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1.

JELÖLÉSEK JEGYZÉKE
Jelölés
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h
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Jelölések jegyzéke
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2.

ALAPFOGALMAK
Hengerlés alatt a fémeknek hideg, vagy meleg állapotában forgó hengerekkel történő olyan megmunkálását értjük, amelynek során az anyag előírt mértékű
maradó – képlékeny – alakváltozást szenved. Ez az alakváltozás az anyag belső
mikroszerkezetének változásával is együtt jár, amelynek következtében az alakított fém tulajdonságai megváltoznak. Ezért lényegesen különbözik például a fémek alakjának forgácsolással történő megmunkálásától, mivel ez utóbbi művelet
során csak a termék alakja változik a belső tulajdonságok lényeges változása nélkül
[1].
A plattírozás tágabb értelemben használt definíciója a fémlemezzel történő
borítás, ahol a két anyag (az alapanyag és a borítófém) között nagyon erős, kötés
jön létre. A kötés erősségét a diffúzió erősíti, de a megfelelő kötés kialakulását nem
minden esetben kíséri diffúzió [2].
Szorosabb értelemben vett – hengerléshez kötődő – meghatározása az
alábbi: A plattírozás a fedőlemezek és alapfém érintkezési felületén hengerek között végzett képlékenyalakítással létrehozott összehegedéses kötés kialakítása.
Megjegyzem, hogy a plattírozási felületen érintkező ötvözetek között kialakuló kötés elnevezésére mind a „tapadás”, mind a „hegedés” kifejezés gyakran egymás
mellett történő használata is elterjedt. Véleményem szerint a kötés jellege alapvetően hegedéses [3], [4], [5], [6], amelyet az alakítás során diffúziós folyamatok is
erősíthetnek. A „tapadás” kifejezés az üzemi hengerlési gyakorlatban az első szúrások sikerességének vizuális megítéléséből eredhet. Akkor ítélhetők sikeresnek az
első ún. „tapasztó szúrások”, ha a hengerelt pakett oldallapjain az egyes rétegek
szorosan összesimulónak látszanak, közöttük nem fedezhető fel „légrés”.
Hegedési hőmérséklet az a hőmérséklet tartomány, amelyen belül az érintkező felületek a felületi nyomás hatására képesek összehegedni [7]. Vagy saját
megfogalmazásom szerint az a hőmérséklet tartomány, amelyen belül az érintkező
felületek a helyi súrlódási-, feszültség-, és alakváltozási viszonyok hatására a
melegalakításra jellemző felületi nyomás mellett képesek összehegedni.
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Alapfogalmak
Magötvözet vagy alapfém a megfelelő mechanikai tulajdonságokkal rendelkező kiinduló ötvözet, melyre a technológiai vagy korróziálló bevonatot felvisszük.
Borítóötvözet vagy fedőfém az az alacsonyabb olvadáspontú, vagy korrózióálló ötvözet, melyet a magötvözetre technológiai céllal, vagy korrózióállóság
javítása érdekében viszünk fel.
Hengerlési szendvics vagy másik szóhasználat szerint hengerlési pakett
az a többrétegű összeállítás, amelyen belül a hengerelni kívánt egyes rétegeket
egymásra helyezzük. Disszertációmban az egyszerűbb szendvics illetve pakett elnevezéseket is használom.
Hengerlési szúrásnak nevezzük a munkadarab egyszeri áthaladását a hengerek között. A kívánt végső szelvényt, illetve méretet több szúrással alakítják ki.
A darabnak a hengerek közötti összes áthaladásának számát szúrásszámnak nevezzük [1].
Tapasztó szúrás a meleghengerlésnek az a hengerlési szúrása, amelynek
célja a magötvözet és a borítólemezek közötti kezdődő kötés (tapadás) kialakítása.
Relatív alakváltozás a darab magasságcsökkenésének és kiinduló magasságának hányadosa. (A gyakorlatban általában ennek százszorosát használjuk és
százalékban adjuk meg.)
Logaritmikus alakváltozás a kiinduló magasság és az alakítás utáni magasság hányadosának természetes alapú logaritmusa.
Alakváltozási zóna alatt a darabnak a hengerek közé történő belépési helyétől a kilépés síkjáig terjedő térfogatrészt értjük.
Az alakváltozási sebesség az időegység alatt végbement alakváltozás [1].
Nyomott ívhossz alatt a munkadarab és a hengerek érintkezési ívének vízszintes vetületét értjük [1].
Szalag profil a szalag keresztmetszetének geometriai alakja. Más megfogalmazás szerint a szalag vastagságának eloszlása a szalag szélessége mentén.
Lencsésség ugyanazon keresztmetszetben mért vastagság különbség a darab közepén és szélein mérve.
Köszörült alapdomborítás vagy üzemi szóhasználattal alap bombír alatt a
munkahengerek szélessége mentén megvalósított átmérő eloszlást értjük.
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3. BEVEZETÉS
Napjainkban az egyre növekvő energiaárak mellett a fenntartható fejlődés
is egyre inkább előtérbe kerül. A fajlagos költségek csökkentésének komoly hajtóereje van a műszaki kutatásokban. A cégek jelentős része törekszik arra, hogy magas minőségű és nagy hozzáadott értékkel rendelkező termékeket állítson elő. Ennek köszönhetően sok helyen a technológiai infrastruktúra modernizációja mellett
a jól bevált és éveken át azonos módon gyártott termékek optimális előállításának
kérdése is központi szerepbe került.
Doktori kutatásom során ezért egy olyan problémával foglalkoztam, amely
ugyan több évtizedes múltra tekint vissza [8], [9], mégis a folyamat részletei manapság sem teljesen ismertek. A képlékenyalakítási eljárásokkal előállított termékek jelentős része hengerelt termék, azonban a hengerelt termékek csak kis hányada készül plattírozással. A plattírozással előállított termékek stratégiai termékeknek számítanak a magas hozzáadott értéküknek köszönhetően. Egy kis túlzással kimondható, hogy egy vállalat piaci stratégiájának tervezése szempontjából
egyre inkább csak felületkezelt, vagy felületbevont termékeket érdemes hengerelni! Ez vonatkozik például a legnagyobb mennyiségben előállított acél termékekre is (legalább korrózióálló, olajszerű bevonattal ellátott, vagy horganyzott lemezeket célszerű piacra kínálni).
A felgyorsult technikai fejlődés eredményeként ma már széleskörűen alkalmazzák a plattírozott termékeket, azonban a plattírozási művelet alapkérdése,
hogy mi szükséges a fedőréteg megfelelő „tapadásához”, mai napig sem kellőképpen tisztázott.
Értekezésemben a szintén jelentős mennyiségben hengerelt ötvözött alumínium lemezekkel, azok felületbevonásával kívántam foglalkozni. Az ötvözetlen
alumínium szilárdsága konstrukciós célokra gyakran nem elegendő a helyettesítésre szóba jöhető ötvözött termékeknek viszont a korrózióállósága kicsi vagy nagyon kicsi (legtöbb esetben még a légköri korróziónak sem tudnak megfelelően
ellenállni). Erre nézve egy jellemző ötvözet-család az AlCuMg (dural), amelynek
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Bevezetés
nagyon kis korrózióállósága a második világháborúban derült ki. A súlycsökkentés érdekében fedetlen dural lemezből gyártott Messersmitt típusú vadászrepülők
a felhasznált lemezek korróziója miatt károsodtak, és igen hamar lezuhantak. Ekkor jöttek rá arra, hogy csak Al99,5-ös lemezzel bevont és ezáltal korróziállóvá tett
anyagból szabad őket gyártani.
Ilyen többrétegű, vagy más megközelítésben bevont felületű lemez számos
különböző

