakanciákat hoz létre vakancia lépcsőnek nevezzük. Ami pedig 

az ellenkező irányban mozog, azt intersztíciós lépcsőnek nevezzük. A 

csavardiszlokáció mindkét fajtát képes produkálni.  

Csavardiszlokáció és csavardiszlokáció találkozása 

 

 

17. ábra Csavardiszlokációk találkozása, a, találkozást megelőzően, b, átvágást 

követően (Hull (2011)) 
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Diszlokációk nem konzervatív mozgása 

Diszlokációk és vakanciák kapcsolata 

A vakancia a kristályban olyan pont, ahol ideális esetben az alapalkotó 

atomja helyezkedne el, de az vagy intersztíciós helyzetbe került (Frenkel hibapár) 

vagy pedig a felületre vándorolt (Schottky hiba) (Guy (1978)).  

 
18. ábra a, Schottky hiba: az atomok egy része a felületekre vándorol vakanciákat 

hagyva maga után, b, Frenkel hibapár: a helyüket elhagyó atomok  beékelődnek 

a kristályrácsba (Kovács (1965)) 

Egy vakancia keletkezését úgy lehet leírni, hogy egy atom egy rácshelyről 

eltávozik és a kristály szabad felületén újra beépül. Ennek során a kötési erő a 

felére csökken. A vakanciák hatást gyakorolnak mindazokra a folyamatokra, 

melyek során az atomok elmozdulnak egymáshoz képest a rácsban. Ezek közül a 

diffúzióban illetve a diszlokációk mozgásában betöltött szerepét lehet kiemelni. 

A diffúzió a fémekben párcserés illetve lyukcserés mechanizmussal mehet végbe. 

Utóbbinak az aktiválási szabadentalpiája jelentősen kisebb, mint a párcserés 

atommozgásé, aminek így a gyakorisága hozzá képest szinte elhanyagolható. A 

kristályrácsban tehát leginkább azon atomok tudják könnyedén megváltoztatni a 

helyzetüket, amelyek közelében vakancia található. Ez különösen igaz azokra az 

alapalkotótól nagyobb atomátmérőjű szubsztitúciós ötvözőkre, mint a 

magnéziumra az alumínium rácsában. A vakanciák koncentációja és 

mozgásképessége az adott hőmérsékleten meghatározható az aktivációs energia 

és entrópia segítségével. 

1. táblázat: Vakanciák alumíniumban 

Hőmérséklet, °C Egyensúlyi vakancia koncentráció Helyváltoztatás, 1/s 

20 2*10-12 1*104 

200 1*10-7 1*107 

400 2,5*10-5 3*109 

600 4,7*10-4 4*1010 
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Mint ahogy az 1. táblázatból is kitűnik, az egyensúlyi 

vakanciakoncentráció a hőmérséklet csökkentésével csökken. A vakanciák 

helyváltoztatásának száma szobahőmérsékleten másodpercenként 104 körül van. 

A hőmérséklet emelésével ez az érték jelentősen nő (Köves (1984)). Ha az 

alumíniumot emelt hőmérsékletéről gyorsan hűtjük le, akkor az egyensúlyinál 

nagyobb vakanciakoncentrációt kapunk. Ha nem elég gyors a hűtés, akkor annak 

során vakancia klaszterek alakulhatnak ki. Az edzést követően idő szükséges az 

egyensúlyi koncentráció eléréséhez, miközben a vakanciák abszorbeálódnak a 

már létező diszlokációkon, kisebb részük pedig kondenzálódik kisebb üregek, 

vagy diszlokációhurok formájában. Ez az idő szobahőmérsékleten néhány óra is 

lehet. A ponthibák számának növekedésével nő a rendszer belső energiája 

ugyanakkor az entrópiája is. A két ellentétes hatás eredményeként kialakul 

minden T hőmérsékleten a vakanciák egyensúlyi koncentrációja. Az üres 

rácshelyek koncentrációja: 

𝑛ü = 𝑁 𝑒𝑥𝑝 (
−𝑄ü

𝑘 ∙ 𝑇
) 

ahol nü az üres rácshelyek száma, Qü az üres rácspontok keletkezésének 

energiája, k a Boltzmann állandó, N a rácshelyek száma, T a hőmérséklet. A 

vakancia koncentráció a hőmérséklettel exponenciálisan nő, az olvadáspont 

közelében megközelíti az 1 %-ot. A tiszta anyagban a vakancia koncentráció 

hőmérsékletfüggőségét az Arrhenius egyenlettel lehet leírni (Picu & Xu(2007)).  

Vakanciák kölcsönhatása más hibákkal 

A vakanciák nem csupán egymással, hanem egyéb rácshibákkal, mint az 

intersztíciós atomokkal, diszlokációkkal, szemcsehatárokkal, cellafalakkal, oldott 

atomokkal is kölcsönhatásba kerülnek. A diszlokációkkal és határfelületekkel 

kapcsolatba lépve megszűnhetnek, aminek az edzett vagy elektron besugárzott 

anyagok hevítése során van jelentősége. Az intersztíciós helyzetű atomokkal való 

kölcsönhatás során újraalkotódik a Frenkel hibapár, az oldott ötvözőkkel 

kapcsolatba lépve pedig segítik annak diffúzióját (Cahn (1983)). 

Vakanciák kölcsönhatása a diszlokációkkal 

A képlékeny alakváltozás során a diszlokációk mozognak és találkoznak 

egymással, mely során lehetőség adódik mind a vakancia képződésre mind pedig 

a megszűnésre. A különböző vakancia típusok létrejötte és mozgása erősen 

hőmérsékletfüggő. Az alacsony (kriogén) hőmérsékletű alakítás során több fajta 

vakanciatípus keletkezhet és ezek kölcsönhatása a diszlokációkkal erőteljesen 

befolyásolja az anyag tulajdonságait. Ennek a következménye, hogy a kriogén 

hőmérsékletű alakítás jobban növeli az anyag szilárdságát és alakíthatóságát a 

szobahőmérsékletűhöz képest. 
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A nagyobb diszlokáció illetve monovakancia koncentráció azzal jár, hogy 

a monovakanciáknak kisebb utat kell megtenniük, hogy a diszlokációkhoz 

érjenek. Ennek hatására a diszlokációkhoz kötődő monovakanciák hányada 

nagyobb lesz, mint a tömbi anyagban lévők száma. Alacsonyabb hőmérsékleten a 

vakanciák mozgékonysága kisebb, ezért kisebb százalékban érnek a 

diszlokációkhoz mint szobahőmérsékleten. Ha a monovakanciák száma a tömbi 

anyagban elegendően nagy, akkor azok egyesülhetnek, és divakanciákat 

hozhatnak létre ameddig annak kötési energiája pozitív. Ezek az alumíniumban 

sokkal mozgékonyabbak, mint a monovakanciák, mivel a mozgatásuk aktiválási 

energiája alacsonyabb (0,42-0,5 eV) mint a monovakanciáké (0,61-0,64 eV). Ez 

növeli ezen vakanciák megsemmisülésének valószínűségét a szemcsehatárokon. 

Szobahőmérsékleten a vakanciák jelentős része kapcsolódik a 

diszlokációkhoz. Az alakítás mértékével azonban erősen nő a tömbi 

monovakanciák részaránya, ami a keményedéshez vezet. A kriogén 

hőmérsékleten a tömbi monovakancia a fő vakanciatípus, az alakítás mértékével 

a tömbi divakanciák száma megnő. A kriogén hőmérsékletű alakításnál 

tapasztalható szilárdság növekedés oka tehát a szobahőmérsékletű alakításhoz 

képesti nagyobb mono-illetve divakanciák száma. Ez a két vakanciatípus tud 

leginkább diszlokáció horgonyként működni, és alakítási keményedést okozni. 

Ha egy magasabb hőmérsékletről hirtelen lehűtjük az anyagot, akkor jelentős 

mennyiségű vakancia „fagyhat be” a rendszerbe. Ezen többletvakanciák a 

diszlokációkkal a következő módokon léphetnek kapcsolatba (BÉRCES (1981)): 

 monovakanciák, divakanciák kisméretű üregek akadályozzák a 

diszlokációk mozgását. A diszlokációk áthaladása után is változatlanok 

maradnak. 

 vakanciaeltűnés diszlokációkon, lépcsőképződés 

 vakanciakondenzációval képződő diszlokációhurok, illetve üregek 

kölcsönhatása diszlokációkkal. 

 

A diszlokáció mozgása szempontjából a vakancia igen gyenge hibának 

számít. A vakanciák mindig vonzást eredményeznek mind az él- mind pedig a 

csavardiszlokációk számára. Ha feltételezzük, hogy a vakanciák eloszlása a 

csúszósík mentén egyenletes, akkor a diszlokációkat befoghatják, magukhoz 

rögzíthetik és azok a rögzítési pontok között kihajlanak mindaddig, amíg teljesül 

a következő egyenlet.  

2𝑇𝐿𝑠𝑖𝑛 (
𝜃

2
) ≤ 𝐾𝑚𝑎𝑥 
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19. ábra A diszlokációkat rögzítő ponthibák 

A hiba erősségét jellemezhetjük azzal a θ szöggel, aminél nagyobb 

mértékben nem képes kihajlani a diszlokáció. Ez az érték alumíniumra 

vonatkoztatva durva becslés alapján 6°, tehát a vakanciák igen gyenge hibáknak 

tekinthetők. Ha számszerűsíteni szeretnénk, hogy mekkora növekedést okoznak 

a vakanciák az anyag folyáshatárára, akkor a következő egyenletet 

alkalmazhatjuk. 

𝜏0 = 
1

𝑏3
(𝐾𝑚𝑎𝑥)

3 2⁄ √
𝐶

𝐺
 

ahol b a diszlokációk Burgers vektora, C a vakanciakoncentráció, G a mátrix 

nyírási modulusa. A modell alumínium esetén a következő eredményt adja: 

𝜏0 = 302√𝐶 (𝑀𝑃𝑎) 

Olvadáspontról befagyasztva a vakanciakoncentráció hozzávetőlegesen 

C≈10-4 cm-2 amivel a maximális folyáshatár növekedés τ0m≈ 3 MPa. A 

diszlokációknak a hibákról való leszakadását a hőmozgás elősegíti, ennek 

köszönhető, hogy a hőmérséklet emelkedésével a folyáshatár értéke lecsökken τ0-

hoz képest.  A vakanciák rögzítő hatása azonban a termikus aktiválás hatására 

~200K felett megszűnik. Befagyasztás után a vakanciák kisebb nagyobb 

csoportosulásokat hoznak létre, amelyekről a diszlokációk nehezebben tudnak 

leszakadni, mint az egyes hibáktól. A diszlokációk képesek magukkal is vinni a 

vakanciákat, ha a hőmérséklet nagy és azok képesek mozogni a diszlokációvonal 

mentén, vagy ha a diszlokációmozgás lassú a vakanciáról való leszakadáshoz. 

Ilyen esetekben a diszlokációkon lépcsők keletkezhetnek. Ha a mozgó 

diszlokációk környezetében a vakanciák koncentrációja elér egy kritikus értéket, 

akkor azok üreget hozhatnak létre, majd az üreg ellapulásával zárt 

diszlokációhurok jön létre. Ez a hurok kölcsönhatásba lép az eredeti 

diszlokációval, és kiterjedt lépcsőt hoz létre. Ezek a lépcsők akadályozzák a 

diszlokációk mozgását és így növelik a szilárdságot. Ez a folyáshatár növekedés 

alacsony hőmérsékleten jelentős, mivel a folyamat termikusan szintén aktiválható 

és a lépcsők mozgási aktiválási energiája alacsony. A diszlokáció lépcsőkből 

származó folyáshatár növekedést a következő egyenlet alapján lehet 

meghatározni. 
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𝜏𝐿 =
𝐸𝑚

𝑏2𝑙
 

ahol Em a diszlokációvonalakban lévő lépcsők mozgási aktiválási energiája, l 

pedig a lépcsők közötti távolság. Az FCC fémekben a befagyasztás során mérhető 

folyáshatár növekedés TL≈36 MPa. 

Diszlokációhurkok okozta keményedés 

A diszlokációhurok és az egyenes diszlokáció között rugalmas kölcsönhatás áll 

fenn. A diszlokációhurok erőt fejt ki a mozgó diszlokációra, akadályozza annak 

mozgását. Fleischer féle modell alapján a diszlokációgyűrűk hatására kb. τF≈15 

MPa folyáshatár növekmény adódik. 

𝜏𝐹 =
𝐺𝑏

3Λ
 

ahol Λ gyűrők közötti átlagos távolság a csúszósíkon. 

 

 

20. ábra diszlokációhurok-diszlokáció kölcsönhatás (Bérces (1981)) 

A diszlokáció és diszlokációhurok közötti rugalmas kölcsönhatáson túl 

további kölcsönhatások is felléphetnek. Ezek közül a két legfontosabb az 

érintkezési kölcsönhatás és a diszlokációhurok átmetszés. Az érintkezési 

kölcsönhatás során stabil képződmények jönnek létre a mozgó diszlokáció és 

diszlokációhurok találkozása helyén. Az egymásról való leválasztáshoz nagy 

aktiválási energia szükségeltetik. Az ebből adódó keményedés független a 

hőmérséklettől. Foreman szerint a kölcsönhatásból származó 

szilárdságnövekedés a következő egyenlettel adható meg. 

𝜏𝑒 =
1

4
𝜇𝑏(𝑛𝑑)1 2⁄  

ahol n a térfogategységben lévő gyűrűk száma, d pedig az átlagos átmérőjük. 

Alumínium esetén ha n≈1015cm-3 és d≈3*10-8m akkor a 𝜏𝑒 értéke≈11 MPa. A mozgó 

diszlokáció képes azonban a kristályban átmetszeni a diszlokációhurkokat, 

ezáltal lépcsőket vagy kiterjedt diszlokációkat létrehozva. 
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Diszlokációk kölcsönhatása üregekkel 

 

A befagyasztás során képződhetnek kisebb nagyobb üregek a kristályban. 

Ezek is akadályozzák a diszlokációk mozgását. A hőmozgás azonban elősegíti a 

diszlokációk elszakadását. Az üregek okozta folyáshatár növekedés T= 0 K-en 

𝜏𝑣 ≅
𝜇𝑏

26
∙
𝐶2 3⁄

𝑅
 

ahol R a térfogategységben lévő üregek sugara, C a vakanciakoncentráció. A 

keményedés fordítottan arányos az üregek sugarával. A túlságosan kicsi sugarú 

üregek képződési energiája viszont nagyon kicsi. 

A nagy hőmérsékletről befagyasztott vakanciák, ha nem túl alacsony a 

hőmérséklet akár már szobahőmérsékleten is a közeli diszlokációkhoz 

diffundálnak (Kovács (1981)). Azok a vakanciákat nemkonzervatív mozgással 

elnyelik. Ezt elősegíti az is, hogy a diszlokációk feszültségtere vonzza a 

vakanciát. A vonzás hatótávolsága azonban csak mintegy 100 Angström 

nagyságrendű. Az átlagos diszlokációsűrűséget figyelembe véve az rendszerint 

elég kicsi ahhoz, hogy a legtöbb vakancia, csak viszonylag hosszú bolyongás 

után kerüljön a diszlokáció vonzó hatáskörébe. Közben egymással találkozva 

először kettős majd többszörös vakanciákat hozhatnak létre. A vakanciákat nem 

csupán a diszlokációk feszültségtere vonzza, hanem az oldott atomok okozta 

feszültségtér is, így a diszlokációktól távolabb vakancia csomók alakulhatnak ki. 

Ha ezen üregek átmérője eléri az 5- 10 atomtávolságot, akkor azok a 

megfigyelések alapján elvesztik stabilitásukat, és többnyire rétegződési hibákat 

körülvevő, rögzült részdiszlokáció gyűrűk alakulnak ki. 

 
21. ábra Diszlokációgyűrű FKK rácsban. Az összeeséskor az üregből egy 

rétegződési hiba alakul ki, melyet egy Frank-féle zárt részdiszlokáció határol. 

Ez a képződmény vakanciákat bocsájt ki, mivel a vonalmenti feszültség a 

diszlokáció hosszát csökkenteni igyekszik. 

Mászás ponthibák segítségével  

Ha egy éldiszlokáció magjához diffúzió segítségével vakanciák érkeznek, 

azok könnyen beépülhetnek a többlet atomréteg szélébe. A diszlokációvonal 

megfelelő része ekkor az úgynevezett nem konzervatív mozgás segítségével, egy 
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atomrétegnyivel magasabban fekvő csúszási síkba megy át. Mivel a diffúziós 

folyamatok főként magasabb hőmérsékleten gyorsak, ezért ennek a 

lépcsőképződésnek is ott van nagyobb jelentősége. A mozgás iránya ekkor 

derékszöget zár be a Burgers vektorra (Verhoeven (1975)). A mászás 

következtében a kristályba beékelődött félsík rövidebb vagy hosszabb lesz attól 

függően, hogy pozitív vagy negatív mászásról beszélünk. A 22. ábrán előbbi 

esetet láthatjuk, amikor az extra félsík rövidebb lesz. A folyamat során a rácsban 

lévő vakancia a diszlokáció élhez diffundál, melynek következtében az egy 

rácsparaméterrel feljebb kerül. Ahhoz azonban, hogy az egész diszlokáció vonal 

mentén megvalósuljon ez a folyamat, számos vakanciának kell együtt mozognia 

a diszlokáció élhez. A mászás folyamatának nagyobb az energiaigénye, mint a 

csúszásnak, mivel az vakanciamozgást igényel. A pozitív mászás során 

vakanciák semmisülnek meg, míg negatív mászás során vakanciák keletkeznek. 

 

22. ábra Éldiszlokáció pozitív mászása 

A diszlokáció mozgást a külső feszültség elősegíti. A 22. ábrán bemutatott 

esetben a nyomófeszültség a diszlokáció élt felfelé mozdítja el azáltal, hogy 

vakanciát kényszerít az élhez. Általában a nyomófeszültség tehát pozitív mászást 

és ezáltal vakancia megsemmisülést, míg a húzófeszültség ennek ellenkezőjét 

okozza. A bemutatott módon kívül egymást metsző diszlokációk is lépcsőt 

hozhatnak létre egymáson. Gyakran okoznak továbbá még lépcsőket a Frank-

Read források is. 

2.2.3. Diszlokációk szélessége 

A kristályrácsban a diszlokációk által okozott zavar mértékét a diszlokáció 

szélességével jellemezhetjük. Ha a diszlokációkra úgy tekintünk, mint az 

elcsúszott és nem elcsúszott részek határa a kristályrácsban, akkor azok 

szélessége jellemzi ezen átmenet élességét. A szélességet úgy definiálhatjuk, mint 
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az az  atomtávolság a diszlokáció éltől számítva mindkét irányban a rácsban, 

ahol a csúszási sík alatt illetve felett lévő atomoknak az ideális pozíciójukhoz 

képesti eltérésének mértéke a Burgers vektor ¼-re csökken vissza. Abban az 

esetben, ha ez a diszlokáció éltől számítva csak jó néhány atom távolságra 

teljesül, akkor széles diszlokációról beszélünk. Ha azonban csak egy vagy két 

atomtávolságban, akkor keskeny diszlokációval van dolgunk. 

 

23. ábra Széles és keskeny diszlokáció7  

A diszlokáció csúszással történő mozgása sokkal könnyebb, ha a 

diszlokáció széles.  

2.2.4. Peierls-Nabarro (P-N) feszültség 

A diszlokáció vonalának környezetében az atomok nem az ideális 

egyensúlyi helyzetükben helyezkednek el. Ezen néhány atomnak kismértékű 

elmozdulása szükséges csupán a diszlokáció elmozdulásához. Ezért is jelentősen 

kisebb az elméleti csúsztatófeszültségtől a diszlokációt megmozdító tényleges 

csúsztatófeszültség. A rács a diszlokáció mozgásával szemben akadályozó 

(súrlódó) hatását fejt ki. Azt az erőt, amely képes ezt leküzdeni nevezzük Peierls- 

Nabarro (P-N) feszültségnek. 