technológiával

előállítható.

Disszertációmban

ezek

közül

a

meleghengerléssel történő plattírozással kívántam részletesebben foglalkozni. Az
ipari technológia során a különböző rétegeket hagyományos félfolyamatos öntési
technológiával külön állítják elő, ha szükséges az ötvözeteket homogenizálják,
esetleg melegen előalakítják, majd a megfelelő vastagságú rétegeket együtt melegés hideghengerléssel vékony lemezzé alakítják. Az esetek legnagyobb részében a
fedőlemezek jóval vékonyabbak, vastagságuk 5-20%-a a magötvözet vastagságának [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]. Az ilyen többrétegű lemezeket azonban az ipar csak tapasztalati úton, rendkívül nagy selejtarány mellett képes előállítani, ezért kutatómunkám során számos félüzemi hengerlési kísérletet
végrehajtva olyan optimális szúrásterveket kívántam kidolgozni a plattírozott alumínium lemezek előállítására, mellyel a selejt arány nagymértékben csökkenthető.
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1. FEJEZET
AZ ÉRTEKEZÉS INDÍTTATÁSA, CÉLKITŰZÉSEI
Az alumínium-iparág fejlődését az elmúlt évek gazdasági nehézségei sem
vetették vissza. Például az autó, valamint a repülőgépipar alumínium felhasználása évről évre növekszik (1. ábra). A felhasználói igények változása szükségessé
teszi az újabb és egyre innovatívabb anyagok alkalmazását, melyek előállítása
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350

1000

300
250

800

200
600
150
400

100

200

Beépített tömeg, kg/db

egyre több kihívást jelent az alapanyag gyártóknak.
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Gépjárműbe épülő alumínium alkatrészek tömege járművenként, kg

1. ábra – Alumínium felhasználása az autóiparban1
A fémek sok jó és nélkülözhetetlen tulajdonsága mellett, egyik legnagyobb
hátránya korrózió-érzékenységük. A korrózió kémiai vagy elektrokémiai folyamatok következtében létrejövő károsodás, amely a korróziós közeg és a szerkezeti
anyag között zajlik le. A korróziós folyamatokban a legnagyobb károkat a fémek
korróziója okozza. A fémek a természetben nemfémes elemhez kötött formában pl.
oxidok, szulfidok stb., fordulnak elő. A kohászati folyamatok során energia-befek-

1

http://solarenergyengineering.asmedigitalcollection.asme.org/data/Journals/JSEEDO/28300/019102j.4.jpeg alapján
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1. Fejezet