𝜏 ≈ 𝐺 ∙ 𝑒𝑥𝑝[−2𝜋𝑤/𝑏] 

A P-N feszültség értéke függ a diszlokáció szélességétől, a csúszási síkok 

távolságától, valamint ahogyan a kritikus folyási feszültség is, a hőmérséklettől. 

A hőmérséklet emelkedésével az atomok rezgési frekvenciája nő, aminek 

következtében csökken az atomok közötti kötési erő, ezért pedig csökken a 

folyási feszültség valamint a P-N értéke is. 

2.2.5. Kapilláris diffúzió, erdő diszlokáció 

A diszlokációk metszése során bekövetkezhet az úgynevezett „kapilláris 

diffúzió”. Ezt az angol szakirodalom „pipe diffusion”-nak nevezi. Ennek során 

egy mozgásképes diszlokáció elérkezik egy rá merőleges Cottrell felhővel 

megszállt mozgásképtelen diszlokációhoz. Ha az említett felhőt alkotó 

                                                 
7 http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/dislocations/dislocationwidth.php 

http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/dislocations/dislocationwidth.php
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szubsztitúciósan oldott atomok képesek mozogni a diszlokáció élben, akkor azok 

megszállhatják a mozgó diszlokációt, így azt is mozgásképtelenné téve. 

 

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

 A különböző csúszási síkok egyaránt tartalmaznak diszlokációkat. Ezek 

mozogva a csúszási síkjaikon előbb utóbb keresztezik egymás mozgását és így 

metszik egymást. Ezt az esetet nevezi az irodalom erdő diszlokációnak. 

2.2.6. Oldott atomok hatása 

A fémek mechanikai tulajdonságai jelentősen megváltoznak idegen 

atomok hozzáadásával (Ungár & Honyek (1981)). Az ötvözetek gyártásának első 

lépései közé tartozik a szilárdoldat létrehozása az olvadáspont közeléből történő 

gyors hűtés segítségével. Szilárdoldatok esetén a szilárdságnövelést úgy érjük el, 

hogy a diszlokációk mozgását akadályozzák az oldott állapotban lévő (gyakran 

az oldó atom méretétől erősen eltérő nagyságú) atomok. A szilárdoldatos ötvözés 

hatását mechanikai szempontból többek között a kritikus csúsztatófeszültséggel 

(τc) jellemezhetjük. Ennek értékét a nyírófeszültség- nyírási deformációs görbe 

lineáris szakaszára illesztett egyenesnek a feszültségtengely metszési pontjában 

kaphatjuk meg. 

A szubsztitúciósan oldott atomoknak gömbszimmetrikus torzító hatásuk 

van a rácsra (Prohászka (2001)). Ezek csak az éldiszlokáció mozgását 

akadályozzák, mivel a csavardiszlokációk körül térfogatváltozás nincsen, csak 

nyíró alakváltozás van. Ezért nem érvényesül a szubsztitúciósan oldott atomok 

térfogat változtató hatása. Ezzel szemben az intersztíciós helyzetű atomok okozta 
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térfogatváltozás nem gömbszimetrikus, torzító hatásuknak nyíróösszetevője is 

van, ezért azok a csavadiszlokációkat is akadályozzák mozgásuk során. 

A szilárd oldatban nagyon sok elem, mint pl. az Fe-ben a C, vagy az 

alumíniumban az Mg vagy a Cu vonzódik a diszlokáció élekhez és ezáltal 

jelentősen lecsökkentik azok mozgási képességét növelve a képlékeny folyáshoz 

szükséges feszültség nagyságát. 

Az oldott ötvözőatomok jelenléte jelentős mértékű hatást gyakorol az 

alumíniumban lévő vakanciákra.  Ezt a jelenséget az Al-Mg ötvözetekben 

részletesen tanulmányozták (Samarin & Williams& Li (2012)). Mialatt a felesleges 

vakanciák vízhűtést követően tiszta Al-ban szobahőmérsékletnél nagyon gyorsan 

eltűnnek, elegendő már kb. 0.1 % oldott Mg, és a legtöbb hűtés során vagy 

képlékenyalakítást követően generálódott vakanciát képes megtartani az anyag. 

Mivel a megújulás folyamatát a vakanciamennyiség növelése elősegíti, ez alapján 

elmondható, hogy a szilárdsági értékek csökkenése a hidegen alakított Al-Mg 

ötvözetekben a szobahőmérséklettől egészen kb. 150 °C-ig sokkal gyorsabb, mint 

tiszta ötvözetlen alumíniumban. Ez a többlet vakancia a diszlokációk mászásához 

vezet az említett hőmérsékleten. Ezzel szemben 100°C fölé hevítve az anyagot a 

vakanciák elszakadnak a diszlokációktól és nem tudnak hozzájárulni továbbá a 

mászáshoz. Sokkal jobban akadályozzák a diszlokációk mozgását és ezért van 

sokkal nagyobb folyási feszültsége az Al-Mg ötvözeteknek a tiszta Al-hez képest. 

Nem csupán a Mg ötvöző van ilyen hatással az Al-ra, hanem a réz, ezüst vagy 

éppen cink is (MIZUNO (2005)). 

 

2.2.7. Szemcsehatár hatása 

A kristályos anyagokban a szemcsehatárok választják el a különböző 

orientációval ellátott kristályos térfogatokat. Minden egyes szemcse egy 

egykristály, ami tartalmazhat hibákat. Ha a szomszédos szemcsék orientációja 

jelentősen különbözik egymástól, akkor nagyszögű szemcsehatárról beszélünk. 

Ebben az esetben a szemcsehatár mentén az atomi elrendeződés rendkívül 

bonyolult. 

Külső erő hatására a különböző orientációjú szemcsék egyes 

csúszósíkjaiban a nyírófeszültség értéke különböző. Így az egyes szemcsékben 

más csúszási rendszerek aktivizálódnak. A szemcsehatárokról általában 

elmondható hogy növelik a szilárdságot. Bizonyos esetekben azonban ennek az 

ellenkezője is bekövetkezhet. A szemcseméret csökkenésével előfordulhat, hogy 

az alakváltozás nem a diszlokációk mozgásával, hanem a szemcsék egymáshoz 
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képesti elmozdulásával valósul meg. Ez a folyamat szabályozza a 

szuperképlékeny alakváltozást is. Magas hőmérsékleten ezen kívül a 

szemcsehatárok növelik a diffúziós folyamatok hatékonyságát. Összefoglalva 

elmondható hogy a szemcsehatárok növekedése abban a tartományban növeli a 

szilárdságot, ahol a képlékeny alakváltozás a diszlokáció mozgással valósul meg 

(Tasnádi (1981)). 

Szemcsehatárok és diszlokációk kölcsönhatása 

A szemcsehatárokon felhalmozódó diszlokációk feszültségterükkel hatást 

gyakorolnak a rácsban a szemcsehatár felé mozgó diszlokációkra, aminek 

következtében azok feltorlódnak a szemcsehatárok mentén. Adott esetekben be is 

hatolhatnak a határba ezzel megváltoztatva a határ alakját is. Bizonyos esetekben 

a határok forrásként illetve nyelőként is viselkedhetnek. A szemcsehatár 

környezetének keménységnövekedését a rugalmas belső feszültségek, illetve a 

keresztcsúszások miatt bonyolultabbá váló diszlokációs szerkezet okozza. 

 

25. ábra Frank-Read forrás működése egy szemcsében, diszlokációk feltorlódása 

a szemcsehatárokon (Chinch (2015)). 

A szecseméret hatását a folyási feszültségre a már több mint 60 éve jól ismert 

Hall-Petch összefüggéssel közelíthetjük (Chinch (2015)). Ez alapján a 

szemcseméret fordítottan arányos a folyási feszültséggel. 

𝜎 = 𝜎0 + 𝐾𝑑−1/2 

2.2.8. Rétegződési hiba 

A kristályok leírhatók az egyes atomi rétegek priodikus ismétlése által. A 

rétegződési hiba egyfajta felületi hiba, és azokat a síkokat jelenti a kristályban, 

ahol a szabályszerű ismétlődése a rétegeknek megszűnik. Az FKK fémek 
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családjában kétfajta rétegződési hiba nevezetesen külső és belső lehetséges. Ezek 

egy sík elvételével vagy hozzáadásával jellemezhetőek. 

 

26. ábra Rétegződési hibák FKK rácsban. A (111) síkban az atomrétegek normál 

ismétlődése ABCA…  A síkok szabályszerű ismétlődését (∆) megzavarhatja a 

belső rétegződési hiba (a) illetve a külső rétegződési hiba (b) (Hull & 

Bacon(2011)) 

Az 26.a, ábrán a c sík egy része hiányzik, ami egy törést okoz az 

ismétlődésben. Ez egy belső hiba. A 26.b ábrán azt az esetet láthatjuk, amikor egy 

extra A sík a B és C síkok közé belép. Ekkor két törés van a szabályos 

ismétlődésben. Ezt a fajta hibát nevezik külső hibának. 

A rétegződési hibák jelenléte fontos szerepet tölt be a kristályok 

képlékenységében.  

2.3. Folyásgörbék 

A kristályos fémek alakváltozó képességét az anyagra ható külső és belső 

körülmények egyaránt befolyásolják. Ilyen az alakítás hőmérséklete T, az 

alakváltozás mértéke 𝜑, illetve annak sebessége 𝜑 ̇ , valamint az alakítandó anyag 

tulajdonságai (A). 

𝜎 = 𝑓(𝐴, 𝜑,̇ 𝜑, 𝑇) 

Ezek összessége határozza meg azt a rugalmas és képlékeny alakváltozó 

viselkedést, ahogyan az anyag a rá ható külső terhelésre válaszol. Ahhoz hogy 

ipari méretekben képesek legyünk a kívánt geometriájú és mechanikai 

tulajdonságú félkész illetve kész termékeink előállításának megtervezésére és 

tudatos elvégzésére, ismernünk kell ezen összetett függvény paramétereinek 

hatásait. Erre szolgál a valódi feszültség-valódi alakváltozás függvényének 

állandó alakváltozási sebességgel, állandó hőmérsékleten, valamint egytengelyű 

feszültségállapotban történő meghatározása. 
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Anyagi tulajdonságok hatása (A) 

Az anyag az alakváltozási viselkedésére magával az összetételével fejti ki a 

legnagyobb hatást. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb az adott 

anyag olvadáspontja, annál nagyobb a szilárdsága. Ahhoz hogy képlékeny 

alakváltozáshoz szükséges diszlokációk mozgása bekövetkezhessen, a 

mozgásukban részt vevő atomoknak meg kell változtatniuk a kristályrácsban 

lévő helyzetüket. Minél nagyobb az atomok közötti kötőerő, annál nagyobb 

csúsztatófeszültség szükséges ehhez.  

 

27. ábra Az atomok közötti vonzóerő változása az elmozdulás függvényében 

A húzófeszültségre felírható hogy: 

𝜎 = 𝜎𝑡 𝑠𝑖𝑛
𝜋

𝜆
 𝑥 

ahol 𝜎𝑡 az atomsíkok egymástól való eltávolítása közbenébredő legnagyobb 

feszültség (a kötőerő mértéke), x a síkok eltávolításának mértéke, 𝜆 a 

szinuszgörbe fél hullámhossza, a pedig a rácsparaméter. 

A képlékeny viselkedés továbbá párhuzamba állítható a 

kristályszerkezettel is. Egy adott kristályrendszer atomokkal legtömöttebb síkjait 

csúszósíkoknak, míg a csúszósíkok atomokkal legtömöttebb irányait csúszási 

irányoknak nevezzük. A csúszási síkok és csúszási irányok együttesen csúszási 

rendszereket képeznek (Roósz (2011)). A csúszási rendszerek száma az 

alakíthatósággal közvetlen kapcsolatba hozható. Ebből ered az a kísérletileg is 

igazolt tény, hogy a legjobban alakíthatók a felületen középpontos köbös 

rendszerbeli fémek és ötvözeteik, míg a legkevésbé a legkevesebb számú csúszási 

rendszerrel rendelkező hexagonális rendszerbeli fémek. Ez arra vezethető vissza, 

hogy a sokkristályos fémek esetében az alakítás irányával  véletlenszerű szögben 

álló szemcsékben, sokkal nagyobb valószínűséggel található az alakváltozás 

irányára kedvező csúszási sík abban az esetben, ha ezek lehetséges száma minél 

nagyobb. 
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28. ábra A leggyakoribb kristálytani rendszerekhez tartozó csúszási lehetőségek 

Hőmérséklet hatása (T) 

  Általánosságban elmondható, hogy a hőmérséklet emelésével csökken az 

anyag alakváltozással szembeni ellenálló képessége. Ez arra vezethető vissza, 

hogy az atomok a hőmérséklet emelkedése által fokozatosan eltávolodnak 

egymástól, miközben csökken a közöttük lévő kötési erő. Így pedig a 

diszlokációk mozgásához szükséges atomi helyváltoztatásokhoz kisebb csúsztató 

feszültség is elegendő. Az említett hatáson kívül a hőmérséklet további 

emelésével megnő az anyagban az a hajtóerő, ami az előzetes alakítás során 

keletkezett kristálytani hibák elsősorban a diszlokációk mennyiségét igyekszik 

csökkenteni. Ezen folyamatok közé tartozik a megújulás és újrakristályosodás. A 

hideg és melegalakítás tartománya között nem jelölhető ki egyértelmű éles határ, 

mivel számos tényező együttesen befolyásolja ezen folyamatok lefutását. Fémtani 

értelemben, abban az esetben beszélünk melegalakításról, ha a megújulás és 

újrakristályosodás sebessége és mértéke az alakítások során illetve azok között 

már olyan nagy, hogy jelentős mértékben képes csökkenteni a diszlokációk 

sűrűségének növekedésének, azaz az alakítási keményedésnek a hatását, ezzel 

segítve a képlékeny folyást.  



Mikó Tamás Alumínium-Magnézium ötvözetek folyási viselkedése zömítés során  

 

 

 36  

 

29. ábra A 0,6 mm/mm valódi alakváltozásnál mért folyási feszültség változása a 

hőmérséklet függvényében. 

Alakváltozási sebesség hatása (𝝋 ̇ ) 

 Az alakváltozási sebesség hatása különösen a melegalakítás során 

jelentős. Mint ahogy a következő ábrán látható, az alakváltozási sebesség 

növelésével a magasabb hőmérsékletek esetén nő jelentősebben a folyási 

feszültség. 

 

30. ábra A hőmérséklet hatása a folyási feszültségre adott alakváltozási mérték 

(0,5) esetében a növekvő alakváltozási sebesség függvényeként8  

Az alakváltozás sebességének hatását az úgynevezett sebesség intenzitási 

tényezővel (m) szokás jellemezni. Hidegalakítás esetén ennek értéke m≈0. A 

hőmérséklet emelkedésével azonban jelentősége nő, miközben a keményedési 

kitevő értéke pedig ezzel ellentétesen változik.  

                                                 
8 E. Doege, B. A. Behrens: Hamdbuch Umformtecsnik. Springer 
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31. ábra A keményedési kitevő illetve sebesség intenzitási tényező nagyságának 

változása a hőmérséklet függvényében (Gál & Kiss & Sárvári & Tisza (2010)). 

Tehát az alakítási szilárdság adott hőmérsékleten hidegalakításnál csak az 

alakváltozás mértékének-, melegalakításnál pedig az alakváltozási sebességnek a 

függvénye. Az alakítási sebesség folyásgörbére gyakorolt hatása azért erősödik a 

hőmérséklet növelésével, mivel a diszlokációk számát csökkentő folyamatok 

véges sebességgel játszódnak le. Így nagy sebességek esetén az alakítási 

keményedés hatását csak kisebb mértékben képes kompenzálni a lágyulás 

folyamata. 

Alakváltozás mértékének hatása  

Az alakváltozás mértékének növelése során sok esetben a folyási 

feszültség változása nem monoton jellegű függvény. Ilyen eset pl. a dinamikus 

megújulás esete, amikor egy lokális feszültségcsúcsot követően az alakítás 

mértékének növelésével addig csökken a folyási feszültség, amíg beáll az 

egyensúlyi állapot. Erről részletesebben a későbbiekben lesz szó.  

2.3.1. Folyásgörbék meghatározása hengeres próbatest zömítővizsgálatával 

A fémek zömítővizsgálata során síkfelületű nyomószerszámok között H0 

eredeti magasságú D0 eredeti átmérőjű hengeres próbatestet nyomunk össze 

adott hőmérséklet (T) és sebesség mellett (𝜑)̇  a kívánt mértékig (𝜑).  
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32. ábra: Zömítővizsgálat elvi ábrája 

Eközben mérjük az anyagra ható érvényes erőt (F) és a darab 

magasságcsökkenését (∆𝐻). Ezen adatokat felhasználva a szakítóvizsgálatokhoz 

hasonlóan meghatározható a konvencionális (mérnöki) valamint a valódi 

feszültség-valódi alakváltozás diagram. 

A mérnöki feszültség (R) az érvényes erő és az eredeti keresztmetszet 

hányadosából adódik.  

𝑅 =
𝐹

𝐴0
 

Az eredeti keresztmetszet, a vizsgálat előtt csavarmikrométerrel lemért D0 

eredeti átmérő segítségével állapítható meg. 

𝐴0 =
𝜋

4
∗ 𝐷0

2 

A mérnöki alakváltozás értéke, az alkalmazott extenzométer által mért 

magasságcsökkenés (ΔH) és a darab eredeti magasságának hányadosából 

fejezhető ki. 

𝜀 =
∆𝐻

𝐻0
 

A valódi feszültség-valódi alakváltozás diagram meghatározásához 

ismernünk kell az érvényes keresztmetszetet. Feltételezve hogy a darab nem 

hordósodik, a térfogat állandóság alapján az érvényes keresztmetszet a magasság 

csökkenésből meghatározható. 

𝐴 =
𝐻0 ∗ 𝐴0

𝐻
 

A valódi feszültség (σ) az érvényes erő, és az érvényes keresztmetszet 

hányadosa. 

𝜎 =
𝐹

𝐴
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A valódi alakváltozást (ϕ) szintén a magasságcsökkenés segítségével 

állapíthatjuk meg. Ehhez ismernünk kell az érvényes próbatest magasságot (H). 

𝜑 = 𝑙𝑛
𝐻0

𝐻
 

A bemutatott mérnöki- illetve valódi feszültség-alakváltozás görbék 

közötti különbség megfigyelhető a következő ábrán. 

 

33. ábra Mérnöki és valódi alakváltozás közötti különbség 

A zömítővizsgálat során a mérnöki alakváltozás azt fejezi ki, hogy a darab 

érvényes magassága hány százalékkal csökkent az eredeti magasságához képest. 

A valódi- és mérnöki alakváltozás kapcsolatát a következő ábrán mutatom be. 

 

34. ábra Mérnöki és valódi alakváltozás közötti kapcsolat 

Az általam a legtöbb esetben alkalmazott 0,6 mm/mm valódi alakváltozás 

során tehát a darab eredeti magassága 45%-al csökkent. 
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2.3.2. Folyásgörbék alakja és felosztása 

Az irodalomban különböző folyásgörbe alakokkal találkozhatunk. Ezeket 

anyag szerint, illetve hőmérséklet szerint is kategorizálni lehet. Az alumínium 

ötvözetekre különböző körülmények esetén jellemző valódi feszültség-valódi 

alakváltozás görbék láthatóak a következő 35. ábrán.  Az a, típusú görbén az 

alakítási keményedés hatását figyelhetjük meg. Ezt tekintjük alumínium esetén a 

hidegalakítás konvencionális folyásgörbéjének. A d, jelű görbe szintén a 

szobahőmérsékletű alakváltozásra jellemző, azonban mint látható ebben az 

esetben a görbe nem szigorúan monoton a teljes alakváltozás tartományában. A 

lokális feszültségcsúcs és feszültségminimum az anyag alakítási előéletével van 

kapcsolatban. Ezzel a jelenséggel részletesebben az 5.3. fejezetben foglalkozom.  