Az értekezés indíttatása, célkitűzései

tetéssel érhető el a fémes alakra redukálás, ami egy magasabb energiaszintű állapotot jelent. A fémek természetes körülmények között arra törekszenek, hogy viszszaállítsák az eredeti állapotot; ez kémiai és elektrokémiai folyamatokkal történik,
és eredménye a korrózió. Azok a fémek, amelyek ilyen hajlandóságot nem mutatnak, a nemesfémek (a természetben tiszta állapotban is előfordulnak: pl. Cu, Au,
Ag, Pt). Azok a fémek, amelyek nagy hajlandóságot mutatnak, hogy elektronleadás mellett pozitív ionként oldatba menjenek, a kevésbé nemes fémek [2].
A fémek oldatba-meneteli hajlandóságát az oldási potenciál fejezi ki. A fémeket oldási potenciáljuk szerint sorba rendezhetjük. Minden elem a sorban utána
elhelyezkedőt képes kiszorítani vizes oldatából. Az oldási potenciál-sorban a hidrogénhez viszonyított helyzet szerint beszélhetünk a hidrogénnél kevésbé nemes,
és nemesebb fémekről.
A bevonófém lehet az alapfémnél: kevésbé nemes, vagy nemesebb. Az első
esetben a korróziós közeg csak a bevonó réteget támadja (amely viszont ennek ellenáll); míg a második esetben „átmarva” a bevonó fémet, magát az alapfémet
(amely rendszerint a kívánt szilárdságot kell, hogy biztosítsa) is megtámadja, azon
mély bemaródásokat okozva. A kiválasztásnál figyelembe kell venni, hogy sérülés
esetén galvánelem képződik.
Külön csoportot képeznek azok a felület bevonással ellátott ún. többrétegű
lemezek, melyeknél a külső réteg olvadáspontja lényegesen alacsonyabb, mint a
belső rétegé vagy rétegeké. Ezeknél a lemezeknél a korróziállóság javítása mellett
technológiai okokból kiindulva végeznek felületbevonást. Ez esetben olyan fedőréteget célszerű a felületre felvinni, mely a későbbi feldolgozás során valamilyen
funkcióval rendelkezik (pl: forraszanyagként szolgál és leolvad egy megfelelően
megválasztott gyártástechnológiai lépés során). Így előállított többrétegű lemezekből készítik a gépkocsik víz és olajhűtőit, oly módon, hogy a lemezből elkészített
kész szerkezetet rövid ideig az alacsony olvadáspontú külső réteg olvadáspontja
fölé melegítik, minek következtében a külső réteg megolvad, a kapcsolódási pontokhoz folyik és lehűlés után ott megszilárdulva összeforrasztja az egyes elemeket.
A technológiát a forrasztott kötés kialakulásának hőmérsékleti szempontjából a
keményforrasztási eljárások közé sorolhatjuk, azonban – a hullámforrasztáshoz
képest jelentősen eltérő technológiát – „Brazing technológiának” is szokás nevezni.
Természetesen a technológiai és a korróziállósági céllal felvitt bevonatokat akár
kombinálni is lehet így hozhatóak létre akár 4-5 rétegű lemezek is.
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1.1.

Az értekezés indíttatása, célkitűzései

AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSEI
Kutatásomnak célja, hogy az iparban jellemzően tapasztalati eredményekre

alapozott, nagy selejtarányú gyártási folyamathoz, nagyszámú célzott kísérleti és
modell eredményen alapuló komplex módon optimalizált, tudományosan megalapozott ismereteket nyújtsak. Ezért célul tűztem ki:
- Az iparban alkalmazott, a gyártás biztonsága és a termék minősége szempontjából fontos tényezők megvizsgálását, a lehetséges hibaokok feltárását,
kizárását.
- Olyan egyszerű és gyors vizsgálati módszer kidolgozását,
o mellyel gyorsan eldönthető, hogy két tetszőlegesen kiválasztott alumínium ötvözet várhatóan egymáshoz plattírozható-e vagy sem.
o mellyel gyorsan, akár hengerlés közben is eldönthető, hogy a kötés
függvényében a hengerlés továbbfolytatható-e a tapasztószúrások
után.
- Olyan mérőszám és/vagy határérték kidolgozását, amivel a kialakult kötés
erőssége számszerűen is jellemezhető, és a végtermék megfelelő minősége
is biztosítható.
- Olyan kísérleti technológia és modell kialakítását, melynek segítségével
egyszerű határgörbéket lehet felvenni a többrétegű vékonylemez gyárthatóságának szempontjából.
- Olyan program (szoftver) kidolgozását, mellyel egy tetszőleges anyag-kombinációval összeállított háromrétegű pakett esetében olyan szúrásterv készíthető, amely szerint hengerelve a tapadás feltételei mindvégig "megmaradnak", azaz a teljes szélesség mentén egyenletes megnyúlás biztosítható,
ezáltal a felszakadás veszélyét el lehet kerülni.
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2. FEJEZET
2.

KAPCSOLÓDÓ SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE
A különféle külső feltételeknek megfelelő bevonatrendszerek feladata leg-

alább kettős: Az egyik az, hogy elszigetelje a nagyobb szilárdságú alapfémet a környezeti korróziót okozó hatásoktól; ilyen például a műanyag bevonat. A bevonaton keletkezett repedések vagy véletlen rongálódás után azonban semmi sem akadályozza a beszivárgó anyagok korróziós hatását. A bevonat másik feladata az,
hogy esetleges sérülése esetén is hosszú időn keresztül megakadályozza az alapfém korrózióját. Ilyen legrégebbi példa a cink (horgany) bevonat, amely az acél
alapfémmel szemben anódosan viselkedik, azaz a cinkbevonat teljes oldatba meneteléig védi az acél alapfémet a korróziótól. A hosszú élettartamú és nagy értéket
képviselő acélszerkezetek esetén nélkülözhetetlen, hogy a kiválasztott bevonat
mindkét feltételnek megfeleljen.

2.1.

ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZHATÓ BEVONATOLÁSI LEHETŐSÉGEK
Bevonatot felületvédelem és díszítés, vagy más különleges követelmény,