 

35. ábra Különböző folyásgörbe jellegek 

A melegalakítás hőmérsékletére leginkább jellemző görbealak a b, jelű. 

Ekkor a képlékeny alakváltozás folyási feszültsége gyakorlatilag rögtön a 

rugalmas tartományt átlépve állandósul. Az e, jelű görbe is a melegalakításra 

jellemző, itt azonban az ötvözőtartalom-hőmérséklet-alakváltozási sebesség adott 

értékei miatt, az állandósult folyási állapot egy éles feszültségcsúcs elérését, majd 

hirtelen lecsökkenését követően stabilizálódik. Az ábrán szereplő utolsó eset c, 

jelű görbe leginkább az úgynevezett félmeleg alakításra jellemző, amikor az adott 

hőmérsékletre hevített darabban a diszlokáció sűrűség csökkenése az 

alakváltozás során következik be. A jelenség egy másik lehetséges magyarázata 

az, hogy 200 °C feletti hőmérsékleteken a diszlokációk "mászásához" egyre 

kedvezőbb feltételek alakulnak ki, ami az alakítási szilárdság csökkenéséhez 

vezet (Horváth László (2005)). A folyamatosan csökkenő folyási feszültséget 
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továbbá okozhatja a rendkívül nagy alakváltozási sebesség is. Ebben az esetben 

az alakítás gyorsasága miatt az anyagban keletkezett súrlódási hő kevésbé képes 

a környezetbe távozni, így az alakítás során egy akár jelentősebb mértékű 

hőmérséklet emelkedés is kialakulhat a darabon belül. Az alakváltozás során így, 

a növekvő hőmérséklet a folyási feszültség csökkenését okozhatja.  

 

36. ábra 5182 Al ötvözet belsejében mért alakítási hő Servotest berendezés által 

különböző hőmérsékleten és alakváltozási sebességgel elvégzett zömítés során 

A szakirodalomban gyakran találkozhatunk nagy sebességű 

melegalakítások esetén folyamatosan csökkenő folyási feszültséggel. Különösen, 

ha egy nagy tehetetlenségű ellenállás fűtésű kemencében történt az alakítás, nem 

zárható ki, hogy a darab hőmérsékletének folyamatos emelkedése okozta a 

csökkenő folyási feszültséget. Az általam alkalmazott indukciós hevítés esetén ez 

a plusz hő kevésbé jelentős, hiszen egyrészt a próbatest hőmérsékletére történik a 

hőmérsékletszabályozás, másrészt pedig a próbatest a környezet felé (23°C) 

könnyebben képes leadni ezt a bizonyos hőmennyiséget. 

2.3.3. A folyási viselkedés kapcsolata a mozgásképes diszlokációkkal 

Diszlokációk mozgási sebessége 

A diszlokációk csúszási sebessége függ a csúsztató feszültségtől, a kristály 

tisztaságától, a hőmérséklettől és a diszlokáció típusától. A mozgási sebesség 

mérésének közvetlen módszerét Johnson és Gilman dolgozta ki, akik maratásos 

technikával állapították meg a diszlokációk pozícióját az alakítás különböző 

pillanataiban. Különböző nagyságú külső feszültségeket alkalmaztak adott ideig, 

és az előtte illetve azt követő állapotban megfigyelték a diszlokációk helyzetét.   

𝑣 = (
𝜏

𝜏0
)
𝑚
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ahol v a diszlokációk sebessége, τ a csúszó sík csúsztató feszültsége, τ0 

pedig az 1 m/s-hoz tartozó csúsztató feszültség, m pedig egy konstans.  

 

37. ábra (a) Él- és csavardiszlokációk sebességének függése a feszültségtől LiF-

ban. (b) Éldiszlokáció sebességének függése négy különböző hőmérsékleten (Hull 

& Bacon (2011)) 

A kis sebességek tartományában az éldiszlokáció kb. 50-szer olyan 

gyorsan mozog, mint a csavardiszlokáció. A hőmérséklet növekedésével nő az m 

értéke. A τ0 értéke pedig a hőmérséklet csökkenésével nő. A diszlokációk 

sebessége nagymértékben eltérő lehet a különböző anyagokban. Az FKK és 

hexagonális rácsú fémek esetében a makroszkópikus csúszáshoz szükséges 

kritikus csúsztatófeszültségnél a diszlokációk mozgási sebessége hozzávetőleg 1 

m/s. 

A folyási feszültség és diszlokációsűrűség kapcsolatának az alakváltozás 

közbeni leírására több modell is létezik. Az alakváltozás kezdeti szakaszában a 

diszlokáció sűrűség a feszültséghez hasonlóan növekszik. Ennek során kialakul 

egy viszonylag stabil cella és szubszemcse szerkezet. Nagyobb alakítottsági 

értéket elérve azonban ennek értéke telítésbe megy át. 
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38. ábra A szobahőmérsékletű alumínium alakítása során a mozgásképes és 

rögzített diszlokációk sűrűségének változása(Chinch (2015)). 

Mint már korábban láthattuk azonos anyag esetén is, a képlékeny folyás 

képes különböző módon elindulni. A folyáshatár jellegét illetően alapvetően 

kétféle esetet különböztetünk meg. A szakaszos (felső-alsó folyáshatár) és a 

folytonos folyási jelleget. A szakaszos folyási viselkedés fő jellemzője, hogy a 

folyáshatárnál az anyagban lévő mozgásképes diszlokációk száma korlátozott, 

szemben a folytonos rugalmas-képlékeny átmenet esetével, ahol jelentős számú 

mozgásképes diszlokáció áll az alakváltozás rendelkezésre. A kevés mozgásra 

kész diszlokáció miatt, a folyás csak a szokásosnál jóval magasabb feszültség 

érték elérését követően indulhat csak meg. Minél nagyobb tehát ez a kiinduló 

mozgásképes diszlokáció sűrűség érték, annál kisebb a feszültségcsúcs, egy adott 

érték felett pedig a rugalmas-képlékeny határátmenet folytonossá válik. 

 

39. ábra Kezdeti mozgásképes diszlokáció sűrűség hatása a folyáshatárra(Hull & 

Bacon (2011)). 

Mint ismert a diszlokációk mozgási sebessége az anyagra ható külső 

feszültség növelésével erősen nő.  
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40. ábra Éldiszlokáció sebesség a nyírófeszültség hatására Al-ben és különböző 

Ni tartalom esetén (Hull & Bacon (2011)) 

Ennek következtében tehát a diszlokációk hirtelen, viszonylag nagy 

sebességgel kezdik meg a mozgásukat, ami következtében a mobil diszlokációk 

sűrűsége hirtelen megnő a bekövetkező nagy sebességű diszlokáció 

sokszorozódást eredményező folyamatok következtében. A bemutatott esetre 

érvényes mozgásképes diszlokációk számának illetve a folyási feszültségnek az 

alakváltozás közbeni kapcsolatát mutatja be a következő ábra. 

 

41. ábra A diszlokációsűrűség és feszültség kapcsolata az alakváltozás során9  

A maximális feszültség értéknél, tehát ebben az esetben a folyás 

megindulása pillanatában az anyag rendelkezik egy mozgásképes diszlokáció 

sűrűséggel (ρm0). Ezen diszlokációk mozgási sebessége (�̅�0). Ha az anyagot 

                                                 
9 micro.stanford.edu/wiki/M02_Straight_dislocations 
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állandó alakváltozási sebességgel alakítjuk, mely során ha a Burgers vektor (�⃗� ) 

értéke állandó, akkor a mobil diszlokációk sűrűségének és a mozgási 

sebességüknek szorzata állandó értékű. 

𝜀̇ =
𝑑𝜀

𝑑𝑡
= 𝑏𝜌𝑚�̅� 

Tehát a feszültségminimum értékénél tapasztalható (ρm1) és (�̅�1𝑢) értékek 

szorzatának meg kell egyeznie a folyás megindulása pillanatára jellemző ezen 

értékek szorzatával. 

𝜌𝑚0�̅�0 = 𝜌𝑚1�̅�1 

Ez csak úgy lehetséges, hogy a mozgásképes diszlokációk számának 

növekedésével csökken a mozgási sebességük. A felső és alsó folyáshatárhoz 

tartozó feszültségek arányát a következő egyenlet tartalmazza. 

𝜏0

𝜏1
= [

𝜌𝑚1

𝜌𝑚0
]
1/𝑚

 

 Az egyenlet alapján tehát nagy feszültségcsúcsra akkor 

számíthatunk, ha az m értéke kicsi, és vagy a (ρm1/ρm0) hányadosa nagy. 

A jelenséghez nem szükséges azonban az összes diszlokációnak rögzülté 

válnia (Smallmann & Ngan (2007)). Ez általában azért sem lehetséges, mivel 

különböző okok miatt, pl. minta előkészítés, nem egytengelyű terhelés, 

repedések következtében az anyag bizonyos pontjaiban megnőhet a külső 

feszültség értéke az átlaghoz képest, ami pedig biztosít egy kismértékű helyi 

mozgásképes diszlokáció sűrűség növekedést (folyáshatárt megelőző 

mikroalakváltozás). Azoknál az anyagoknál, ahol a P-N feszültség értéke magas, 

a szakaszos folyási viselkedés még akkor is jelentkezik, ha a mozgásképes 

diszlokáció sűrűség értéke megfelelően magas. Erre példa a szilícium, ami a nagy 

tisztasága miatt nem tartalmaz olyan szennyezőket, melyek képesek lennének 

blokkolni, azaz mozgásképtelenné tenni a diszlokációkat. Általában a szakaszos 

folyási viselkedés azoknál az anyagoknál fordul elő, ahol a mozgásképes 

diszlokációk sűrűsége erősen mérséklet <(107 mm-2), és nagy a P-N feszültség 

értéke. Mivel a mozgásképes diszlokáció sűrűség értéke kicsi, a diszlokációk rá 

vannak kényszerítve a gyors mozgásra, ami csak magasabb feszültséget elérve 

következhet be (felső folyáshatár). 

Az FKK rácsú fémekben a P-N feszültség értéke rendkívül alacsony, és a 

diszlokációk mozgatásához szükséges feszültség majdnem független a 

sebességtől az egészen nagy alakítási sebességeket kivéve. Ha ilyen anyagon 

tapasztalunk szakaszos folyási viselkedést, akkor azt a mozgásképes diszlokációk 
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hiányának kell okoznia. Többek között réz tűkristály szakítóvizsgálata során is 

találkozhatunk ezzel a viselkedéssel. 

 

42. ábra Réz tűkristály folyási viselkedése húzás során. (Smallmann & Ngan 

(2007)) 

A szinte tökéletes réz tűkristály folyása akkor indul meg, amikor a 

feszültség eléri a diszlokációk képződéséhez szükséges kritikus értéket. Ekkor 

megkapjuk az ú.n. elméleti folyáshatár értékét. A nagyon gyors diszlokáció 

sokszorozódás miatt ezt követően több nagyságrenddel lecsökken a folyási 

feszültség. 

A tkk rácsú fémeknél mint az alfa vas, a P-N feszültség értéke rendkívül 

magas. Ennek következtében hajlamosak a szakaszos folyási viselkedésre, még 

akkor is, ha a kiinduló mozgásképes diszlokáció sűrűség nem is túl alacsony. A 

gyakorlatban a diszlokáció sűrűség egy jól kilágyított szennyezőktől mentes vas 

esetén 1010 mm-2 ami túl magas érték ahhoz, hogy bekövetkezzen a szakaszos 

folyás. Hogy mégis bekövetkezzen, szükség van az intersztíciós (karbon, 

nitrogén) atomok diszlokációt rögzítő hatására is. 

 

43. ábra Különböző kiindulási diszlokáció sűrűségek hatása a szakaszos folyási 

viselkedésre vas esetén, (i) 101 cm-2, (ii) 103 cm-2, (iii) 105 cm-2 (iv) 107 cm-2 

(Smallmann & Ngan (2007)) 
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A diszlokációk mozgási sebessége arányos a pillanatnyi 

nyírófeszültséggel. 

�̅� ≈ 𝜏𝑚 

Minél kisebb a kitevőben szereplő m érték, annál nagyobb feszültség 

szükséges a diszlokációk elindításához. Ennek az az oka, hogy a diszlokációk 

mozgási sebessége a feszültség növelésével csak kis mértékben nő. Ahhoz hogy 

megfelelő számú mozgásképes diszlokáció álljon rendelkezésre, nagy diszlokáció 

sebességre van szükség. 

 

44. ábra A feszültség változásának függése a diszlokáció sebességétől egy 103 cm2 

mozgásképes diszlokáció sűrűségű anyagon (Hull & Bacon (2011)) 

A nagyobb m értékek esetén a feszültségcsúcs értéke csökken. Az m értéke 

anyagról-anyagra változik. Az α-vas esetében például, ahol az (m≈40), egy 20 %-

os feszültségben tapasztalható csökkenés esetén a ρm értékének 104-szeresével, 

azaz 4 nagyságrenddel kell megnövekednie. Az átlagos diszlokációkoncentráció 

értéke az alakítás kezdetén 106 és 107 érték között van. Ahhoz tehát, hogy ezen 

koncentráció drasztikusan lecsökkenjen, a diszlokációk nagy részének 

mozgásképtelenné kell válnia. Ebben pedig nagy szerepe van az ötvöző, 

szennyezők, egyéb kristálytani hibáknak.  

2.3.4. Alakítási keményedés (Work hardening) 

Az anyag folyási feszültségének az alakváltozás soráni növekedését 

alakítási keményedésnek hívjuk. Ennek értéke eltérő a különböző kristályráccsal 

rendelkező anyagok között. Jellemzően alacsony az alakítási keményedése a 

hexagonális rácsú fémeknek, mint pl. a cink vagy kadmium, ahol a csúszás 

csupán egy csúszási síkon három különböző irányban történhet. A köbös 

kristályrácsú fémek ehhez képest sokkal gyorsabban keményednek. Abban az 
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esetben, ha a képlékeny alakítás során csupán egy csúszási sík aktív, a 

keményedés mértéke jóval kisebb, mint ha egyszerre több síkon történik a 

csúszás.  

 

45. ábra Feszültség-alakváltozás görbék alumíniumon, ha csak egy csúszási sík 

aktív, b: ha több csúszási sík is aktív. (Lücke és Lange (1950)) 

 Utóbbi esetben ugyanis a keresztcsúszások miatt, a diszlokációk nagy mértékben 

képesek blokkolni egymást, ami ugye az alakítási keményedéshez vezet. 

2.3.5. Alakítási öregedés  

Az alakítási öregedés, egy diszlokáció mozgással járó folyamatot 

követően, az anyag mikroszerkezetében végbemenő diffúziós folyamat 

következménye. Ennek során az anyagban oldott állapotban lévő 

ötvöző/szennyező atomok energetikai okokból a diszlokáció élekhez 

vándorolnak, mivel ott kisebb rácstorzulást okoznak. A diffúzió függ a 

rendelkezésre álló időtől, így az alakítástól eltelt idő függvényében nő a 

diszlokációkhoz eljutó atomok mennyisége. Az alakítási öregedésre az egyik 

legjobb példa az ötvözetlen karbonacél folyási viselkedésének megfigyelése. Az 

alakítást követő öregítés során, az alakított szerkezetben az oldott C és N atomok 

a diszlokáció élekbe diffundálnak. Ezek a rugalmas kölcsönhatás által 

szobahőmérsékleten erősen kötődnek egymáshoz. Ha ilyen, vagy ettől 

alacsonyabb hőmérsékleten tovább alakítjuk az anyagot, akkor a diszlokációk 

elszakadnak ezen atomoktól, amihez azonban egy nagyobb feszültségérték 

szükséges. Ha megtörtént az elszakadás, akkor a diszlokációk további 

mozgatásához már elegendő kisebb feszültség is. Ez okozza a felső és alsó 

folyáshatár megjelenését. 
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46. ábra (a) Éliszlokációt megszálló intersztíciós atomok, (b) Cottrell felhő hatása 

a folyáshatárra (I), alakítást követő azonnali visszaterhelés esete (II), öregítés 

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

Ha azonban nem hagyunk időt az említett diffúzióval végbemenő 

folyamatra, vagyis egy alakítást követően azonnal tovább alakítjuk az anyagot, 

akkor a szakaszos folyáshatár helyett folytonos átmenetet kapunk. Ha olyan 

hőmérséklet-alakváltozási sebesség tartományban végezzük az alakítást, ahol az 

említett diffúziós folyamat olyan gyors, hogy gyakorlatilag az alakítás közben is 

végbemegy, akkor a dinamikus alakítási öregedésről beszélünk. 

2.3.6. Portevin-Le Chatelier hatás (jerky flow) (dinamikus alakítási öregedés) 

A PLC hatás lényegében az alakítási öregedés egy dinamikus változata, 

amely alakítás során megy végbe. (Penning (1972). Tehát a bemutatott 

jelenségektől eltérően ez a jelenség nem a rugalmas-képlékeny viselkedés 

határátmenetén jelenik meg, hanem már jóval azután az alakítási keményedés 

tartományában. A PLC hatás bizonyos összetételű anyagokon adott hőmérséklet 

és alakváltozási sebesség esetén lép csak fel. Jellegzetessége a folyásgörbe 

ingadozásában „szőrös jellegében” mutatkozik meg. 

 

47. ábra PLC hatás (Penning (1972)) 
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A PLC a képlékeny instabilitás egy fajtája (Sarkar ( 2015)). A jelenség abból 

áll, hogy egy kritikus sebességet elérve a diszlokációk kiszabadulnak az oldott 

ötvöző közül és mozgásuk szabaddá válik. A felgyorsuló diszlokáció mozgás 

azonban az alakítási keményedés következtében lefékeződik, így az oldott 

atomok ismét képesek utolérni a diszlokációkat. Ez a jelenség a folyásgörbe 

szaggatottságán úgymond szőrösségén követhető nyomon. Az oldott atomok 

szilárdságnövelő mechanizmusára kétféle elmélet létezik. Az egyik szerint a 

diszlokációk mozgását zavaró oldott atomok egyenként lépnek kölcsönhatásba a 

mozgó diszlokációval, és mint pontszerű elszigetelt akadályok fejtik ki a 

hatásukat. Ezt a modellt az irodalom Friedell illetve Fleischer modellként 

emlegeti (Fleischer (1963)). A másik modell szerint egy-egy diszlokáció a 

körülötte statisztikus véletlenszerűséggel elhelyezkedő ötvöző atomok hosszú 

hatótávolságú feszültségterében van elhelyezve. Az ötvözőatomok a diszlokáció 

mindkét oldalán erőhatást fejtenek ki a diszlokációkra, így meggörbítik azokat. 

Ha külső terhelés nem hat a rendszerre, akkor ezen belső erőhatások kiegyenlítik 

egymást, és a diszlokáció egyensúlyban van. Ha külső erő hat a rendszerre, akkor 

a belső egyensúlyi rendszer felbomlik, és a belső erők eredője ellentétes lesz a 

külső erőkből származó csúsztató feszültséggel, ami a diszlokációmozgás 

akadályozását eredményezi. Ezt a modellt Mott és Nabarro dolgozták ki, melyet 

később mások továbbfejlesztettek (Labusch (1972)). 