például keménység vagy kopásállóság fokozása, villamos szigetelő, jobb vezetőképességű, esetleg hőálló réteg előállítása céljából is készítenek.
A bevonó-anyagokat alapvetően két csoportba lehet osztani:
- fémes anyagok (Zn, Sn, Al, Cr, Ni stb),
- nemfémes anyagok (lakkok, műanyagok, papír stb.).
A fémes bevonó anyagok közül acél esetén leggyakrabban a cinket használják, bár napjainkban egyre inkább terjed az alumínium-bevonás is. Acéllemezek
bevonása ónnal kiváló korrózióállóságot biztosít, de az ónt – magas ára miatt –
csak az élelmiszeripari lemezeknél használják.
A fémbevonatokat leggyakrabban az alábbi módszerekkel szokták az alaplemez felületére felvinni:
- olvadékba mártással (tűzi úton),
- elektrolitikusan,
- plattírozással.
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2.1.1. Tűzi fémbevonás
Tűzi fémbevonáskor, különösen acél aluminizálásánál figyelembe kell
venni, hogy az acél szilárdsági tulajdonságai – a nagy hőmérsékleten bekövetkező
megeresztés miatt – megváltoznak. Fémolvadékba mártáskor a hőmérséklettől és
a bemártás időtartamától függően különböző vastagságú rétegben tapad meg a
bevonófém, amelynek egy része ötvözetet képezve bediffundál az alapfémbe. Az
ötvözetképződés rendszerint előnyös, mert növeli a bevonat és az alapfém közötti
tapadást.
Tűzi bevonás előtt a fémlemezek felületét előkészítik, ami a következő lépésekből áll:
- zsírtalanítás,
- a felület pácolása, mosása és szárítása,
- a felület előmelegítése redukáló szerek jelenlétében.
2.1.2. Elektrolitikus fémbevonás
Az elektrolitikus fémbevonás drágább berendezést igényel, azonban a bevonás költségei kisebbek, mert vékonyabb rétegvastagság állítható be. Megbízható
fémbevonat létesítésének előfeltétele, hogy a bevonandó felület zsír- és oxidmentes
legyen.
2.1.3. Plattírozás
A plattírozás során a gyenge vegyi ellenállóképességű fémszalagot, vagy
lemez félgyártmányt, (esetleg meleghengerlés előtt technológiai céllal a bugát vagy
tuskót) fokozott vegyi ellenállóképességű tiszta, vagy ötvözött fémlemezzel borítják a felületi minőség javítása érdekében. Az alapfém egyik vagy mindkét oldalának plattírozására többféle eljárás ismeretes.
Plattírozás öntéssel és meleghengerléssel
Ebben az esetben egy kokillába helyezett (vastag) fémtömbre ráöntik a bevonó fémet, illetve ha a bevonó fém olvadáspontja nagyobb, mint az alapfémé, akkor a kokillába helyezett bevonó fémlemezek (acél alapanyag esetében például
nikkel, krómnikkel) közé öntik az olvadt alapfémet. Ha a fémek hőtágulási együtthatója között nagy a különbség, akkor öntés helyett a felhevített borító lemezt zsugorítással kötik az alapfémre. Utána a lemezzel borított tömböt kihengerlik.
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Plattírozás borítólemezekkel és meleghengerléssel
E módszer szerint az alapfém tuskót fedőlemezzel borítják, és a hegedési
hőmérsékleten végzik a hengerlést. A lemezek kötésszilárdságát csökkentő oxidációt úgy akadályozzák meg, hogy a borító lemezzel való befedés után a széleket
vékony védőlemez-burkolással lezárják, vagy védőgáz-atmoszférában végzik a
meleghengerlést. A lemezek egymáshoz tapadását a diffúzió elősegíti [2].
Plattírozás hideghengerléssel
A plattírozás – megfelelő körülmények között – hideghengerléssel is elvégezhető (2. ábra) [20], [21], [22]. A korlátozó körülményekre, illetve feltételekre
részletesebben a későbbiekben térek ki.

2. ábra - Kétoldali hideghengerléses plattírozás2
Az acél alapanyagokat legtöbbször rézzel, nikkellel, sárgarézzel vagy alumíniummal szokták plattírozni. A plattírozó eljárások között gyakori az úgynevezett Elphal-eljárás. Ebben az előzőleg zsírtalanított acélszalagra elektroforetikus
úton fémport (például alumínium-port) visznek fel; ezt hengerléssel tömörítik,
majd a szalagot hőkezelik. Hőkezelés közben az alumínium és az acél között a
meglévő kötés mellé diffúziós kötés is járul.
Robbantásos plattírozás
A teljesség kedvéért megemlítem a robbantással történő plattírozási eljárást
is. Az általában nagy tömegű alapanyag és a rajta elhelyezett borító réteg közötti
kötést a robbanóanyag robbantási energiája által keltett extrém nagy nyomáshul-

2

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_01-Feluleti_kezelesek/3_11.png
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lám hozza létre. Ebben az esetben a kötés kialakulásához a nagy nyomás, és a speciális kötési mechanizmus miatt a nagyon rövid idő is elegendő. Az eljárás ebből a
szempontból alapvetően eltér a hengerléssel történő plattírozástól, amelynél a kifejtett nyomás mellett a hatás időtartamának is jelentős szerepe van. (3. ábra).

3. ábra - Robbantásos plattírozás3

2.2.

FÉMBEVONÁS NEMFÉMES ANYAGOKKAL
A nemfémes anyagokkal történő felületvédelmi eljárások közül legnagyobb

mértékben a műanyagokkal való bevonás terjedt el. A leggyakrabban alkalmazott
műanyagok, előnyeikkel és hátrányaikkal jellemezve, az 1. táblázatban találhatók.

1. táblázat - A bevonásra használt műanyagok tulajdonságai
Anyag

Előny

Hátrány

olcsó
Poli(vinil-klorid)

rugalmas
jó vegyi ellenálló képesség

nem bírja a hőterhelést
a port elektrosztatikusan
megköti

jó időjárás-állóság
Poli(vinil-fluorid)

Akrilát

3

jó időjárás-állóság

drága

kiváló vegyi ellenállóság

nehezebb a felvitele

jó kémiai ellenállóság
kemény felület

nehezen alakítható

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_01-Feluleti_kezelesek/3_12.png
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A különböző műanyagokat a felületre vagy lakk formájában, vagy fólia
alakjában viszik fel. Mindkét esetben a felületen elhelyezett réteget hőkezeléssel
áthúzókemencében rá kell égetni. A felületbevonás előtt az alapfém felületét elő
kell készíteni. Az előkészítés műveletei: zsírtalanítás lúgos oldattal, a felület mechanikus tisztítása, felület-mosás, bromátozás vagy foszfátozás, mosás, szárítás.
A műanyagbevonó berendezések folyamatosan, áthúzó rendszerben működnek. A többlépcsős műveletsor miatt terjedelmesebbek, mint a fémbevonó sorok. A műanyag olcsó ára következtében a bevont szalagok önköltsége valamivel
kevesebb, mint a fémmel fedett szalagoké.

2.3.

ALUMÍNIUMÖTVÖZETEK FELÜLETVÉDELME ÉS FELÜLETKEZELÉSE
Az alumínium felületén természetes körülmények között kialakult oxidré-

teg vastagsága: 0,01…0,1 µm. A fémhez szorosan tapadó tömör, pórusmentes, vízmentes alumíniumoxidból álló védőréteg dielektromos tulajdonságú. Levegőn a
réteg vastagsága néhány perc után eléri a kb. 50 Å értéket.
Oxigén jelenlétében a réteg vastagsága a hőmérséklettel nő, egyúttal fokozódik a réteg védőhatása is. Szobahőmérsékleten, víz jelenlétében az alumíniumon
vékony bayerit (Al2O3·3H2O) réteg keletkezik. A fém korrózió-ellenállását a védő
oxidhártya vastagságának mesterséges növelésével fokozni lehet. Számos alumínium ötvözet csak külön védőréteg felvitelével védhető meg a környezet káros hatásaitól.
2.3.1. Alumíniumvédelem bevonatokkal
A fém korrózió-ellenállásának fokozását célozza a fémfelület bevonása
egyéb korrózióvédő anyagokkal. Az alumínium felületén kialakított védőrétegek
az alábbiak szerint csoportosíthatók:
Kémiai védőbevonatok
Oxid-, foszfát-, vagy kromát alapú rétegek. Szerves bevonatok alaprétegéül,
vagy egyéb korróziós igénybevételkor védőrétegként szolgálnak;
Anódos oxidbevonatok
Korrózió-ellenállás fokozására, valamint védő és díszítő célból – ritkábban
festékalapként is – használják;
Szerves bevonatok
Festék-, műanyag- és lakkbevonatok. Agresszív korróziós igénybevételkor
mechanikailag felületkezelt, illetve kémiailag vagy anódosan oxidált felületen alkalmazzák.
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Tűzi zománcok
Hőálló, kopásálló és összetételüktől függően kémiailag ellenálló rétegek.
Védő és díszítő céllal alkalmazzák;
Fémes bevonatok
A bevonat típusától függően vagy korrózió-védelemre, vagy díszítésül, kopásálló rétegül esetleg technológiai célra szolgálnak.
Értekezésem témája miatt a továbbiakban csak a fémes bevonatokat tárgyalom.
2.3.2. Alumíniumvédelem galvanizálással
Az alumínium és ötvözeteinek galvanikus úton történő fémbevonása –
egyes esetek kivételével – nem olyan elterjedt művelet, mint a vas vagy nehézfémek bevonása. Ennek okai:
Az ötvözetlen alumínium és az alumíniumötvözetek számos felhasználásnál külön korrózióvédelem nélkül is korrózió-állóak. Fémbevonattal történő kezelésük a legtöbb esetben szükségtelen.
Az alumínium felületére leválasztott galvánbevonat többsége az alapfémnél nemesebb, így ha a galvánbevonat megsérül, helyi elem képződése miatt az
alapfém tönkremegy.
Az alumínium fémbevonásához, az oxidhártya jelenléte miatt, összetett felület előkezelési művelet szükséges.
Az alumínium egyéb fémekkel történő elektrolitos bevonását csak szűk területen használják, mint például áramvezető csatlakozók előállítása, dekoratív
gyártmányok készítése. Az alumíniumra többnyire nikkel vagy krómbevonatot
választanak le. Kisebb jelentőségűek a réz-, cink-, kadmium- és ezüstbevonatok.
Alumíniumhoz viszonyítva az összes bevonat – a cinket kivéve – katódos, azaz
ilyen típusú bevonatok az alumíniumot csak akkor védhetik meg, ha teljesen tömörek, pórusmentesek.
Az alumínium galvanikus fémbevonása három alapműveletre osztható:
zsírtalanítás, felület-előkészítés és fémbevonat előállítása. A jól tapadó galvánréteg
alapfeltétele a tökéletes zsír-, és oxidmentesség. A zsírtalanítás szerves oldószerekkel, vagy alkáli-oldatokkal történik. A felület-előkészítés célja a természetes oxidréteg leoldása.
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2.3.3. Alumíniumvédelem borítólemezzel (plattírozással)
A „plattírozáshoz” tiszta alumíniumot (Al99,3 vagy Al99,5), AlMg vagy
AlZn típusú ötvözeteket használnak. Az AlCuMg típusú (dural) nagyszilárdságú,
de erősen korrózió-veszélyes ötvözeteket célszerű minden esetben plattírozni. Az
AlMg ötvözeteket azonos típusú, de nagy magnéziumtartalmú ötvözetek plattírozására, az AlZn ötvözeteket pedig AlZnCuMg típusú anyagok plattírozására alkalmazzák.
A könnyűfémipar egyik legfontosabb, legértékesebb és legkeresettebb
félkészterméke például a nagyszilárdságú AlCuMg (dural) lemez vagy szalag,
melynek korrózióval szembeni ellenállását alumíniummal, ritkábban alumíniumötvözetekkel történő borítással biztosítják. A borítás egyik lehetséges módja az,
hogy a tuskót körülöntik a borítóanyaggal, és megszilárdulás után kihengerlik.
Legelterjedtebb azonban a meleghengerléssel való borítás, amikor a megfelelő
hengerlési nyomás hatására az alapfém és a borítófém tökéletesen egybeheged, ha
felületeiket a hengerlést megelőzően előírásszerűen előkészítik. A borítóréteg
anyaga általában Al99,5 minőségű; vastagsága különböző lehet legtöbbször az
összvastagság kb. 5-10 %-a. A borított lemezek szilárdsága a borítóréteg vastagságának növelésével arányosan csökken. A termék végső szilárdsága a borítóréteg
és az alapanyag szilárdságából a rétegvastagság arányának figyelembe vételével
kiszámítható.
A plattírozást el lehet végezni melegalakítással és hidegalakítással is. A
melegplattírozási művelet során a lemezek egymáshoz tapadását a diffúzió elősegíti [2] azonban számos esetben a diffúzió a további technológia során nem kívánatos hatással bír – leolvadó réteg esetén nem lesz éles réteghatár, ezáltal egyrészt
bizonytalanná válik a rétegvastagság, másrészt a felület minősége is romlik.
A fémrétegek közötti szükséges minőségű kötés – megfelelő paraméterek
beállítása mellett - hideghengerléssel is létrehozható. Ebben az esetben azonban
drága alapanyagokra (már előhengerelt vékony szalagokra) van szükség, ami csak
nagy mennyiségű gyártás esetén lehet gazdaságos. Ez pedig feltételezi, hogy rendelkezésünkre áll olyan hideghengerállvány, amelynek a befutó oldalán két – vagy
háromrétegű plattírozás esetén három – lecsévélő is üzemeltethető, értelemszerűen a mindenkori hengerlési sebesség és a tekercs-átmérő függvényében szabályozott szalagfeszítéssel. Az eljárás költségességét növeli, hogy a sikeres összehegedést biztosító nagymértékű hidegalakításhoz szükséges nagy felületi nyomás ki-
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fejtésére alkalmas masszív hengerállványra van szükség. További feltétel a plattírozásra kerülő szalagok megfelelő minőségű tisztítása és esetleges speciális felületkezelése is.