2.3.7. Alakítási lágyulás 

Ha egy alacsony hőmérsékletű alakítás után a darabot jóval nagyobb 

hőmérsékleten alakítunk tovább, akkor fellép az úgynevezett alakítási lágyulás 

jelensége (Stokes & Cottrell (1954)). 

 

48. ábra: Folyási csúcs megjelenése alumíniumon 90 K-es alakítást követő 196K-es 

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

A jelenség oka az, hogy az alacsony hőmérsékletű alakítás során kialakult 

diszlokációs szerkezet, az azt követő magasabb alakítási hőmérsékleten instabillá 

válik. Ennek során lecsökken a (magasabb hőmérsékletű) további alakításhoz 
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szükséges feszültség, viszont megjelenik egy éles folyáshatár. Stokes és Cottrell 

ezt a folyamatot nem az intersztíciós atomok diszlokáció blokkoló 

mechanizmusának tulajdonította.  

A hőmérséklet emelésével a képlékeny alakváltozás megindításához 

szükséges kritikus feszültségérték (a hidegalakítás hőmérséklet tartományában 

kisebb mértékben, a melegalakítás hőmérséklettartományában jelentősebb 

mértékben) csökken. Az anyagot minden egyes hőmérsékleten jellemez egy 

egyensúlyi diszlokáció sűrűség érték. A hőmérséklet emelkedésével (részben a 

megújulás miatt) ez az érték szintén csökken. Ha tehát egy alacsonyabb 

hőmérsékletű alakítást követően egy jelentősen magasabb hőmérsékleten 

folytatjuk az anyag képlékeny alakítását, akkor az előzetesen kialakult magasabb 

kiindulási diszlokáció sűrűségnek le kell csökkennie az adott hőmérsékletre 

jellemző értékre. Ehhez atommozgásra van szükség, ami azonban különösen az 

alacsony (kriogén) hőmérsékleten nagyon lassú folyamat. Ezért tapasztalhatjuk 

az előző ábrán látható éles feszültségcsúcsot, a folyás megindulása pillanatában. 

Amint megindul a képlékeny alakváltozás a feszültség hirtelen és jelentős 

mértékben addig esik vissza, amíg a diszlokációs szerkezet beáll az adott 

körülményekre jellemző értékre. 

2.3.8. Statikus megújulás hatása 

Ha egy fémet ε0-ról ε1-ig alakítunk, akkor az alakítást követően a 

folyáshatára az eredeti σ0-ról σ1-re nő. Az alakítást követően ez az ε1-hez tartozó 

σ1 folyáshatár érték lecsökken az alkalmazott hőmérsékletű és idejű hőkezelés 

hatására, melynek során a megújulás folyamata megy végbe a diszlokációk 

rendeződése által. A folyáshatár csökkenése annál nagyobb, minél magasabb az 

alkalmazott hőmérséklet és minél több idő telt el a két alakítás között. 

 

49. ábra Megújulás hatása a folyási feszültségre (Verhoeven (1975)) 
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2.3.9. Kelly-Haasen jelenség 

A jelenség hasonlít az alakítási lágyuláshoz. Egy kismértékű folyáshatár 

jelenik meg, ha a fémet megfelelően alacsony hőmérsékleten teljesen vagy 

részlegesen leterhelt állapotból újra alakítunk. A jelenséget, azt az elsők között 

részletesen tanulmányozó kutatók nevéről nevezték el így.  

 

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

Az FKK rácsú fémeken mért feszültségcsúcs kvantitatív kiértékelését az 

elsők között Haasen és Kelly végezte el (Haasen&Kelly(1957)). A jelenséget egyes 

irodalmi források ezt követően róluk nevezték el Haasen-Kelly effect néven 

(Cahn (1983)). A jelenség abból áll, hogy rendkívül alacsony hőmérsékletű 

alakítását követő teljes, illetve részleges leterhelés után Δσ feszültségcsúcs 

mérhető a folyásgörbén. 

A jelenség kialakulásának elsődleges feltétele, hogy az előzetes alakítást 

követően egy csökkentett feszültségszinten kell tartózkodnia az anyagnak. A Δσ 

értéke nagyobb lesz, ha a két alakítás közötti hevertetés során a hőmérséklet 

nagyobb, mint az azt követő alakítási hőmérséklet. A Δσ értéke továbbá nő a 

folyási feszültséggel, a hőmérséklet emelésével (~300K felett) azonban csökken 

mértéke, de rendkívül alacsony hőmérsékleten gyakorlatilag független attól (20K, 

90 K). Ha pár percnél hosszabb a hevertetési idő, akkor a feszültségcsúcs 

nagysága nem függ az időtől. Ennek az effektusnak az eredeti leírása Blewitt 

nevéhez fűződik, aki szerint az alakítás során képződött vakanciák blokkolják a 

diszlokációk mozgását. Mások ezt a jelenséget szubsztitúciósan oldott 

ötvözőknek, illetve a hidrogénnek tulajdonították (Cupp&Chalmers(1954)). 

Elmondható továbbá hogy a pontszerű hibák (vakanciák) jelenléte a rendszerben 

az alakítás során nő. A szakítóvizsgálat soráni megfigyelések alapján három 

jellegzetes kísérője van a jelenségnek. 

1. A jelenség mindig a rugalmas-képlékeny alakváltozás határán jelentkezik. 

2. A jelenség nem figyelhető meg azonnali újraterhelés esetén. 
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3. Két alakítás között csak bizonyos öregítési idő eltelte után jelentkezik a 

jelenség. 

Az 1. megállapítást illetően abból kell kiindulnunk, hogy a diszlokációk 

blokkolása nem eléggé nagy ahhoz, hogy a feszültségcsúcsot okozza. A 2. 

megállapítás vitatható, hiszen a ponthibák diffúziója rendkívül gyors. A 

következő táblázat azt mutatja, hogy egy atomtávolságot az alumínium rácsban a 

különböző hibák mennyi idő alatt képesek megtenni 20 K 90 K és 300 K 

hőmérsékleten. A vakancia helyek mozgásához szükséges aktiválási energia 

egyharmada az öndiffúzióénak, a vakancia csoportosulásoknak pedig egytizede 

ugyan annak az értéknek. Mindkét érték minimum becslés.  

2. Táblázat Különböző vakancia csoportosulások mozgásképessége 

(Kelly&Haasen) 

Hőmérséklet 

(K) 
Önálló vakancia 

Vakancia 

csoportosulás 

Intersztíciós 

helyzetű 

hidrogén 

300 2*10-8 10-13 1,5 

90 3*1010 2*10-8 1042 

20  ∞ 3*1019  ∞ 

 

A táblázatból kitűnik, hogy az önálló vakanciák mozgása 90 K-en, illetve a 

vakancia csoportosulások mozgása 20 K-en rendkívül nehézkes. Az alakítási 

öregedés hipotézise figyelembe véve azt, hogy külső feszültség alatt kell 

öregíteni a darabot ellentmondásos, hogy terhelés alatt öregítve a felső 

folyáshatár értéke növekszik, és sosem csökken. Az effektus időtől való 

függésének hiánya 20 és 300 K között magyarázza azt, hogy az alakítási öregedés 

szempontjából nagyon valószínűtlen ez a jelenség. Sokkal inkább valószínűnek 

tűnik egy leterhelés soráni diszlokáció újrarendeződés, mint termikusan aktivált 

vakanciák diffúziója a diszlokációkhoz. Erre a következtetésre jutott Diehl is az 

1955-ben megvédett disszertációjában. Szerinte a folyamat annak a 

megfordíthatatlan folyamatoknak a következményei, melyek leterhelés során 

mennek végbe. Ezek csupán abban az esetben nem következnek be, ha a 

diszlokációk nem mozognának, mivel nem látható folyáshatár, ha a terhelés az 

öregítés során mindvégig fenntartott. A szerző szerint a diszlokációk 

akadályozzák egymást a leterhelés során, és ez okozza a későbbi újraterhelési 

folyáshatárt. A tiszta fémes kristályokban három lehetséges mechanizmus van a 

diszlokációk mozgásának meggátlására. 
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a. mozgásképtelen lépcső keletkezés és a diszlokációk egymást elmetszésével 

keletkező vakanciák hatása 

b. szár nélküli mozgásképtelen diszlokáció képződése 

c. diszlokációk rugalmas kölcsönhatása 

A diszlokációk kevésbé tudnak újrarendeződni, ha sok a szennyező az anyagban, 

illetve ha nem terheljük le. 

2.3.10. Neutron besugárzás okozta folyáshatár 

Nagy energiájú neutron besugárzás esetén, a bekövetkező rugalmas 

ütközések hatására az atomok kimozdulnak a kristályrácsban elfoglalt 

helyzeteikből (Prohászka 368. oldal).  

A helyéről kiütött megnövekedett energiájú atom mozgása során szintén 

kitaszít más atomokat az egyensúlyi helyzeteikből mindaddig, amíg az energiája 

le nem csökken. Az ütközések során Frenkel hibapár, azaz egy intersztíciós 

helyzetű atom és egy vakancia jön létre. A helyüket elhagyó atomok azonban az 

esetek 95-99%-ban visszakerülnek az eredeti helyzetükbe a Frenkel hibapárok 

kölcsönös vonzása következtében. Az intersztíciós helyzetű atomok 

helyváltoztatása gyorsabb, mint a vakanciáké. Azok nem képeznek halmazokat, 

legfeljebb diszlokációs hurkokat hoznak létre. A lassabban mozgó vakanciák 

azonban üregeket hozhatnak létre. Az egymást meg nem semmisítő hibák 

előszeretettel diffundálnak az éldiszlokációkhoz, a kristályhatárokhoz vagy a 

szabad felületekhez, üregekhez. A hibák mindegyike torzulást okoz a rácsban. 

Az ellentétes torzulást okozó hibák között vonzás, az azonos torzulást okozó 

hibák között pedig taszítás lép fel. Egy üres rácshely és egy nagyobb méretű 

ötvöző atom pl. együtt képes mozogni a rácsban. Az ilyen üres rácshely és idegen 

atom közötti kapcsolattal értelmezik az idegen atomok diffúziójánál a kisebb 

aktiválási energiát. Az anyagban besugárzás hatására képződő diszlokációs 

hurkok, kiválások, üregek, oldott atomok halmazai megváltoztatják az anyag 

mechanikai tulajdonságait. A szilárdság jelentősen nő, miközben az alakváltozó 

képessége látványosan lecsökken az anyagnak.  
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51. ábra Neutron besugárzás okozta szakaszos folyáshatár megjelenés 

 

Egy besugárzott és nem besugárzott anyag folyásgörbéjét szemlélve 

megállapítható, hogy a megszokott görbealakhoz képest a besugárzott anyag 

görbéje a maximális terhelőerőig egyenes, majd azt követően élesen visszaesik a 

feszültség. (Ono és társai (1964)) 

2.3.11. Bauschinger effektus 

Az a képlékeny alakváltozás, mely az anyagra ható külső feszültség 0-ra 

való lecsökkentését követően ellentétes előjellel hat az anyagra különbözik attól, 

mint ha a 0-ra való leterhelést követően ismét az előző alakítás előjelével azonos. 

Ha ellentétes előjelű az alakítás az előzőhöz képest, akkor a képlékeny 

alakváltozás sokkal kisebb feszültségen megy végbe mintha mindkét alakítás 

azonos előjelű lenne. Ez a hatás jóval erősebb az egykristályokban, mint a 

polikristályos fémekben. A jelenség arra vezethető vissza, hogy a hidegen 

alakított kristályokban a diszlokációkat sokkal könnyebb az előzetes alakítással 

ellentétes irányban mozgatni. A Bauschinger hatás a kétfázisú fémeknél 

különösen erős (Cahn (1983)).  

 

52. ábra Hiszterézishurok ellentétes irányú alakítások esetén 
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Ha egy húzásra igénybe vett próbatestet tehermentesítés után nyomásnak 

vetjük alá, akkor a folyás ellenkező értelemben nagyjából annyival kisebb σf’ 

feszültség elérésekor következik be, mint amennyivel húzás alkalmával az 

eredeti σf folyási határt túlléptük. Ha pedig a próbatestet tehermentesítjük, és 

ismét húzásnak tesszük ki, akkor ugyanez tapasztalható az újabb σf’’ folyási 

határt illetően.  

Ezt a jelenséget 1886-ban Bauschinger észlelte először, ezért az irodalomban 

Bauschinger-hatásnak nevezik. A teljes terhelési ciklust, amely a mindkét értelmű 

terhelést és tehermentesítést magában foglalja egy zárt hurok jellemzi. Ezt 

képlékeny hiszterézisnek nevezik és az általa határolt terület a terhelési ciklus során 

elnyelt energiát jellemzi. Ez nagyságrendileg nagyobb, mint az egyirányú 

terhelésnél és tehermentesítésnél elnyelt energia. Ez az oka annak, hogy a változó 

értelmű képlékeny alakítás viszonylag igen gyorsan töréshez vezet. 

2.3.12. Anelaszticitás és belső súrlódás 

A fémek alakítása során az alakváltozás igaz kis mértékben ugyan, de 

mindig elmarad a feszültségtől. A szerkezetnek ugyanis időre van szüksége 

ahhoz, hogy az új feltételeknek megfelelően megváltoztassa az alakját. 

(Prohászka (2001)). Ez a változás az esetek többségében nagyon rövid idő alatt 

végbemegy. Ha például egy zömítést követően leterheljük a darabot, majd kis idő 

múlva újraterheljük, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy kisebb alakváltozási 

értéknél kezd el nőni ismét az erő attól az értéktől, ahol az előző alakítás 

befejeződött.  

 

53. ábra Leterhelés és újraterhelés ciklusa 

Ez annak a következménye, hogy a leterhelést követően nem veszítette el 

még teljes mértékben az anyag a rugalmas deformációját. Ehhez hozzájárul az is, 

hogy az anyag a befektetett alakváltozási munka miatt felmelegedett, és 
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leterhelés közben hőt ad le a környezetének, valamint hogy a belső feszültségek 

egy része eltűnik a leterhelés közben. Az 55. ábrán látható különbség a leterhelés 

vége és újraterhelés kezdete között tehát az anelasztikus viselkedés 

következménye, aminek lényege az, hogy az alakváltozás időben elmarad a 

feszültségváltozástól.  

 Deformált állapot stabilitása 

Az alakváltozást létrehozó feszültség megszüntetése után a diszlokációk 

kis mértékben ugyan visszavándorolhatnak, azonban teljes mértékben nem 

csúsznak vissza a forrásokba. Ennek a stabilitásnak az okai a következők. 

 A súrlódási erők a mozgás irányától függetlenül visszafelé is 

akadályozzák a diszlokációk mozgását.  

 Az alakváltozás során képződött akadályok a feszültség megszűnése után 

is megmaradnak. 

 A diszlokációk úgy helyezkednek  el, hogy feszültségtereik nagy 

távolságokban kiegyenlítik egymást. A fordított irányú mozgáshoz tehát 

potenciálhegyeket kell átkelniük a diszlokációknak. Ehhez kb. ugyanolyan 

nagyságú feszültségre van szükség, mint az eredeti mozgásukhoz. 

 A mozgás során képződött lépcsők nem tudnak eltűnni. 

 

3. Célkitűzések 

A feldolgozott szakirodalom alapján megállapítható, hogy a fémek folyási 

viselkedése és a diszlokációk között szoros kapcsolat áll fenn. A kutatott témából 

az elmúlt közel 60 évben számos nemzetközi publikáció született. A 

legjelentősebb művek az 50-es 60-as években íródtak, a fémtan és fémfizika 

tudományának egyik legjelentősebb korszakában, amikor is a manapság is 

méltán híres kutatók mint Cottrell, Stokes, vagy Cahn foglalkozott az fkk fémek 

ezen folyási viselkedésével. A kutatások eredményeit ugyanakkor a magyar 

nyelvű szakirodalom kevésbé tárgyalja.  Jellemző, hogy a jelenség vizsgálatát 

egykristályokon végezték, főleg szobahőmérséklet alatt és szinte kivétel nélkül 

szakítóvizsgálatok segítségével. A kutatott téma a rendkívül összetett és felettébb 

érdekes fémtani hátterén kívül nagy gyakorlati jelentőséggel bír. Ez annak 

köszönhető, hogy az alumínium egyik leggyakrabban használt ötvözője az Mg 

erősen befolyásolja az anyag képlékeny viselkedését. Doktori értekezésem célja 

az, hogy az általam összeállított kísérleti berendezés segítségével vizsgáljam meg, 
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és számszerűsítsem a különböző folyási viselkedéseket az Al-Mg ötvözetek 

esetében.  

4. Vizsgált ötvözetek és vizsgálati módszer 

Manapság az Al-Mg ötvözetek jelentik az AlMgSi mellett a legszélesebb 

körben felhasználható nem nemesíthető alakítható ötvözetcsaládot. Nagy 

szerepet töltenek be mind az autó, mind pedig a hajógyártásban a kiemelkedő 

szilárdságuk és kedvező tömegarányuk miatt. Ez a következőkben felsorolt 

kedvező tulajdonságaiknak köszönhetik. Korrózióállóak (még a tengervízzel 

szemben is), alacsony hőmérsékleten is kedvezőek a szilárdsági tulajdonságaik, 

jól hegeszthetőek, ragyogó felülettel rendelkeznek, eloxálhatóak, erősen 

keményednek a hidegalakítás során, melegalakítás során pedig megfelelő 

körülmények esetén újrakristályosodnak. A számos kedvező tulajdonsága mellett 

azonban ismert a feszültség korrózióval szembeni kedvezőtlen ellenállása is az 

anyagnak közepes hőmérsékleten, ami a szemcsehatárokon képződő β fázisnak 

(Al3Mg2) köszönhető. Emellett ismert még a többfokozatú húzásuk során 

előforduló szakadás érzékenysége is, melynek csökkentése a húzógépek 

kapacitásának mérséklését igényli. 

4.1.1. Al-Mg ötvözetek tulajdonságai 

Az Alumínium-magnézium ötvözeteket a nem nemesíthető ötvözetek 

közé soroljuk. A 3 %-nál magasabb Mg tartalom esetén kiválások jelennek meg, 

amelyek azonban technikailag nem jelentősek. Az alakítható ötvözetek közé az 1-

7% Mg tartalommal rendelkezőket soroljuk, ezek jól hengerelhetőek és 

préselhetőek valamint hegeszthetőek. A 3% fölötti magnéziumtartalom esetén 

gyakran észrevehető a félkész termékben, hogy az Mg egy része a túltelített 

szilárd oldatban van és hosszabb idejű szobahőmérsékletű hevertetés során 

kiválások jönnek létre néhány óra vagy nap alatt. További hidegalakítás során a 

kiválások felgyorsulnak. Ezek a kiválások kristályközi és feszültség korróziót 

okozhatnak. A hidegen alakított ötvözetekben szobahőmérsékleten vagy attól 

kicsit nagyobb hőmérsékleten hosszabb idő alatt jelentősebb feszültségcsökkenés 

következik be. 
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54. ábra Alumínium-magnézium kétalkotós egyensúlyi fázisdiagram10. 

A 3. táblázatban az alumínium Mg oldó képességének változása látható 

különböző hőmérsékleten. Az eutektikus hőmérsékletre (450 °C) jellemző 17,4 

m/m % oldóképesség 100 °C-on már csupán 1,9 %, és szobahőmérsékleten 

hevertetve pedig 1 % alá kerülhet.  

3. táblázat: az alumínium Mg oldóképessége különböző hőmérsékleten. 