2.4.

JÁRMŰIPARI HŰTŐEGYSÉGEK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA KEMÉNYFORRASZTÁSSAL (BRAZING TECHNOLÓGIA)
Külön területe a többrétegű lemezek felhasználásának az ún. brazing technológia megvalósítására alkalmas kialakítás (4. ábra).

4. ábra - 3 rétegű lemez szövetképe
Ebben az esetben az összeállított szerkezeti elemek végleges egymáshoz
rögzítését a felhasznált többrétegű lemez külső, alacsonyabb olvadáspontú felületi
rétegének megömlesztésével és megszilárdításával érik el. A készre szerelt egységeket a borító réteg olvadáspontja fölé felmelegítve a külső réteg megömlik és a
szükséges kötési sarokpontokban összegyűlve lehűlés közben újra megszilárdul.
Így biztosítja az egyes részeken a megfelelő kötés kialakulását (5. ábra).

5. ábra - Keményforrasztásos kötés szövetképe, hűtő lamella csatlakozásnál
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Ezt a megoldást egyre szélesebb körben alkalmazzák pl. a járműipari hűtők
(6. ábra) gyártásánál. Segítségével jelentős súlycsökkentés érhető el a réz alapanyagú hűtőkkel szemben.

6. ábra - Járműipari hűtő
Az eljárás rendkívül termelékeny és gyakorlatilag hibamentes forrasztási
technológiát eredményez. A technológia nehézsége az alapanyag előállítása során
jelentkezik. A jelenlegi gyártástechnológiával csak nagy selejtképződési arány mellett lehetséges a több rétegű alapanyag előállítása. Értekezésemben ezért erre fókuszálva olyan gyártástechnológiai optimalizálást végeztem, mellyel a selejtképződés jelentősen csökkenthető.
A következőkben egy hasonló témában tartott kutatószemináriumi előadás
alapján [23] mutatok be példákat. Az itt bemutatott jelenségek ipari körülmények
között jelentkeztek, és jelentősen növelték a képződött selejt mennyiségét. A 7.
ábrán bemutatom a megfelelően összehegedt (elérni kívánt állapot) rétegek mikroszkópos felvételét. Ennek a kötésnek a kialakításához az alábbi hengerlési körülményeket biztosította a szerző:
- Alapfém: AlMnSi
- Borítófém: AlSi10
- Hengerlési kezdőhőmérséklet: 490°C
- Az alakváltozás nagysága: 90%
- A felületek előkészítése:
o Alapfém: mart felület
o Borítófém: hengerelt felület
- Olajmentesítés: Előmelegítés előtt mosás, zsírtalanítás, drótkefézés
- 21 -
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7. ábra - Megfelelően összehegedt rétegek [23]
Egy nem megfelelően összehegedt belső anyagrészről a 8. ábrán mutatok
be mikroszkópos felvételt.

8. ábra - Nem megfelelő hegedésből adódó bezárt buborék [23]
A nem megfelelő hegedésből adódó buborékok a hengerlési végvastagságon, a késztermék felületén, akár szemmel is láthatóak (9. ábra).