Hőmérséklet (°C) 
Magnézium oldóképesség 

tömeg % atom % 

100 1,9 2,1 

150 2,3 2,6 

200 3,1 3,4 

250 4,4 4,9 

300 6,7 7,4 

350 9,9 10,9 

400 13,5 14,7 

450 17,4 18,9 

Az Mg oldóképesség az α szilárd oldatban nyomás hatására csökken. A 

magnézium atomok jelentősen nagyobbak (atomátmérőjük: 300 pm) mint az 

alumínium atomok (atomátmérő: 250 pm). Az alumínium-magnézium 

szilárdoldat rácsállandója így a tiszta alumíniumra vonatkoztatott értéket erősen 

növeli. A rácstorzulás az ötvözőatom környezetében lokalizálódik, mértéke attól 

eltávolodva gyorsan csökken. Az ötvözők okozta rácstorzulás, alapvetően 

                                                 
10 http://www.himikatus.ru/art/phase-diagr1/Al-Mg.php 
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megszabja azok oldhatóságának mértékét, továbbá a vakancia és ötvöző közötti 

kölcsönhatási energiát, ezáltal a diffúziót, illetve az ötvöző-diszlokáció 

kölcsönhatást, azaz az anyag keményedésének mértékét. 

 

55. ábra Egyes ötvöző elemek hatása az alumínium rácsparaméterére (Roósz 

(2011)). 

 Mint ahogy az 55. ábrán látható az alumínium fő ötvözői közül épp a 

magnézium okozza a legnagyobb mértékű rácstorzulást. A diszlokációk csúszása 

a legsűrűbben kitöltött síkok mentén történik, ami az FKK rácsú alumínium 

esetén az (111) sík. 

 

56. ábra A négy legsűrűbben kitöltött (111) sík az FKK rácsban 

 Az ilyen csúszási síkok száma 4, a lehetséges irányok {110} száma pedig 

síkonként 3. A csúszási rendszer tehát alumínium esetén 12. A vizsgálatokhoz az 

alábbi táblázatban szereplő, különböző Mg tartalmú ötvözeteket használtam. 
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4. táblázat Vizsgált anyagok ötvözőtartalma 

Ötvözet 
Ötvözőtartalom (%) 

Mg Mn Si Fe Cu 

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

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

Al0,25Mg 0,3 0,03 1,7 0.18 0 

6101 0.5 0,03 0.5 0.5 0,1 

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

 

5. Új tudományos eredmények  

5.1. Mérőrendszer, vizsgálati eljárás, valamint kiértékelő módszer 

kifejlesztése alumínium ötvözetek folyásgörbéjének 

zömítővizsgálattal történő felvételére.  

A folyásgörbék zömítővizsgálattal történő felvételének alapvető 

követelménye, a megfelelő kísérleti körülmények biztosítása. Ezért 

mindenekelőtt szükség van egy olyan berendezésre, amellyel a szükséges 

feltételek, azaz a vizsgálati hőmérséklet, valódi alakváltozási sebesség illetve az 

egytengelyű feszültségállapot vizsgálat közbeni állandósága megbízhatóan 

teljesíthető. Erre léteznek úgynevezett célberendezések is, mint pl. a Gleeble vagy 

a Servotest cég által gyártott fizikai szimulátorok. Ezen berendezések beszerzési 

illetve üzemeltetési költségei azonban rendkívül jelentősek.  

  

57. ábra Servotest11, és Gleeble fizikai szimulátor12, 

                                                 
11 http://www.servotestsystems.com/images/PDFs/ST_brochures/TMTS_New_System_Description_2013-

3.pdf 
12 http://lnnano.cnpem.br/laboratories/cpm/facilities/gleeble/ 
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A leobeni tanulmányutam (2012 október-november) során volt szerencsém 

vizsgálatokat végezni 5182 Al típusú ötvözeten egy Servotest 500 kN-os 

szervohidraulikus szimulátoron (Mikó (2015)). A számos rendkívül előnyös 

tulajdonsága mellett, természetesen ennek a nagyon stabil és megbízható 

berendezésnek is vannak kedvezőtlen tulajdonságai. A vizsgálatok nagy 

költségigényén túl azt tudnám megemlíteni, hogy a felépítése miatt nincs 

lehetőség összetettebb alakítási technológiák szimulálására. Az ott szerzett 

tapasztalatokat is felhasználva úgy döntöttem, hogy a munkám kísérleti 

feltételeit megpróbálom saját magam megteremteni. Ennek alapját egy Instron 

5982-es standard univerzális anyagvizsgáló berendezés (szakítógép) jelentette, 

amit egy iew5 indukciós hevítő berendezéssel kiegészítve, valamint egy saját 

tervezésű nyomószerszámot létrehozva, megalkottam egy zömítővizsgálattal 

történő folyásgörbe felvételére alkalmas termomechanikus szimulátort. Ennek a 

mérési összeállításnak a legnagyobb előnye, hogy nagyfokú szabadságot biztosít 

a komplex alakítási műveletek összeállítására és elvégzésére. 

 

58. ábra A terhelőkert13, hevítő berendezés14 és nyomószerszám 

A mérési összeállítás megteremtése azonban önmagában még nem 

eredményezi a mérések megfelelőségét. Mint általában az élet minden területén, 

itt is sok múlik azon, hogy mennyire tudjuk uralni az apró részleteket. Ennek 

érdekében nagy hangsúlyt fektettem mind az alakítást mind pedig a hevítést 

szabályozó rendszerek megfelelő beállítására. Az egytengelyű feszültségállapot, 

valamint állandó hőmérséklet biztosítása érdekében próbaelőkészítő eljárást 

dolgoztam ki. Létrehoztam továbbá egy vezérlő programot, amivel összetett, 

valósághű technológiákat tudok szimulálni. A vizsgálat során mért adatokból 

pedig a vizsgáló berendezés vezérlő szofverének lehetőségeit maximálisan 

kihasználva megteremtettem a mérési eredmények teljes körű kiértékelését. A 

                                                 
13 http://www.instron.com/ 
14 http://www.iew.eu/en/ 
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következőkben részletesen bemutatom a munkám folyamatát és annak 

eredményeit. 

5.1.1. Állandó valódi alakváltozási sebesség biztosítása 

A mérnöki gyakorlatban, a standard anyagvizsgáló berendezéseket 

általában keresztfej elmozdulási sebességre szokás vezérelni (𝑣 = ∆𝐿/𝑡). Ekkor 

azt adjuk meg, hogy egységnyi idő alatt mekkora utat tegyen meg a keresztfej. 

Ezzel a fajta alakítási vezérléssel, alapvetően két probléma merülhet fel. Egyrészt 

a szerszám rugalmas alakváltozása is hozzájárul a mért keresztfej 

elmozduláshoz, másrészt pedig a húzott, vagy nyomott darab alakváltozása az 

alakítási idő függvényében nem lesz állandó értékű. Ezért szokás alkalmazni az 

alakváltozási sebességre történő szabályozást. Ehhez mindenképpen szükség van 

egy nyúlásmérő eszköz használatára, amit a próbatest méretváltozásának 

mérésére illetve az alakváltozás szabályozására használunk fel. Ennek során 

zömítővizsgálat esetén az 𝜀 = 𝐻0/𝐻 összefüggés időbeli állandóságát igyekszünk 

biztosítani. Ekkor a vizsgáló berendezés úgy szabályozza a keresztfej 

mozgatásának sebességét, hogy teljesüljön az 𝜀̇ = 𝑣/𝐻0 időbeli állandósága. 

Azonban ha azt szeretnénk, hogy az egyes (rész)alakváltozások mértéke 

összeadhatóvá váljon, a valódi alakváltozási sebességre (�̇�) történő szabályozást 

kell alkalmaznunk. Ennek megteremtése már összetettebb feladat. Ahhoz hogy a 

𝜑 = ln(𝐻0 /𝐻) értéke állandó legyen az alakítás teljes időtartama alatt, a keresztfej 

mozgási sebességének és a nyúlásmérő segítségével mért pillanatnyi próbatest 

magasságnak hányadosát mindvégig állandó értéken kell tartani  �̇� = 𝑣/𝐻. 

 

�̇� =

𝑚𝑚
𝑠

𝑚𝑚
=

𝑚𝑚

𝑠
∗ 

1

𝑚𝑚
= 

1

𝑠
= 𝑠−1 

 

Ekkor az alakítás teljes ideje alatt az anyag alakváltozásának mértéke 

azonosnak tekinthető. Hogy jobban érthetővé váljanak a különböző vezérlő 

illetve szabályozó módok, azonos ábrákon tüntetem fel az említett három 

lehetőség közötti különbséget. 
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59. ábra Keresztfej elmozdulás az idő függvényében 

Mint az ábrán látható, keresztfej sebességre történő vezérlés, illetve az 

állandó mérnöki alakváltozási sebességre történő szabályozás esetén a keresztfej 

elmozdulás mértéke az idő függvényében lineárisan a kívánt mértékben nő. 

Ezzel szemben a valódi alakváltozási sebességre való szabályozás alkalmazásával 

a keresztfej mozgási sebessége az alakítás során csökken. Ez annak a 

következménye, hogy a rendszer figyelembe veszi, hogy a darab magassága 

folyamatosan csökken a vizsgálat során. Ha a valódi alakváltozást ábrázoljuk 

azonban az idő függvényében, rögtön láthatóvá válik, hogy csak ebben az 

esetben lesz lineáris a görbe. Természetesen, ha a mérnöki alakváltozást 

ábrázolnánk a valódi helyett, akkor a piros görbe lenne egyenes. 

 
60. ábra A valódi alakváltozás az idő függvényében különböző esetekben 

A kapott görbéket az idő szerint deriválva megkapjuk a valódi 

alakváltozási sebesség értékeit. Akkor beszélhetünk állandó alakváltozási 

sebességről, ha a kapott értékeket az idő vagy alakváltozás szerint ábrázolva egy 

vízszintes egyenest kapunk. 
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61. ábra Valódi alakváltozási sebesség idő szerint ábrázolva 

Alakváltozási sebesség szabályozásának beállítása 

 A bemutatott állandó alakváltozási sebességre történő szabályozáshoz 

szükséges hogy a berendezés zárt hurkos szabályozó rendszerrel legyen ellátva. 

Ez lényegében, ahogyan a következő ábrán is látszik két részből, a keresztfej 

elmozdulást illetve az alakváltozást mérő/szabályozó rendszerből áll. 

 

 

62. ábra Zárt hurkos szabályozó kör 

A kívánt eredmény elérése érdekében mindenképpen szükséges a 

szabályozó rendszer PID értékeinek megfelelő beállítása, valamint a 

finomnyúlást mérő eszköz pontos felhelyezésére. 

 

Arányossági P-tag beállítása 



Mikó Tamás Alumínium-Magnézium ötvözetek folyási viselkedése zömítés során  

 

 

 66  

Az arányossági erősítési tényező (P-tag) van talán a legnagyobb hatással a 

szabályozás minőségére. Ez határozza meg, hogy milyen várható sebességgel kell 

a keresztfejnek mozgásba lendülnie, amikor egy alakváltozás mérő egységre 

történik a szabályozás. A P tag mértékegysége alakváltozásra történő szabályozás 

esetén mm/mm. A nevezőben lévő tag az alakváltozás mérésére szolgáló 

nyúlásmérő bélyeg méréséből származó érték, míg a számlálóban lévő tag a 

keresztfej elmozdulásának értéke. Kis P érték esetén, mint a 65. ábrán látható 

nagy a holtidő, illetve a 0,01 1/s-os előirányzott érték körül jelentősen ingadozik a 

mért sebesség. A P érték növelésével a szabályozás javul, mivel nő a rendszer 

válaszadási sebessége. A P=1 érték felett már nem tapasztalhatunk érdemi 

javulást, sőt a túlszabályozás miatt jelentős rezonancia is tapasztalható, ami 

kerülendő. 

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

Integráló-tag beállítása 

Az integráló tag (I) a tényleges és a kívánt érték közötti hibát hivatott 

csökkenteni. A mértékegysége 1/s. Tehát a beállított értékkel meghatározhatjuk, 

hogy egy másodperc alatt hányszor hasonlítsa össze szabályozó a tényleges és az 

elvárt érték közötti különbséget. Az I tag értékének növelésével nő a túllövés 

nagysága. Kis érték esetén pedig a rendszer érzéketlenebb lesz a. A beállítási 

értékek 0 és 25 1/s között változtathatók. 
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64. ábra: I tag hatása a szabályozásra 

Adatszűrési frekvencia 

Beállítható az a frekvencia érték, amivel szűrni lehet a szabályozáshoz 

felhasznált mérési adatsort. Ezt 0 és 300 Hz közötti tartományban lehet 

változtatni. Nem célszerű a felső határhoz közeli értéket alkalmazni, mivel az 

nagyfokú rezonanciát okoz. Mivel mint tapasztaltam a szabályozás minőségére 

ez a paraméter nincs jelentős hatással, ezért bővebben nem foglalkoztam az 

optimalizálásával. Értékét általában 10 Hz alattira állítottam be. 

Adatgyűjtés sebessége 

Az adatgyűjtési sebesség alapvetően befolyásolja a szabályozást. Minél 

ritkábban történik az adatvétel, annál kevésbé lesz „szőrös” a görbe, ugyanakkor 

annál lassabban reagál a szabályozó. Az adatgyűjtés sebességét a kívánt 

alakváltozási sebességhez kell igazítani. A nagyobb alakváltozási sebességeknél 

növelni kell az adatgyűjtés sebességét is. 
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65. ábra: Adatgyűjtés sebességének hatása a szabályozásra valódi alakváltozási 

sebességre történő szabályozás esetén 

5.1.2. Egytengelyű feszültség állapot biztosítása 

A valós alakítások során általában mindig többtengelyű az alakváltozási 

illetve feszültség állapot. A befolyásoló körülmények minimalizálása érdekében 

azonban törekszünk az anyag folyási viselkedésének meghatározásakor az 

egytengelyű feszültségállapot biztosítására. Erre a legegyszerűbb megoldás a 

tiszta húzás, ahol az egytengelyűség azonban csupán a kontrakcióig biztosított. 

Zömítésnél értelem szerűen a befűződés jelensége nem lép fel, ráadásul a 

húzással szemben jóval nagyobb alakváltozás érhető el az anyagfolytonosság 

megszűnése nélkül. Ennél az alakítási módszernél a nehézséget leginkább a 

szerszám és a próbadarab érintkező felületén kialakuló súrlódás (μ≠0) 

következményei jelentik. Kialakulhat ugyanis egy tapadási zóna (ahol az 

alakváltozás értéke közel 0), mely gátolja a radiális irányú alakváltozás 

állandóságát a palástfelület mentén. Így sem az egyenértékű alakváltozás sem 

pedig az egyenértékű feszültség nem lesz azonos a test teljes térfogatában. 

 
66. ábra Különböző μ értékek hatásának kimutatása végeselemes modellezés 

segítségével (Krállics (2012)) 
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Zömítésnél ezt az inhomogén alakváltozást hordósodásnak nevezzük. 

Ennek értékét vagy minimalizálni, vagy pedig a hordósodás tényét elfogadva 

különböző technikák segítségével kompenzálni (Bridgman újramunkálási 

technika, barrel korrekció) tudjuk (Manisekar és társai (2006)). Kutatómunkám 

elején foglalkoztam az utóbbi lehetőségekkel is, azonban a fő célom az volt, hogy 

a súrlódás mértékét minimalizáljam. Erre, illetve a stabil hőmérséklet mérésre 

kidolgoztam egy próba előkészítő eljárást. 

  

Próbaelőkészítő eljárás melegzömítő eljáráshoz 

 A próbatest alakváltozását az anyagi tulajdonságokon és vizsgálati 

körülményeken kívül alapvetően a H/D arány, illetve az érintkező felületek 

között fellépő súrlódás mértéke (𝜇) határozza meg. Minél nagyobb a H/D arány, 

annál nagyobb az esély a próbatest vizsgálat közbeni kihajlására. 

 

67. ábra A nyomó és húzó alakváltozás közötti kapcsolat különböző 

körülmények esetén 

A gyakorlatban legtöbbet használt magasság és átmérő aránya 1,5. A 

próbatestek kimunkálása során előfordulhat, hogy a hengeres test magassága az 

átmérője mentén minimálisan különbözik. Ennek következtében pedig a 

megfelelő kenés biztosítása esetén a vizsgálat közben oldalirányban könnyen 

kicsúszhat a darab a szerszámok közül, ami a mérés sikertelenségén kívül egyéb 

károkat is okozhat. Biztonsági okokból ezért inkább az 1,4 H/D arány 

alkalmazása javasolt. A H/D arány mellett a próbatest geometriájának 

kialakításánál figyelembe kell vennünk a kenőanyagnak a felületek közötti 

megtartásának biztosítását. Ezzel kapcsolatban az irodalomban különböző 
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próbatípusokkal is találkozhatunk. Ezek közül bemutatok négy különböző 

megoldást.  

 
68. ábra a, b, c, próbatest kialakítások 

Az a, típusú próbatest alaplapjaiban t0 mélységben 2u0 távolságban 

körkörösen barázdák található. Ezekbe kerül az értelem szerűen főként por 

állagú kenőanyag. A szerszámfelületek és a próbatest így csupán a barázdák élei 

mentén érintkeznek egymással. A súrlódás tehát minimális. A gyakorlatban 

azonban mégsem terjedt el ez a megoldás, mint ahogy a b, típusú próba sem. 

Utóbbinál egy-egy 160°kúpszögű bemélyedés van kialakítva a próbatest felfekvő 

felületein. Ennél a típusnál általában ugyanilyen szögben kimunkált kúpos 

nyomószerszámokat alkalmaznak. Ennek köszönhetően a darab alakításakor 

kialakuló nyomókúp hatását csökkenteni lehet. A próbatest és szerszám 

kimunkálása, valamint a bonyolultabb geometria miatt növekvő számolási 

problémák indokolják az alacsony népszerűségét ennek a típusnak. A c, típusú 

próbatest egy egyszerű henger, aminek alaplapjai alá és fölé egy- egy t0 

vastagságú és u0 átmérőjű fóliát raknak. Ez a legtöbbször grafitból készült fólia 

vagy lemez biztosítja a kenést. Ezt a fajta kenési módszert főként a Gleeble 

berendezéseknél alkalmazzák, mivel a grafit biztosítja a darab hevítését szolgáló 

áram átvezetését. A vizsgálatok során az irodalomban legtöbbet alkalmazott 

Rastegaev típusú peremes próbatest geometriát alkalmaztam. A hengeres próba 

H0/D0 értéke 1,4 illetve 1,5.  
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69. ábra Alkalmazott Rastegaev típusú peremes zömítőpróba geometria 

A perem méreteinek meghatározásakor számos tényezőt kell figyelembe 

vennünk. A t0 és u0 értékek meghatározására található képlet az irodalomban. Ez 

az összefüggés gyakorlatilag a Poisson tényező értéke alapján definiálja, az 

alkalmazandó perem méreteket. 

𝑡0 =
𝑢0𝜈(1 − 0,25𝜈2)

1 − 𝜈
 

 

ahol 𝝂: Poisson tényező, alumínium esetében értéke: 0,33 

𝜈 =
𝜀𝑛

𝜀𝑚
 

ahol 𝜺𝒏: keresztmetszet változásból adódó alakváltozás, 𝜺𝒎: 

magasságcsökkenésből származó alakváltozás. A képlet alapján alumínium 

esetében, a következő táblázatban szereplő értékpárok használhatók. 

 

5. táblázat: perem szélesség és mélység értékpárok 

u0 

(mm) 

t0 (mm) 

0,1 0,05 

0,2 0,10 

0,3 0,14 

0,4 0,19 

0,5 0,24 

0,6 0,29 

0,7 0,34 

0,8 0,38 

  

A táblázatban szereplő értékpárok közül én az u0=0,6 mm és t0= 0,29 mm-

es értékeket használtam a H0= 15 mm és D0= 10 mm-es zömítőpróbák 

kimunkálásakor. 