9. ábra - Nem megfelelő hegedésből adódó felszíni buborékok [23]
A plattírozás témakörében született tanulmányok jelentős része tartalmaz
ugyan elméleti és kísérleti vizsgálatokat is, azonban ezen belül csak egy szűk problématerülettel foglalkozik. Y. M. Hwang és társai [24] kidolgoztak egy áramlástani
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modellt, mely jó közelítéssel írja le a hengerrésben történő képlékeny alakváltozási
paramétereket, azonban bonyolult számításainak köszönhetően ipari környezetben – a magas számítástechnikai teljesítmény miatt – nehezen alkalmazható. Ezeket az eredményeket felhasználva igazolták, hogy az általuk korábban kidolgozásra került modell alkalmas a szendvics lemezek hengerlése során a hengerrésben
zajló folyamatok leírására.
Egy másik tanulmányban [25] elméleti és kísérleti modellt dolgoztak ki három rétegű lemez hideghengerlésére. A modellt lágy fedő és kemény mag ötvözetek hengerlésének számítására lehet alkalmazni a megfelelő peremfeltételek figyelembevételével. A fent említett tanulmányok képezték az alapját a G. Y. Tzou által
bemutatott kutatásnak [26], amely a használt összefüggéseket lényegesen leegyszerűsítette. Ez azonban csak olyan modellre volt alkalmazható, ahol a külső réteg
kemény a belső pedig lágy és a „szendvics” lemez három rétegből állt. Nem foglalkozott azzal az esettel, ahol a külső réteg volt lágy (pedig a korrózióállóság érdekében végzett plattírozáskor ez a gyakoribb), valamint azzal az esettel sem, ahol
háromnál több rétegű a „szendvics”.
A Tzou által kidolgozott modellt azonban érdemes egy kicsit alaposabban
is megvizsgálni. Ahhoz, hogy az általa kidolgozott összefüggéseket használni tudjuk, az alábbi kritériumokat kell szem előtt tartanunk:
- A felső és alsó hengerek fordulatszáma megegyezik.
- A felső és alsó hengerek geometriai paraméterei megegyeznek.
- Az első szúrás előtt a lemezek között semmilyen kötés nincs.

10. ábra - „Szendvics” lemez hengerlése
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Az I. zónában (Xb ≤ x ≤ L) nem alakul ki kötés a rétegek között, valamint
ebben a zónában még a kemény külső lemez nyúlása sem kezdődik el. x az alakváltozási zóna kezdősíkjától mért távolság. A II. zónában (Xn ≤ x < Xb) megindul és
végbe is megy a kötés kialakulása és egyben a kemény lemez nyúlása. A III. zónában (0 ≤ x < Xn) már a két lemez között kialakult kötésnek köszönhetően a kemény
és lágy lemez együtt nyúlik.
Ezeket az összefüggéseket figyelembe véve a szerző a hengerlési erőre valamint a hengerlési nyomatékra is egy analitikusan megoldható egyenletet kapott.
Ezeket az egyenleteket a kísérleti modellek vizsgálatához is fel lehet használni. Az
elért eredményeit a 11. ábra mutatja. Az ábrán a magötvözet km nyíró folyáshatárának és a borító ötvözet kc nyíró folyáshatárának hányadosa a paraméter.
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11. ábra - Egységnyi szélességre eső hengerlési erő és hengerlési nyomaték változása az alakítás függvényében.
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Az ábra alapján minél nagyobb a nyíró folyáshatár eltérése (km/kc << 1) a
lágy és kemény rétegek között, annál nagyobb lesz a hengerlési erő és a nyomaték
is. Tzou megállapítja azonban azt is, hogy amennyiben a két réteg nyíró folyáshatára között az eltérés túl nagy, vagy a hengerrésben az alakváltozás túl kicsi, a kötés kialakulása nem, vagy csak részben teljesül.
Tekintettel arra, hogy a szakirodalom a biztonságos kötés megvalósulásához szükséges minimális alakváltozás nagyságának illetve az ehhez tartotó hengerlési hőmérsékletnek a megadásáról nem tesz részletesebb említést, értekezésemben erre a témakörre feltétlenül ki kellett térnem, és az optimális (minimális)
alakítás nagyságát definiálnom kellett. Tettem ezt annak érdekében, hogy egyrészt
biztonságos kötést érhessünk el, másrészt a szükségesnél nagyobb alakváltozást
(és ezzel nagyobb energiafelhasználást) ne írjunk elő.
Vizsgálnom kellett azt is, hogy a megfelelő kötés-szilárdság függ-e és hogyan az alakváltozás nagyságától, azaz a rétegek közötti felületi nyomástól.
A hengerrésben történő hegedés az egyik legkritikusabb pontja a többrétegű „szendvics”-lemez hengerlésnek, ezért az elmúlt években több tanulmány is
foglalkozott ennek matematikai modellezésével. Ezek a modellek azonban nem
adnak általánosan használható formulát, csak szűkebb körben használhatóak.
Az általam fellelt szakirodalomban nem találtam arra vonatkozó közlést,
hogy a laboratóriumi feltételektől (keskeny lemez próbatestek hengerlése és csak
a hegedés biztonságának elemzése) eltérő körülmények hogyan befolyásolják a
széles (esetenként 2 méter szélességű) darabok hengerlésekor a szélesség mentén
a kötés kialakulását és minőségét. Feltétlenül szükségesnek tartottam ugyanis,
hogy a szélesség mentén a megnyúlás egyenlő legyen, vagyis az úgynevezett síkfekvés (egyenlő alakváltozás kritériuma) teljesüljön. Ezt a borítólemezek esetleges
lencsésségén kívül a hengerek rugalmas alakváltozása és a hőbombír is befolyásolja; ezeknek a vizsgálatát külön fejezetben végeztem el (6. fejezet).
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3.

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK IPARI ELŐÁLLÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LEHETSÉGES HIBAOKOK FELTÁRÁSA
A gyakorlatban kiterjedten használt módszer szerint a megfelelő méretű és
felületi tisztaságú szilárd alapanyagok közötti kötést nagymértékű meleg, vagy hideg képlékenyalakítás segítségével (pl. hengerlés) hozzák létre. A képlékenyalakítás során a nagy alakváltozásból adódó nagymértékű határfelület növekedés és a
határfelületeken fellépő nagy nyomófeszültség hatására alakulnak ki olyan viszonyok, amelyek „mikro területeken” súrlódási és hegedési, valamint diffúziós folyamatok révén építik fel a két fémötvözet közötti kötést. Alumínium ötvözetek
esetében a többféle ötvözetrétegből álló lemez alapanyagok egyik ipari előállítási
módja az öntött (esetleg előhengerelt) magötvözetből és az öntött és melegen hengerelt

borító

rétegből

vagy

rétegekből

összeállított,

ún.