A próbatest geometria kialakítását saját kezűleg végeztem egy általam 

felújított műszerész eszterga segítségével. A kívánt átmérőre való forgácsolást 
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követően ráhagyással leszúrt hengeres testeken készítettem el a perem 

kialakítását. 

 

 
70. ábra Kenőanyag megtartását szolgáló besüllyesztés kialakításának művelete. 

A besüllyesztésekbe kerülő teflon korongokat hengerelt fóliából, a 

besüllyesztés átmérőjének megfelelő méretű lyukasztó szerszám segítségével 

állítottam elő. Azért, hogy a darab szerszámok közé való elhelyezése során ez ne 

essen ki a perem közül, Rocol15 márkájú kenőanyagot helyeztem a próbatest 

felületére. Az erre ráhelyezett teflon felületére pedig formaleválasztó bórnitrid 

spray16 segítségével készítettem egy vékony réteget. 

 

 
71. ábra Az alkalmazott kenőanyag rendszer felépítése 

 

A bemutatott, és gondosan kivitelezett próbaelőkészítésnek köszönhetően 

hordósodás gyakorlatilag nem jelentkezett a próbatest zömülése során, ahogy azt 

az 74. ábrán látható zömített darabról készült felvétel szemlélteti. A kialakított 

                                                 
15 https://www.rocol.com/ 
16 http://www.a-m.de/englisch/produkte/spray-bna.htm 
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perem ugyanis biztosította a kenőanyag érintkező felületek közötti megtartását, 

ami pedig 23°C és 500°C között egyaránt kiváló kenést biztosított. 

  

72. ábra Zömített próba képe 400 °C-on elvégzett nyomóvizsgálatot követően 

5182 Al 

A próbatest előkészítése mellett pedig, az egymást követő vizsgálatok 

között minden esetben megtisztítottam a nyomószerszámok felületeit.  

A darab hőmérsékletének mérése és szabályozása termoelem segítségével 

történt. Erre a célra K típusú króm- krómnikkel hőelemet használtam. A 0,2 mm 

átmérőjű termovezetékeket összesodortam, majd folyató szert juttattam a 

felületre, és hegesztő berendezés használatával készítettem el a termoelem ú.n. 

melegpontját. 

 
73. ábra Termoelem előkészítés folyamata 

 A hegesztés során keletkezett salakanyagot eltávolítva a termoelemet a 

darab oldalába előzetesen 0,25 D0 mélységben kifúrt 0,7 mm átmérőjű furatba 

helyeztem. Ezt a műveletet minden mérést követően el kellett végeznem, mivel a 

melegpont levágásra került a zömítés végén. 

 
74. ábra A termoelem számára készített furat a próba palástfelületén. 
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 A termoelem akkor mér megbízhatóan, ha megfelelően érintkezik a 

mérendő anyaggal. Ezt úgy oldottam meg, hogy egy hegyes végű szerszám 

segítségével a furat mellé ütve biztosítottam a megfelelő fizikai érintkezés 

kialakulását.  

 
75. ábra Termoelem megfelelő rögzítésének módja  

Természetesen a termoelemet hegesztéssel is a felülethez lehetett volna 

rögzíteni (ahogy a Gleeble berendezésnél szokás), azonban az alumíniumhoz 

való hegesztés speciális berendezést igényel. Ennek hiányában választottam ezt 

az egyszerű megoldást. Erről részletesen a következő pontban, az állandó 

hőmérséklet biztosításánál fogok szólni. 

  

5.1.3. Állandó hőmérséklet biztosítása  

Az indukciós hevítés nagy előnye a termomechanikus szimulátorokban 

használt más típusú hevítési módokkal (ellenállás fűtésű kemence, 

áramátvezetéses fűtés) szemben, hogy biztosítja a fémes anyag hőmérsékletének 

gyors és szabályozott változtatását amellett, hogy lehetővé teszi az elektromosan 

szigetelő kenőanyag használatát is. Az indukciós melegítés során a tekercs 

belsejébe helyezett fémes anyagban keletkezik a hő a tekercsben folyó 

nagyfrekvenciás áram miatt indukálódó elektromágneses erővonalak 

következtében, az anyagban képződő örvényáram hatására. 
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76. ábra: mágneses erővonalak karakterisztikája a tekercsen belül 

 Alumínium esetében, a paramágneses mivolta miatt nem számolhatunk a 

mágneses hiszterézisveszteségből származó hőre. Így csak a keletkező 

örvényáramok okozta belső súrlódás (ellenállás) szolgáltatja az anyag 

hőmérsékletének növekedését. A keletkezett hő mennyisége függ a fűtés 

teljesítményétől, a tekercs és darab közötti légréstől a tekercs menetszámától és a 

benne folyó áram frekvenciájától(Mikó (2011)). Nagy frekvencia esetén a 

behatolási mélység kisebb, így az említett örvényáramok mindinkább a darab 

felületén futnak, így az anyag felszíne jobban melegszik, mint annak belseje. A 

hőmérséklet mérése és a fűtés szabályozása, ahogy már említettem a hengeres 

próbatest oldalába elhelyezett furatban lévő K-típusú termoelem segítségével 

történt. A furat mélységét úgy alakítottam ki, hogy a termoelem melegpontja a 

henger sugarának felénél legyen. 

Az 5 kW-os indukciós hevítő berendezéshez egy két programlépéses 

Eurotherm PID szabályozót használtam.  

 

77. ábra iew 5kW indukciós hevítő berendezés eurotherm 2208e 

Hőmérsékletszabályozóval ellátva 

Az egész konstrukció működésének sarkalatos pontja, ezen szabályozó 

megfelelő beállítása és működtetése. A szabályozó azonban önmagában nem 

elegendő, szükséges a megfelelő tekercs kiválasztása is a stabil 

hőmérsékletszabályozáshoz. Nyilvánvaló, hogy a szabályozás akkor lesz igazán 

gyors és pontos, ha próbatestre ható elektromágneses tér megfelelő nagyságú. 
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Ennek érdekében a lehetőségekhez mérten minél nagyobb menetszámot és kis 

légrést alkalmaztam. Így a rendszer gyorsan tud reagálni az esetleges külső 

hatásokra. A PID szabályozó beállítását szoftveresen Itools9 program 

segítségével végzem. A szabályozó legfontosabb 3 paramétere: a proporcionális 

tag (P), az integrálási idő (ti) és a differenciálási idő (td). Nagy P érték esetében 

stabilabb lesz a hőmérséklet, ugyanakkor a hirtelen bekövetkező változásokkal 

szemben érzéketlenebb a rendszer. Rövid integrálási idő esetében a hőmérséklet 

változására gyorsabban reagál a rendszer, viszont a szabályozás könnyen 

túllendülhet. A td paraméter pedig az integráló tag hibáját hivatott kiküszöbölni. 

A helyes PID értékek megválasztására különböző módszerek (pl.: Ziegler-

Nichols módszer) léteznek. A berendezés egy automatikus hangolás opcióval 

(Autotun) is el van látva, amely megkönnyíti és felgyorsítja a szabályozó 

beállítását. Bárhogyan is legyen beállítva a szabályozó, a legfontosabb hatást a 

termoelem és felület érintkezésének minősége gyakorolja. A termoelem 

rögzítésénél leírtaknak kulcsszerepe van a megfelelő hőmérsékletszabályozásban. 

Abban az esetben ugyanis, ha nem biztosítjuk a megfelelő stabil érintkezést a 

hőelem melegpontja valamint a próbatest anyaga között a vizsgálat kezdete előtt, 

akkor ez a zömítés megkezdése után következik be, amikor az anyag 

alakváltozása következtében a furat „rázömül” a hőelemre. Ennek pedig az a 

következménye, hogy az nagy valószínűséggel hirtelen mást fog mérni, mint 

amit akkor mért, amikor nem érintkezett megfelelően az anyaggal. Ezt a fajta 

változást, legyen bármilyen gyors is a szabályozó rendszer, nem tudja lekövetni. 

A PID és teljesítmény beállításoktól függően, vagy egy jelentős hőmérséklet 

visszaesés és azt követő lassú visszamelegedés következik be a darabon belül, 

vagy pedig a szabályozó rendszer hirtelen túlhevíti a darabot és többszöri 

hullámzást követően áll csak be a kívánt hőmérséklet. Mindkét esetben a kapott 

valódi feszültség-valódi alakváltozás görbe használhatatlan lesz a hőmérséklet 

állandóságának hiányában. 
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78. ábra Az állandó hőmérséklet beállásának módja különböző hőmérséklet 

esetén. 

Próbatest mikroszerkezetének befagyasztása melegalakítás során 

A melegalakítás során végbemenő mikroszerkezeti változások 

nyomonkövetése érdekében gyakran szükségünk van arra az információra, hogy 

az alakváltozás bizonyos pillanatáig milyen változás történt az anyagban. Ahhoz, 

hogy hirtelen megállítsuk az anyagban lejátszódó fémtani folyamatokat, nagy 

sebességgel le kell hűtenünk azt. Erre lehetőséget nyújt az indukciós hevítés, 

hiszen a tekercsben folyó áram megszüntetésével, és a tekercs menetei között 

darab felületére juttatott megfelelő hűtőközeg segítségével nagy sebességű hűtést 

tudunk elérni. Erre a célra egy kompresszor segítségével folyékony nitrogént 

porlasztottam a darab felületére, ami a mérések alapján a hűtés első másodperce 

alatt 200 °C-al csökkentette a kiinduló(500°C-os) darab hőmérsékletet. 

 

79. ábra A mikroszerkezet melegalakítás soráni befagyasztására szolgáló 

hűtőrendszer. 
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5.1.4. Saját tervezésű nyomószerszám bemutatása 

Ahogy a hőmérsékletszabályozásnál, úgy az alakváltozási szabályozás 

esetében is igaz, hogy a szabályozó eszközök és PID beállítások önmagukban 

még nem eredményeznek biztos szabályozást. Ehhez ugyanis szükség van egy 

megfelelően szabályozható rendszerre is. Ennek a legfontosabb része maga az 

alakítást végző szerszám. A következő ábrán látható saját tervezésű eszköz a 

korábban alkalmazott összeállítások hibáit és tapasztalatait figyelembe véve úgy 

lett kialakítva, hogy a cserélhető nyomófejek segítségével a hideg illetve emelt 

hőmérsékletű zömítésekre egyaránt alkalmas legyen.  

 
80. ábra nyomószerszám 

A szobahőmérsékletű vizsgálatokhoz acél- az emelt hőmérsékletű 

vizsgálatokhoz alumínium oxid kerámiából készített szerszám szolgál. Az 

egytengelyűséget a négytengelyes csapágyazott megvezetés biztosítja, ami 

továbbá meggátolja a próbatest oldalra történő vizsgálat közbeni kicsúszását.  

Az alakító szerszám lényegében két részből áll, amit maga az alakváltozást 

mérő finomnyúlást mérő eszköz köt össze. 

5.1.5. Alakváltozás mérésének módja 

Zömítés mérésére általában induktív útjeladót, illetve az úgynevezett 

deflektométert szokás használni. A terhelőkerethez alkalmazható ilyen eszköz 

azonban nem állt rendelkezésemre, ezért egy alapjába véve 

szakítóvizsgálatokhoz kifejlesztett 50 mm jeltávolságú +50, -5 mm-es elmozdulást 

mérni képes finomnyúlás mérőt alkalmaztam. Mivel az eszköz zömítés irányában 

csupán 5 mm-t képes elmozdulni, ezért úgy alakítottam ki a felhelyezését, hogy 

zömítés során a nagyobb elmozdulást lehetővé téve a mérőeszköz szétnyíljon. A 
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keresztfejjel közvetlen kapcsolatban lévő nyomótüske aljára helyezett kivezetés 

és a nyomószerszám felső álló helyzetű lapja közé egy rugóval ellátott 

egymásban elmozdulni képes eszközt építettem be. Ez az eszköz eredetileg a 

hárompontos hajlítás során a lehajlás mérését segíti. A nyúlásmérő késeit erre 

elhelyezve mértem a magasságcsökkenést. Az elrendezés kialakításának ezen 

módja két körülményre vezethető vissza. Egyrészt a mérés alsó pontját az 

indukciós tekercs miatt nem tudtam közvetlenül a próbatest fölé elhelyezni. 

Ennek következtében a magasságcsökkenés mérése során az anyag tényleges 

alakváltozásához hozzámérem a két egyenként 40 mm magasságú 

nyomószerszám rugalmas elmozdulását is. Ez azonban elhanyagolhatóan kis 

érték. Másrészt pedig azért választottam ezt a megoldást, mivel ez kedvezőbb a 

sebesség szabályozás számára, hiszen nagyobb sebességek esetén lehetőség van a 

nyomótüske felgyorsítására, hogy a nyomólapot elérve már a kívánt 

alakváltozási sebesség értékre álljon be a rendszer. Ez egyébként a Servotest és 

Gleeble berendezések esetén is hasonló módon működik. 

 

81. ábra Alakító szerszám felépítése 

Maga a próbatesttel érintkező felső nyomólap tehát független a nyomóerőt 

közvetítő, és a kívánt sebességre szabályozott rendszertől. Ez a közvetett 

rendszerű kialakítási mód továbbá hozzájárult a darab hőmérsékletének 

állandóságának biztosításához. Az indukciós hevítés akkor szabályozható jól, ha 

a hőelvonás folyamatos. Ezért a nyomószerszámoknak folyamatosan 

érintkezniük kell a darabbal. Ha nem így járunk el, akkor a hideg nyomólap és 

adott hőmérsékletű próbatest érintkezése pillanatában a zömítés kezdetén 

jelentős hőmérséklet csökkenés következik be. A nyomószerszámmal szemben 

követelmény a nagy szilárdság, hőállóság, kis hőtágulási együttható, 

hősokkállóság, valamint a tartós jó felületi minőség. A kiválasztásakor 

figyelembe kellett venni, hogy a vizsgált minta hevítése indukciós elven történik. 

Ezért nem választhattam olyan anyagot, amelyre hatással van az indukálódó 

elektromágneses erőtér, hiszen az egyrészt megnövelte volna a hevítés és hűtés 



Mikó Tamás Alumínium-Magnézium ötvözetek folyási viselkedése zömítés során  

 

 

 80  

időszükségletét, másrészt pedig eltérő hőmérsékletre hevült volna fel a vizsgált 

mintához képest. Így tehát fémet sem alkalmazhattam erre a célra. A választásom 

az alumínium oxid kerámiára esett, amely por formájában könnyen hozzáférhető, 

jól préselhető, és amely rendkívül nagy szilárdságú, ha kellően magas 

hőmérsékleten (1500 °C felett) van kiégetve. A vizsgálatokhoz alkalmazott 

nyomólapokat préspor (Al2O3 és a préselést segítő nem ismert adalékanyag) 

felhasználásával 50 tonnás erővel egy 40 mm átmérőjű szerszám segítségével 

hengeres formára préseltem. Ezt követően 850°C-on „zsengéltem” 12 órán 

keresztül, hogy forgácsolhatóvá váljon. Esztergagép segítségével lett kialakítva a 

kívánt geometria, ami ezt követően 1400°C-on 24 órás hőkezelés során lett 

kiégetve. 

 

5.1.6. Mérési eljárás, valamint kiértékelő rendszer bemutatása 

 

A méréseim során az univerzális anyagvizsgáló berendezés 

működtetésének alapját és hátterét az Instron saját fejlesztésű szoftvere a Bluehill 

3 biztosította. Segítségével előre definiáltam az összes mérendő és számítandó 

paramétert, valamint összeállítottam a kívánt alakítási folyamat egyes lépéseit. A 

terhelőkeret által mért értékek közé az idő, erő, keresztfej elmozdulás, 

alakváltozás és hőmérséklet tartozik. A mért értékekből a már korábban 

bemutatott összefüggések alapján számolja a rendszer többek között a valódi 

alakváltozás, valódi feszültség értékeit. A szoftver által megrajzolt görbéken 

történik többek között, a rugalmassági modulus, a folyáshatár, a görbék 

maximális-minimális értékei, az alakítási munka, a görbéken kijelölt szakaszok 

iránytangenseinek, stb. meghatározása. A folyásgörbék kiértékeléséhez így nem 

szükséges az adatok átvitele más rendszerekbe (excel, origin), hiszen azt a 

Bluehill3 a mérést követően azonnal és teljes egészében elvégzi. Ezzel rengeteg 

időt és munkát tudtam megtakarítani. Az alakítások sebessége a keresztfej 

maximális elmozdulási sebességét figyelembe véve (max: 16 mm/s) tetszőlegesen 

megadható. Az alakítási lépések között lehetőség van a darab különböző mértékű 

és idejű leterhelésére és hőntartására, szimulálva a valódi alakítási műveletek 

körülményeit. Az egyes alakításokat mértékei, sebesség értékei és hőmérsékletei 

előre megadhatók. A görbék kiértékelés során megadhatjuk a görbe azon pontjait 

a rugalmas és képlékeny tartományokon belül, amikre egyenest kívánunk 

illeszteni. A szoftver meghatározza az alakításokra fordított munkák értékeit is. 

A munkám során elvégzett kísérleteket három csoportba (A, B és C típus) 

lehet sorolni.  
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Az A típusú mérések során, megszakítás nélkül egy alakítási művelettel 

történt a zömítés szoba- vagy emelt hőmérsékletű elvégzése. Ezen vizsgálatok 

elsődleges célja a folyási feszültségnek az alakváltozás mértéke szerinti 

változásának leírása volt. 

A B típusú mérések során több egymást követő, egyenként egyaránt 0,1 

mm/mm valódi alakváltozási mértékű alakítást (6 db) alkalmaztam egyazon 

darabon. Ezek között a különböző várakozási idő alkalmazása során a darabra 

ható külső terhelést teljes mértékben megszüntettem. Ezen vizsgálatok elsődleges 

célja a folyási feszültségnek az előző alakítás maximális feszültségértékéhez 

képesti változásának (visszacsökkenésének) meghatározása volt. 

A C típusú mérések annyiban különböznek a B típustól, hogy az 

alakítások között eltelt idő alatt az anyag előre meghatározott nyomófeszültség 

hatott. Ezzel a módszerrel azt vizsgáltam, hogy az újbóli terhelések során mért 

folyási feszültségnek az előző alakítás maximális feszültségértékéhez képest 

hogyan változott (nőtt) az értéke. 

Ezen értékek megállapítására a folyásgörbék kvantitatív kiértékelésére volt 

szükség, melyet közvetlenül a vezérlő, kiértékelő szoftver segítségével oldottam 

meg. A folytatólagos alakítások során meghatároztam minden egyes alakítás 

közben az alakítás utolsó pillanatában mért valódi feszültség értéket. Ezt az 

értéket használtam a következő alakítási ciklus során meghatározott 

folyáshatárral való összehasonlításhoz. A két értéket egymásból kivonva 

megkaptam a folyási feszültség csökkenésének illetve növekedésének mértékét.  

 

5.1.7. Folyáshatár meghatározása 

Alumínium esetén a folyáshatár megjelenése általában nem okoz váratlan 

törést a folyásgörbén, hiszen a rugalmas-képlékeny viselkedés átmenete 

folytonos jellegű. Ez azért van így, mivel ebben az esetben a diszlokációk 

mozgása nem egyszerre, egy adott kritikus feszültséget elérve indul meg, hanem 

a feszültség növekedésével folyamatosan tér el a görbe a rugalmas szakaszra 

illesztett egyenestől. Ezekben az esetekben folyáshatárként, egyezményes módon 

egy adott mértékű képlékeny alakváltozáshoz tartozó (0,2%) feszültséget Rp02-t 

szokás megadni. Vannak azonban olyan esetek is, ahol a folyás megindulása 

egyértelműen meghatározható, hiszen egy jól kivehető feszültség értéknél 

(lokális feszültség maximum) indul meg a képlékeny folyás. Ugyan azon 

alumínium ötvözet megfelelő körülmények esetén képes mindkét módon is 

viselkedni.  
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Folyáshatár meghatározása folytonos folyási viselkedés esetén. 

 

Abban az esetben, ha egy anyag folyásgörbéjén nem látható egyértelmű 

törés, ami jelezné a maradó alakváltozás kezdetét, akkor a folyáshatárt, a 

rugalmas tartományára illesztett egyenesnek adott alakváltozási értékkel való 

eltolásával (0,2%) szokás meghatározni. Ahol ez az eltolt egyenes elmetszi a 

görbét, azt a feszültség értéket tekintjük az anyag egyezményes folyáshatárának. 

 

82. ábra Egyezményes folyáshatár alkalmazásának hibája 

Egymást követő zömítések során azonban, az alumínium rugalmas-

képlékeny viselkedésének átmenete attól függően, hogy mennyi idő telt el az 

előző alakítástól számítva, nagymértékben eltérő lehet. Mint az ábrán látható, az 

A esetben (azonnali újraterhelés) a görbe átmeneti szakasza nagyon kis 

alakváltozásnál befejeződik szemben a B esettel, amikor jóval kisebb feszültség 

elérése után elkezdődik az átmenet. Mint látható mindkét esetben az alakítási 

keményedés azonos feszültségszinten folytatódik, hiszen azonos anyagról van 

szó. Az eltolt egyenes által kimetszett feszültség érték azonban az A esetben már 

egyértelműen az alakítási keményedés tartományába esik szemben a B esettel. 

Természetesen, ha csökkenteném az eltolás mértékét, akkor mindkét esetben az 

átmeneti görbeszakaszba kapnám a folyáshatár értékét. Ezzel azonban 

befolyásolnám a mérés eredményét, illetve nem kapunk összehasonlítható 

eredményeket. 

Munkám során egy olyan módszert dolgoztam ki, amivel meg lehet 

határozni a folyásgörbe átmeneti szakaszának egy jól definiálható és 

összevethető pontját. Ehhez a görbe rugalmas, valamint képlékeny szakaszainak 

(adott anyag esetén) azonos pontjai közé egyenest illesztettem. Ezen egyenesek 
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egyenleteit egymással egyenlővé téve megkapjuk a metszéspontjukat, aminek a 

görbére vetített értéke egy összehasonlítható mikroalakváltozáshoz tartozó 

folyási értéket eredményez. 

  

83. ábra Folyáshatár meghatározásának módszere folytonos átmenet esetén 

 

Ezt a σ1 értéket kivonva az előző alakítás során mért maximális feszültség 

értékből megkapjuk a folyási feszültség visszacsökkenésének mértékét ∆σ0-1. A 

bemutatott eljárást a vizsgáló berendezés szoftverébe integráltam, így a 

vizsgálatokat követően azonnal hozzájutottam a szükséges eredményekhez. Az 

így kapott eredményekből megállapítottam, hogy az alakítás mértéke, valamint 

az alakítások között eltelt idő egyaránt jelentősen növeli a folyáshatár 

csökkenésének abszolút mértékét. 

Folyáshatár meghatározása szakaszos folyási viselkedés esetén. 

 

Szakaszos folyási viselkedés esetén a képlékeny alakváltozás 

megindulásának pillanatát egyértelműen jelzi a görbe. Ez a pont a rugalmas 

szakaszt követő lokális feszültség maximum a görbén (σ1). Ennek 

meghatározására a Bluehill 3 program azt az első olyan feszültségértéket adja 

meg, amely után csökkenés következik be a mért értékekben. Az előző 

alakváltozás maximális értékét ebből kivonva meghatároztam azt a különbség 

értéket, amivel megnőtt az anyag folyáshatára (∆σ0-1). 
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84. ábra Folyáshatár meghatározásának módszere szakaszos átmenet esetén 

 

1. tézis: Standard anyagvizsgáló berendezés felhasználásával létrehoztam 

egy fizikai szimulátort, valamint kialakítottam egy mérési eljárást mely alkalmas 

a fémek alakváltozási tulajdonságainak zömítővizsgálat segítségével történő 

meghatározására 23 és 500°C között, 0,001 és 1 s-1 közötti alakváltozási 

tartományban. Az egyszeri illetve egymást követő ismételt zömítések során 

biztosítottam   

 a vizsgálati hőmérséklet+- 2°C-os  

 az állandó alakváltozási sebesség +-1%-os 

 állandóságát a hordósodásmentes alakváltozás teljes folyamata 

során. 

A kialakításnál használt eszközöket tekintve a mérési rendszer 

összeállításának és üzemeltetésének költsége jóval gazdaságosabb, mint egy erre 

a célra vásárolható fizikai szimulátor esetében. Az értekezésben leírtak alapján az 

általam kidolgozott vizsgáló rendszer és eljárás akár üzemi laboratóriumok 

számára is összeállítható, gyors és megbízható eredményt biztosítva. A 

mérőrendszer beállítása alkalmas arra, hogy a folyásgörbén jelentkező, fémtani 

folyamatokra visszavezethető változásokat tanulmányozni lehessen. 
 

5.2. Az alumínium-magnézium ötvözetek folyásgörbéit 

befolyásoló főbb tényezők hatásai 

 

Egy fém folyásgörbéje magában foglalja mindazon külső és belső hatást, 

mely a felvétele előtt, illetve annak során az anyagot érte. Ezen hatások 

erősíthetik, vagy gyengíthetik egymást. Ennek megfelelően tehát a kapott görbe 

alakja ezek eredője.  A folyásgörbék felvételének alapvető célja, hogy képet 

kapjunk arról, hogy az anyag adott körülmények között hogyan reagál, a külső 

erőhatásokra. Ennek megállapítására igyekeztem olyan leegyszerűsített vizsgálati 
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környezetet, körülményeket teremteni, ahol biztosítani tudtam az alakíthatóságot 

befolyásoló tényezők, azaz az alakváltozási sebesség, a hőmérséklet és a 

feszültségállapot állandóságát. A több mint ezer elvégzett vizsgálat során 

természetesen tapasztaltam a felsorolt tényezők állandóságának hiányából 

származó következményeket is. A következőkben bemutatom azon tényezőket és 

körülményeket, amelyek hatására módosul a konvencionális görbealak.  

5.2.1. Alakváltozási sebesség változásának hatása a folyásgörbére 

Az alakváltozási sebesség instabilitása az alumínium szobahőmérsékletű 

egymást követő zömítése során egyértelmű kapcsolatban áll az anyag szakaszos 

folyási viselkedésével. A nem megfelelő PI beállítások hatására az alakváltozási 

sebesség a kívánt érték elérése pillanatában erősen túllendül, mint ahogy azt a 86. 

ábrán is láthatjuk. 

 

85. ábra Alakváltozási sebesség és a valódi feszültség kapcsolata ismételt 

zömítővizsgálat során 0,1 s-1 alakváltozási sebesség esetén. 

Ez a sebességbeli túllendülés, mint látható az első alakítás során nincs 

hatással a folyásgörbére. Ez azonban csak akkor igaz, ha a kiinduló anyag 

lágyított vagy az előző alakításától számolva megfelelő hosszú idő telt már el. 

Ekkor ugyanis a nagy számú mozgásképes diszlokáció miatt kevésbé érzékeny az 

anyag az alakváltozási sebesség hirtelen bekövetkező változására. Ahogy az 

ábrán látható, a következő három zömítésnél egyre nagyobb a szabályozásbeli 

túllendülés és ezzel párhuzamosan maga a folyási jelenség nagysága is nő. Az 

alakváltozási sebesség növelésével nő a hatás nagysága is. 
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86. ábra Alakváltozási sebesség és a valódi feszültség kapcsolata ismételt 

zömítővizsgálat során 0,2 s-1 alakváltozási sebesség esetén, amikor a kiinduló 

anyag előzően már zömített volt 

Az anyag folyási feszültségének sebesség érzékenysége emelt 

hőmérsékleten még jelentősebb. Ezt szemlélteti a következő ábra, amikor a nem 

megfelelő PID beállítás hatására bekövetkező zavar a sebességszabályozásban 

egyértelmű kapcsolatba hozható a folyási feszültség hullámzásával. 

 

87. ábra Alakváltozási sebesség ingadozására visszavezethető feszültség 

hullámzás. 

5.2.2. Alakváltozási hőmérséklet vizsgálat közbeni változásának hatása a 

folyásgörbére 

 

Egy melegzömítéssel felvett folyásgörbe akkor tekinthető hitelesnek, ha az 

alakváltozási sebesség állandósága, valamint az egytengelyű alakváltozás mellett 

biztosítjuk a hőmérséklet és alakítás közbeni állandóságát. Abban az esetben, ha 
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nem azonos a darab hőmérséklete annak teljes keresztmetszetében, vagy ha 

változik a vizsgálat közben, akkor az a folyásgörbén is megmutatkozik. 

 

88. ábra Hőmérséklet hatása a folyásgörbére 5182 Al; 500 °C; 0,01 s-1 

5.2.3. Hordósodás hatása a folyásgörbe alakra 

 

A súrlódás természetesen befolyásolja az anyag folyásgörbéjét is. Minél 

nagyobb a súrlódás mértéke annál nagyobb a korrekció nélkül kapott adott 

valódi alakváltozáshoz tartozó valódi feszültség értéke.  

 

89. ábra Súrlódás mértékének hatása a folyásgörbére. 
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90. ábra Kenőanyag nélkül és teflon kenőanyaggal zömített próbák képe 

2. tézis: A szakirodalomban különféle alakú folyásgörbékkel találkozhatunk. Az 

alakváltozás során az anyagban végbemenő folyamatok és a folyásgöre alakja 

között a vizsgálati körülmények állandósága esetén ok-okozati kapcsolat áll fenn. 

Kimutattam azonban, hogy a folyási feszültség szinuszos ingadozását okozhatja 

a hőmérséklet, illetve alakváltozási sebesség ingadozása is, illetve hogy a 

folyáshatárnál mérhető lokális feszültségmaximumot eredményezheti az 

alakváltozási sebesség túllendülése is. A próbatest zömítés közbeni hordósodása 

pedig korrekció használata nélkül megnöveli a valódi folyási feszültséget . A 

mérési összeállításom megfelelő szabályozásával elvégzett vizsgálatok 

eredményei alapján kategorizáltam az alumínium folyásgörbéinek valódi alakjait. 

Azonosítottam a görbelefutást leginkább meghatározó tényezőket és 

folyamatokat: 

 összetétel (Mg meghatározó szerepe) 

 technológiai előélet (diszlokáció sűrűség, inhomogén alakváltozás) 

 a mérés során alkalmazott terhelés időbelisége 

 hőmérséklet hatása (alakítás közbeni lágyulás) 

 

91. ábra Folyásgörbe típusok alumínium esetén  
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5.3.  Alakítási inhomogenitás hatása az alumínium 

zömítővizsgálata során felvett folyásgörbére. 

A képlékeny alakító műveletek során az alakváltozás az anyag 

keresztmetszete mentén általában különböző mértékű. Ez különösen igaz 

azoknál a műveleteknél (pl. huzalhúzás, sajtolás), ahol az alakító szerszám az 

áramló anyaggal szemben álló helyzetben van. Ennek következtében az érintkező 

felületeken kialakuló súrlódási viszonyok miatt a darab felület közeli része 

jobban felkeményedik, mint a maghoz közeli térfogat. Utóbbi előresiet, a felületi 

rétegek pedig hátramaradnak.  

Ez az alakítási inhomogenitás az esetek többségében kerülendő, mivel 

nagymértékben ronthatja az anyag húzási irányával nem egyező irányú további 

alakváltozó képességét. Erre példa a húzott, vagy hengerelt termékek hajlítása, 

csavarása közbeni törékenysége. Munkám során zömítővizsgálatok segítségével 

összehasonlíthatóvá és mérhetővé tettem az előzetesen elvégzett különböző 

alakítások hatását az anyagon belüli inhomogenitás mértékére vonatkozóan.  

          

                               

92. ábra: Vizsgált különböző előzetes alakítási módok 

 

A zömítés során felvett, az alumíniumra jellemző úgynevezett 

konvencionális folyásgörbe alakját szobahőmérsékleten egy szigorúan monoton 

növekvő függvénnyel közelíthetjük. Az előzetes alakítás hatására azonban a 

rugalmas-képlékeny alakváltozás határánál a folyási feszültség monoton 

növekvő jellegében eltérést tapasztalhatunk. Csavarást követő zömítés esetén 

gyakorlatilag nem látható érdemi eltérés a megszokott görbéhez képest. Ez azzal 

magyarázható, hogy a csavarás során a teljes térfogat közel azonos mértékben 

alakváltozik. 
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93. ábra Előzetes alakítások hatása a zömítővizsgálat során felvett folyásgörbékre. 

 

 

Egytengelyű húzás esetén is elméletileg teljes térfogatában azonosan 

nyúlik az anyag. A valóságban azonban a felület valamivel jobban nyúlik, mint 

az anyag belseje. Ennek hatására már egy jól érzékelhető törés jelenik meg a 

zömítő diagramon. Hengerlés során az alakítási inhomogenitás jóval jelentősebb 

is lehet az alkalmazott szúrástervtől függően. Ez a zömítődiagramon is 

meglátszik, ahol is egy közel állandósult feszültségszintű szakasz előzi meg a 

keményedés szakaszát. A legnagyobb hatást a vizsgált alakítási típusok közül 

egyértelműen a zömítést megelőző hideghúzás okozta a folyásgörbére. Ekkor 

ugyanis lokális maximum illetve minimum mérhető a folyásgörbén. 

 

 
94. ábra Lokális szélsőértékek a hideghúzást követő zömítéssel felvett görbén.  

Látható tehát, hogy a különböző alakítások erősen befolyásolják az anyag 

további alakváltozó képességét. Egy húzási sorozat segítségével megvizsgáltam, 

hogy hogyan változik a görbe alakja, ha a húzási technológia során az 

alakváltozás mindinkább kiterjed az anyag belsejére is. Az alkalmazott alakítások 

mértékét a következő táblázat tartalmazza. 

 

6. táblázat Az alkalmazott húzásterv 

 
 

Húzások 

sorszáma

Átmérő, 

mm

Keresztmet

szet 

csökkenés

Teljes 

keresztmetszet 

csökkenés

kiinduló 14,00

1 12,91 15% 15,0%

2 11,90 15% 27,8%

3 10,97 15% 38,6%

4 9,33 28% 55,6%
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Az egyes húzásokat követően minden esetben mintát vettem, melyből 

zömítőpróbákat munkáltattam ki. 

 

 
95. ábra Az egyes húzások során kivett mintákból készített zömítőpróbák képe. 

Az elvégzett zömítések eredményeként kapott diagramokon jól megfigyelhető a 

keresztmetszet egyre homogénebb átalakítottsága. 

 

 
96. ábra A melegsajtolást, és a különböző számú húzást követően elvégzett 

szobahőmérsékletű zömítővizsgálat során felvett folyásgörbék. 

A lokális szélsőértékek között mért feszültség és alakváltozási értékek 

különbségei a húzások számának növekedésével tehát csökkennek, ahogy az a 

következő ábrán is látható. 
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97. ábra A húzás közbeni keresztmetszet csökkenés hatására csökkenő mértékű 

jelenség. 

 A zömítést megelőzően a kiinduló minták hossztengelye mentén 

keménységeloszlást (HV2) mértem.  

  
98. ábra Az első húzást követően kimunkált zömítőpróba hossz menti csiszolatán 

elhelyezett keménységlenyomatok, illve keménységeloszlás az 1. húzás után. 

 A mért keménységértékek is azt mutatják, hogy a darabon belüli 

keménységkülönbség az első húzást követően a legjelentősebb. A további 

húzások során a keménység gradiens értéke egyre csökken. 
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99. ábra A különböző kiinduló állapotú mintákon mért keresztmetszet menti 

keménységeloszlás. 

A melegen sajtolt anyag keménysége a keresztmetszet mentén közel 

állandónak mondható. Mint ahogy a szemcseszerkezet is mutatja, a darab szélén 

az anyag újrakristályosodott a 400 °C-os közel 90%-os fogyással járó sajtolás 

során. Érdekesség továbbá, hogy az anyag belsejében, a hossztengely mentén is 

található egy újrakristályosodott sáv. Ennek megfelelően a keménység értékek a 

darab szélein és közepén a legkisebbek. A keresztmetszet menti 

keménységeloszlás és az effektus mértéke között tehát a keménységértékek 

jelentős szórása ellenére is fenn áll egyfajta kapcsolat. A húzást követően, de a 

zömítéseket megelőzően végeztem lágyító hőkezelést is, aminek hatására a 

folyási jelenség megszűnt. 

 
100. ábra Melegen sajtolt, illetve különböző számú húzási műveletet követően 

kilágyított, kiinduló szerkezetű anyag folyásgörbéi. 



Mikó Tamás Alumínium-Magnézium ötvözetek folyási viselkedése zömítés során  

 

 

 94  

Mint látható a görbék konvencionális jellegűek, azaz a rugalmas-

képlékeny átmenet folytonos. Az azonos módon elvégzett lágyítás során az 

előzetesen húzott darabok jobban kilágyultak, mint a melegen alakított darab. 

Elmondható tehát hogy a lágyítás során végbemenő megújulás folyamata, azaz a 

diszlokációs szerkezet normalizálódása megszünteti a jelenséget.  

A kidolgozott vizsgálati módszer alapján érzékelhetővé és mérhetővé 

tettem a húzás során alakítási inhomogenitás hatását 

A mérési eredményeim alapján a bemutatott jelenség nem lép fel abban az 

esetben, ha a kiinduló szerkezet (a) melegalakított, illetve a hideghúzást követően 

kilágyított állapotú, vagy (b) ha a hideghúzást követően már egy bizonyos 

mértékű zömítés érte. A következő ábra az előzetes lágyítás, illetve melegalakítás 

(a) esetét szemlélteti. 

A (b) esetet szemlélteti a következő ábra, ahol az előre megadott 

alakváltozási értékeknél leterheltem az anyagot majd azonnal folytattam az 

alakítást. 

 

101. ábra Al-0,25Mg melegen sajtolt, hidegen húzott kiinduló anyag többlépcsős 

zömítése során felvett folyásgörbe. 

Látható, hogy a lokális feszültségminimumnál alkalmazott első leterhelést 

követően folytatott további zömítéseknél a görbén már nem jelentkezik lokális 

szélsőérték. 

 

3. tézis: Inhomogén alakítottság hatása a folyási feszültségre szobahőmérsékletű 

zömítővizsgálat során. 

Szobahőmérsékletű zömítővizsgálat során, a lágyított, illetve melegen 

alakított kiinduló állapotú alakítható alumínium ötvözetekre jellemzően a valódi 

feszültség szigorúan monoton függvény szerint nő a természetes nyúlás 

függvényében. Ezzel szemben, ha ugyanezen ötvözetet előzetesen olyan 

hidegalakítás érte, mely során keresztmetszet menti alakítási inhomogenitás 

alakult ki a súrlódó felületek miatt, akkor ott a folyáshatár elérését követően 

feszültség visszaesés tapasztalható. Ennek mértéke arányos az inhomogenitás 
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mértékével. A lokális feszültségminimum átlépése után a görbe ismét szigorúan 

monoton növekvő lesz a vizsgált 0 és 0,6 mm/mm alakváltozási tartományban. 

Lágyítás alkalmazása esetében a jelenség megszűnik. A nyomóvizsgálat 

bemutatott módon történő elvégzésével minősíthető az előzetes alakítás 

inhomogenitásának mértéke. 

 

5.4. A kiinduló diszlokációsűrűség hatása a folyási feszültségre 

emelt hőmérsékletű zömítővizsgálat során  

 

A hőmérséklet növelésével a megújulásnak köszönhetően a keményedést 

fokozatosan megszünteti az alakítás közbeni lágyulás hatása. A lágyított kiinduló 

állapotú anyag „egylépcsős” melegzömítő görbéi konvencionális jellegűek. Jól 

látható, hogy 200 °C-on az alakítás teljes folyamata során még a keményedés az 

uralkodó folyamat. 300°C-on hozzávetőleg 0,3 mm/mm alakváltozás után 

azonban már beáll egy állandó feszültség szintre a görbe. A hőmérséklet további 

emelésével a kritikus folyási feszültség folyamatos csökkenése mellett pedig, az 

állandósult szakasz kezdete mindinkább a kisebb alakváltozási értékek irányába 

tolódik el.  

 

102. ábra Lágyított kiinduló állapotú Al1370 folyásgörbéi különböző 

hőmérsékleten 0,01 s-1 állandó alakváltozási sebesség esetén 

Ezzel szemben a H14-es kiinduló állapot esetében, egy érdekes jelenséget 

figyelhetünk meg a 200 és 350°C közötti hőmérséklet tartományban (102. ábra). 

Ekkor ugyanis a valódi feszültségnek az alakítás közbeni erőteljes csökkenése 

figyelhető meg a rugalmassági határ átlépését követően. Az említett 

hőmérséklettartomány alatt illetve fölött, az anyag a kilágyított állapotnál 

tapasztalt módon viselkedik. 
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103. ábra Hidegen alakított kiinduló állapotú Al1370 folyásgörbéi különböző 

hőmérsékleten 0,01 s-1 állandó alakváltozási sebesség esetén 

 A bemutatott folyási viselkedés azért lehet talán kevésbé ismert, mivel a 

gyakorlatban ritka, hogy egy már hidegen alakított anyagot melegen alakítunk 

tovább. A jelenség okát az anyag nem egyensúlyi diszlokáció sűrűségével 

magyarázhatjuk. A H14-es kiinduló állapot esetén az anyag egy viszonylag nagy 

kiindulási diszlokáció sűrűséggel rendelkezik. Az alakítási hőmérséklet 

növelésével, az anyagban egyensúlyban lévő diszlokáció sűrűség értéke 

folyamatosan csökken. Mindaddig a hőmérsékletig, amíg az anyag diszlokáció 

sűrűsége alatta van ezen adott hőmérsékletre jellemző egyensúlyi értéknek, 

további diszlokáció képződést, azaz alakítási keményedést tapasztalhatunk a 

folyásgörbén. A görbék alapján megállapítható, hogy 200°C-on már a telítési 

diszlokáció sűrűség kisebb, mint kiindulási állapotra jellemző érték, ezért 

szükségszerűen ennek le kell csökkennie az egyensúlyi szintre. Ha az alakítás 

hőmérséklete illetve az alakítást megelőző hőntartás ideje nem volt elég a statikus 

jellegű átrendeződés befejeződéséhez, akkor annak az alakítás során kell 

végbemennie. Ennek módja a dinamikus megújulás. A folyási feszültség 

csökkenés addig tart, amíg a rendszer el nem éri a telítési állapotot. A telítési 

állapot alatt azon körülmények eredőjét értjük, mely esetén az anyag további 

alakítása már nem jár keményedéssel azaz diszlokáció sűrűség növekedéssel. 

Ekkor a befektetett munka teljes egészében az alakváltozásra fordítódik, az 

energia hővé alakul. A folyásgörbe vízszintes szakaszának kezdete jelenti tehát 

ilyen értelemben az előzetes diszlokációs szerkezet átrendeződésének végét. 

Minél magasabb hőmérsékleten végezzük a zömítést (adott előzetes 

hőntartási idő esetén), annál gyorsabb a megújulás folyamata. Így az egyensúlyi 

állapot már az egyre kisebb alakváltozási értékeknél képes beállni. Tehát 500 °C-
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on azért nem tapasztalhatunk a görbén feszültség csökkenést, mert ezen a 

hőmérsékleten a megújulás olyan gyors, hogy már a felmelegítés során jelentős 

mértékben végbement a statikus megújulás folyamata. Ennek következtében a 

képlékeny alakváltozás kezdetére kialakult az adott hőmérsékletre jellemző 

(egyensúlyi) diszlokáció sűrűség, így pedig a zömítés soráni alakváltozás 

gyakorlatilag állandó feszültségszinten ment végbe.  

4. tézis: Lágyított illetve öntött állapotú ötvözetlen alumínium emelt 

hőmérsékletű zömítővizsgálata során, a kiindulási alacsony diszlokációsűrűség 

miatt a kapott folyásgörbén nem tapasztalható feszültség csökkenés. Ha azonban 

a kiinduló állapot hidegen alakított, akkor a kiindulási diszlokációsűrűség az 

alakítás hőmérsékletére történő hevítés illetve hőntartás során csökkenni kezd. 

Ezen csökkenés mértéke függ a kiinduló diszlokációsűrűségtől, a hevítés 

hőmérsékletétől valamint annak időtartamától. Abban az esetben, ha a megújulás 

végbemegy az alakítás kezdetéig, nem tapasztalunk feszültség visszaesést a 

folyásgörbén. Ha az alakítást alacsony hőmérsékleten végezzük, akkor az újabb 

deformáció további diszlokáció sűrűség növekedéssel jár, tehát az anyag 

mindaddig keményedik, amíg el nem éri a telítési állapotot. A telítési állapot alatt 

azon körülmények eredőjét értjük, mely esetén az anyag további alakítása már 

nem jár keményedéssel azaz diszlokáció sűrűség növekedéssel. Azonos 5 perces 

hőntartás esetén 300 és 350°C-on tapasztalható a legjelentősebb folyási feszültség 

csökkenés.    

5.5. A terhelés időbeliségének hatása 

 

Az iparban néhány esettől eltekintve, egymást követő alakítások (ú.n. 

szúrások) segítségével érik el a kívánt geometriát illetve anyagi tulajdonságokat. 

Ezen műveletek között egyes esetekben (pl. huzalhúzás) feszültség alatt, más 

esetekben pedig (pl. hengerlés) feszültségmentes állapotban tartózkodik az 

anyag. Ennek szimulálására olyan mérési eljárást dolgoztam ki, mely során az 

egymást követő tetszőleges számú alakítás között különböző mértékű 

visszaterhelés, illetve teljes leterhelés alkalmazható. Az egyes alakítások 

nagyságai és sebességei valamint az alakítási hőmérséklet pedig külön-külön 

előre programozható. 
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104. ábra Várakozási idő hatása az Al1370 folyásgörbéjére 

A 103. ábra azt az esetet szemlélteti, amikor a szobahőmérsékletű 

zömítések között teljesen tehermentesített állapotban különböző időt töltött az 

anyag az alakítási hőmérsékletén (23°C). Azt tapasztaltam, hogy az alkalmazott 

alakítások számával illetve mértékével az előző alakítások utolsó pillanatában 

mért feszültség értékéhez képest egyre kisebb feszültségszinten folytatódik a 

képlékeny folyás. 

A jelenség mértékének kvantitatív leírásához meg kellett határoznom a 

rugalmas-képlékeny viselkedés átmenetéhez tartozó kritikus feszültségértéket. 

Az úgynevezett egyezményes folyáshatár (Rp02) alkalmazása ebben az esetben 

nem jellemzi megfelelően a folyás megindulásának pillanatát. Ennek oka, hogy 

egy frissen alakított anyag rugalmas viselkedése hirtelen, jóval kisebb átmeneti 

szakasz után vált át képlékeny alakváltozásba. Munkám során a görbe rugalmas, 

valamint képlékeny szakaszaira egyeneseket illesztettem. Ezen egyenesek 

egyenleteit egymással egyenlővé téve megkaptam a metszéspontjukat, amiknek a 

görbére vetített értéke meghatározta a folyásgörbe rugalmas szakaszának végét. 

Ezt az értéket vontam ki az előző alakítás során mért maximális feszültség 

értékből megkapva a folyási feszültség visszacsökkenésének mértékét. A 

bemutatott eljárást a vizsgáló berendezés szoftverébe integráltam, így a 

vizsgálatokat követően azonnal hozzájutottam a szükséges eredményekhez. Az 

így kapott eredményekből megállapítottam, hogy az alakítás mértéke, valamint 

az alakítások között eltelt idő egyaránt jelentősen növeli a folyáshatár 

csökkenésének abszolút mértékét.  
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104. ábra Az egyes alakítások között leterhelt állapotban telt várakozási idő 

hatása az előzetes alakítás maximális feszültségéhez képesti folyáshatár 

csökkenésére kilágyított Al1370 anyagon (23 °C, 0,01 s-1) 

 

Az anyag zömítései között eltelt idő növelésével nő az úgynevezett 

rugalmas hiszterézishurok nagysága. A 105. ábrán az utolsó (6.) zömítés esete 

látható két különböző hosszúságú várakozási idő esetén.  

 

105. ábra Várakozási idők hatása az újbóli alakítás során mért folyási feszültségre 

szobahőmérsékleten Al1370 anyagon 0,5 mm/mm előzetes alakítás esetén 

Minél nagyobb a hurok területe, annál több energia disszipálódik a 

rendszerből. A hosszabb várakozás esetén az alakváltozás kezdete egyre kisebb 

alakváltozási értékről folytatódik. Ez annak a következménye, hogy a leterhelés 
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befejeződésének pillanatában nem nyerte még el az anyag a végleges 

geometriáját, ugyanis a rendszernek időre van szüksége, hogy az új feltételeknek 

megfelelően megváltoztassa az alakját. 

 

5. tézis Az egymást követő zömítővizsgálatok között alkalmazott leterhelés 

mértékének valamint, az adott feszültségszinten való hevertetési időnek jelentős 

hatása van az ismételt alakítás során tapasztalható rugalmas-képlékeny 

alakváltozás átmenetére a különböző alumínium ötvözetek esetén. Ennek oka a 

feszültség relaxáció okozta diszlokáció rendeződése. Minél nagyobb a leterhelés 

mértéke, illetve a hevertetési idő hossza, az előző alakítás maximális 

feszültségértékéhez képest annál kisebb valódi feszültségérték elérését követően 

tér el a görbe, a rugalmas szakaszra illesztett egyenestől.  

 

6. Új tudományos eredmények 
1. tézis: Standard anyagvizsgáló berendezés felhasználásával létrehoztam 

egy fizikai szimulátort, valamint kialakítottam egy mérési eljárást mely alkalmas 

a fémek alakváltozási tulajdonságainak zömítővizsgálat segítségével történő 

meghatározására 23 és 500°C között, 0,001 és 1 s-1 közötti alakváltozási 

tartományban. Az egyszeri illetve egymást követő ismételt zömítések során 

biztosítottam   

 a vizsgálati hőmérséklet+- 2°C-os  

 az állandó alakváltozási sebesség +-1%-os 

 állandóságát a hordósodásmentes alakváltozás teljes folyamata 

során. 

A kialakításnál használt eszközöket tekintve a mérési rendszer 

összeállításának és üzemeltetésének költsége jóval gazdaságosabb, mint egy erre 

a célra vásárolható fizikai szimulátor esetében. Az értekezésben leírtak alapján az 

általam kidolgozott vizsgáló rendszer és eljárás akár üzemi laboratóriumok 

számára is összeállítható, gyors és megbízható eredményt biztosítva. A 

mérőrendszer beállítása alkalmas arra, hogy a folyásgörbén jelentkező, fémtani 

folyamatokra visszavezethető változásokat tanulmányozni lehessen. 

 

2. tézis: A szakirodalomban különféle alakú folyásgörbékkel 

találkozhatunk. Az alakváltozás során az anyagban végbemenő folyamatok és a 

folyásgöre alakja között a vizsgálati körülmények állandósága esetén ok-okozati 

kapcsolat áll fenn. Kimutattam azonban, hogy a folyási feszültség szinuszos 

ingadozását okozhatja a hőmérséklet, illetve alakváltozási sebesség ingadozása is, 
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illetve hogy a folyáshatárnál mérhető lokális feszültségmaximumot 

eredményezheti az alakváltozási sebesség túllendülése is. A próbatest zömítés 

közbeni hordósodása pedig korrekció használata nélkül megnöveli a valódi 

folyási feszültséget . A mérési összeállításom megfelelő szabályozásával elvégzett 

vizsgálatok eredményei alapján kategorizáltam az alumínium folyásgörbéinek 

valódi alakjait. Azonosítottam a görbelefutást leginkább meghatározó tényezőket 

és folyamatokat: 

 összetétel (Mg meghatározó szerepe) 

 technológiai előélet (diszlokáció sűrűség, inhomogén alakváltozás) 

 a mérés során alkalmazott terhelés időbelisége 

 hőmérséklet hatása (alakítás közbeni lágyulás) 

 

3. tézis: Inhomogén alakítottság hatása a folyási feszültségre 

szobahőmérsékletű zömítővizsgálat során. 

Szobahőmérsékletű zömítővizsgálat során, a lágyított, illetve melegen 

alakított kiinduló állapotú alakítható alumínium ötvözetekre jellemzően a valódi 

feszültség szigorúan monoton függvény szerint nő a természetes nyúlás 

függvényében. Ezzel szemben, ha ugyanezen ötvözetet előzetesen olyan 

hidegalakítás érte, mely során keresztmetszet menti alakítási inhomogenitás 

alakult ki a súrlódó felületek miatt, akkor ott a folyáshatár elérését követően 

feszültség visszaesés tapasztalható. Ennek mértéke arányos az inhomogenitás 

mértékével. A lokális feszültségminimum átlépése után a görbe ismét szigorúan 

monoton növekvő lesz a vizsgált 0 és 0,6 mm/mm alakváltozási tartományban. 

Lágyítás alkalmazása esetében a jelenség megszűnik. A nyomóvizsgálat 

bemutatott módon történő elvégzésével minősíthető az előzetes alakítás 

inhomogenitásának mértéke. 

 

4. tézis: Lágyított illetve öntött állapotú ötvözetlen alumínium emelt 

hőmérsékletű zömítővizsgálata során, a kiindulási alacsony diszlokációsűrűség 

miatt a kapott folyásgörbén nem tapasztalható feszültség csökkenés. Ha azonban 

a kiinduló állapot hidegen alakított, akkor a kiindulási diszlokációsűrűség az 

alakítás hőmérsékletére történő hevítés illetve hőntartás során csökkenni kezd. 

Ezen csökkenés mértéke függ a kiinduló diszlokációsűrűségtől, a hevítés 

hőmérsékletétől valamint annak időtartamától. Abban az esetben, ha a megújulás 

végbemegy az alakítás kezdetéig, nem tapasztalunk feszültség visszaesést a 

folyásgörbén. Ha az alakítást alacsony hőmérsékleten végezzük, akkor az újabb 

deformáció további diszlokáció sűrűség növekedéssel jár, tehát az anyag 

mindaddig keményedik, amíg el nem éri a telítési állapotot. A telítési állapot alatt 

azon körülmények eredőjét értjük, mely esetén az anyag további alakítása már 
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nem jár keményedéssel azaz diszlokáció sűrűség növekedéssel. Azonos 5 perces 

hőntartás esetén 300 és 350°C-on tapasztalható a legjelentősebb folyási feszültség 

csökkenés. 

 

5. tézis Az egymást követő zömítővizsgálatok között alkalmazott 

leterhelés mértékének valamint, az adott feszültségszinten való hevertetési 

időnek jelentős hatása van az ismételt alakítás során tapasztalható rugalmas-

képlékeny alakváltozás átmenetére a különböző alumínium ötvözetek esetén. 

Ennek oka a feszültség relaxáció okozta diszlokáció rendeződése. Minél nagyobb 

a leterhelés mértéke, illetve a hevertetési idő hossza, az előző alakítás maximális 

feszültségértékéhez képest annál kisebb valódi feszültségérték elérését követően 

tér el a görbe, a rugalmas szakaszra illesztett egyenestől.  

 

7. Összefoglalás, az új tudományos eredmények 

gyakorlati alakalmazhatósága 

Értekezésemben az alumínium- magnézium ötvözetek alakváltozó 

viselkedésével foglalkoztam. Ezen ötvözeteket az ipar a számos kedvező 

tulajdonsága miatt rendkívül széles körben és nagy mennyiségben használja fel. 

Kutatásom fő irányát az anyag folyási viselkedését leíró valódi feszültség-valódi 

alakváltozás görbéinek felvétele és kiértékelése jelentette. Az ehhez szükséges 

vizsgáló és kiértékelő összeállítást, gyakorlatilag anyagi ráfordítás nélkül, az 

Intézetben megtalálható berendezések, és saját fejlesztésű szerszámok 

segítségével oldottam meg. A rendszer alapját egy manapság a legtöbb 

anyagvizsgáló laborban már megtalálható zárt hurkos szabályozó rendszerrel 

ellátott elektromechanikus elven működő standard anyagvizsgáló berendezés 

jelentette. Dolgozatomban részletesen bemutattam, a mérési összeállítás 

felépítését, működési elvét, beállításának és használatának helyes módját, így az 

disszertációm alapján máshol is megvalósítható. Ennek költségigénye ráadásul 

jelentősen kisebb, mint az erre a célra megvásárolható célberendezéseké, emellett 

pedig az összeállítás alapját jelentő standard szakítógép univerzális jellege miatt 

számos más feladatra is alkalmas. A munkám során rávilágítottam, hogy a 

szabályozási és mérési hibák milyen módon befolyásolhatják a folyásgörbék 

alakját. Ezen eredmények felhasználása segítséget nyújthat a szakirodalomban 

szereplő, különböző alakú görbékkel kapcsolatos megállapításoknak a helyén 

való kezelésére. A különböző Mg tartalmú ötvözeteken elvégzett, a vizsgálati 
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körülmények állandóságának biztosítása mellett kapott vizsgálati eredményeim 

alapján, a különböző valódi feszültség-valódi alakváltozás görbék alakját 

meghatároztam a fémtani vonatkozások figyelembe vételével. Kimutattam az 

alakítási előélet, az alakítások között eltelt idő és terhelésállapot, az alakítási 

hőmérséklet, valamint a Mg tartalom hatását a folyási feszültség alakváltozás 

közbeni változására, illetve a rugalmas-képlékeny átmenetre vonatkozóan. 

8. Summary, Usability of the the new scientific results in 

practice 
The behavior during plastic deformation of aluminum-manganese alloys 

was studied in my thesis. There are a wide industrial application range of these 

alloys due to these favorable properties. The main task of the current research is 

the measurement and evaluation of the flow-curves. The necessary equipment 

was built up from the existing testing machines of the Institute of Physical 

Metallurgy, Metal forming and Nanotechnology and from the self-developed 

parts which means a minimal cost.  The basic part of the system is a generally 

used standard material testing machine which can be found nowadays in the 

majority of mechanical testing laboratory. The main properties of the machine are 

the electromechanical driving and the closed loop controlling system. This thesis 

shows the basics, the build-up, the set-up and the regular usage of the machine. 

Basis on this description this machine can be built everywhere. The price of this 

machine is much lower than that special machine which able to perform the same 

measurement. Additionally due to the basic standard material tester, this can be 

used to other tasks. My thesis shows the effect of the fault of the controlling and 

the measurement to the shape of the flow curves.  This gives a help to interpret 

properly the flow curves with different shapes from the literature. Based on the 

measured results of aluminum alloys with different magnesium content, where 

the permanent conditions were proved, the different typical shapes of the true 

stress – true strain curves were determined to take into consideration the physical 

metallurgical aspects too.  The effect of the strain path, the time and extent of 

load between the sequence of deformation, the deformation temperature and the 

magnesium content were studied to the changes of flow stress during the plastic 

deformation and the to the transition of the elastic and plastic behavior.   
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