„pakettek”

meleghengerléssel végzett plattírozásával, majd az azt követő hideghengerléssel
végzett készméretre történő gyártás.

3.1.

A MELEGHENGERLÉSSEL VÉGZETT PLATTÍROZÁS GYÁRTÁSTECHNO-

LÓGIÁJÁNAK LEHETSÉGES KRITIKUS PONTJAI

A lehetséges kritikus pontokat a gyártási folyamat egyes lépéseit áttekintve
röviden az alábbiakban foglalom össze.
3.1.1. Az öntött tuskó felületének marása
Célja: Az öntéskor keletkezett kéregzóna eltávolítása.
Kritikus pontok a művelet során:
 A mart felület profilja.
Az öntési kéregzóna marását, a tuskót széles oldallapjával felfelé, vízszintes helyzetben rögzítve, függőleges tengelyű marószerszámmal végzik. A marókések a tuskó teljes szélessége mentén egyszerre választják le a fogásmélységnek és az előtolásnak megfelelő
mennyiségű anyagot. A felső oldallap marózása után 180 fokos átfordítással a másik oldallap kerül sorra. A felület profilja, minősége
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vizuális megítélés alapján egyenletes. Szélesség menti vastagságkülönbség nem mérhető. A művelet legkritikusabb pontja a megfelelő
marási mélység beállítása. Ha a tuskó öntése során az anyag felületén kialakuló hibákkal terhelt réteg vastagsága egyenletes, az üzemi
öntödei és tuskómarási tapasztalat alapján beállított marási mélység
a hibákat tartalmazó anyagrészt teljes egészében eltávolítja. Ha
azonban az öntés során valamely oknál fogva helyileg nagyobb
mélységbe benyúló hibás anyagrész alakulhat ki, akkor ezeken a helyeken a felületi rész eltávolítása után a „megtisztított” tuskóba benyúló maradék anyaghibák jelenhetnek meg. Ezek a véletlenszerű
hibák a marási nyomok miatt rejtve maradhatnak.
 A mart felületek párhuzamossága.
A marózott tuskófelületek a marógép konstrukciójából és merevségéből adódóan elvileg plánparallelek. Hibalehetőséget a 180 fokos fordítás utáni helyzetbeállítás esetleges pontatlansága eredményezhet.
 A mart felületek érdessége.
A beállított marási mélységnek, az előtolás sebességének, a marószerszám állapotának (kopásának) függvénye.
 A mart felület tisztasága.
A mart felületek teljes tisztítása nagy nyomású vízsugár és
forgó kefék segítségével történik. Acélszálas kefék esetén az esetleg
letöredező huzaldarabkákat a mosóvíz döntő mennyiségben eltávolítja. Lehetnek azonban olyan kitöredezett huzalrészecskék, melyek
beékelődnek a tuskó anyagába és emiatt sem a kefék, sem a nagy
nyomású víz nem tudja eltávolítani. Ennek a hibának a kiküszöbölését célozhatja a csiszolószemcséket tartalmazó műanyagszálas kefék
alkalmazása.

3.1.2. A „szendvics” szerkezet összeállítása
Célja: Mosással és keféléssel a por és emulzió maradványok eltávolítása az
előhengerelt borítólemezek felületéről. A megfelelő ötvözetpárok összeállítása, és
rögzítése pántolással az előmelegítő kemencéhez történő szállításhoz és berakáshoz.
Kritikus pontok a művelet során:
 A borítólemezek lencséssége és síkkifekvése.
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A borító lemez alakja a hengerlésekor érvényes tényleges
hengerléstechnológiai paraméterektől függ. (Darab-, és henger hőmérséklet, hengerlési erő, hengerlési sebesség, hengerhajlítás)
 Az érintkező felületek mechanikai sérülésmentessége.
Ilyen típusú sérülések a borító lemezek darabolása, szállítása és
a pakettek összeállításához szükséges anyagmozgatás során keletkezhetnek. Elsősorban benyomódások vagy karcok lehetnek, melyek
a tapadás létrejöttét természetszerűen akadályozzák. Ide sorolható
az alumíniumnak a meleghengerlés során a munkahengerekre feltapadt részecskéknek a hengerelt anyag felületébe való benyomódása.
Ezek hideghengerlés után a kész terméken jelenhetnek meg erősen
elnyújtott felületi hibák formájában.
 Az érintkező felületek tisztasága.
A hengerek felületének hűtésére és az alumíniumnak a hengerfelületre történő feltapadásának megakadályozására szolgáló hűtőkenő emulzióból a hengerelt darab felületén a víz elpárolgása után
egyenlőtlen eloszlásban emulzió maradványok lehetnek jelen.

3.1.3. A „szendvics” szerkezet előmelegítése
Célja: A hengerlési szendvics felmelegítése olyan hőmérsékletre, amely biztosítja azt a meleghengerlési hőmérsékletet, amelyen a különböző ötvözetek megfelelően fognak tapadni.
Kritikus pontok a művelet során:
 A kialakuló oxidréteg vastagsága.
Egyes ötvözet típusokon a hosszú előmelegítési idő miatt a felületen képződő oxid réteg a felületek között kialakuló, helyenként
eltérő méretű rés miatt vastagabb lehet. A kemence atmoszférában
lévő oxigén ugyanis azokon a helyeken, ahol a pakett egyes részeinek alakhibái, vagy egyéb illeszkedési hibái miatt ez a gáz nagyobb
mennyiségben tud áramolni, vastagabb oxidréteget eredményezhet.
Ez a vastagabb oxidréteg kialakulhat kisebb foltok mentén, de nagyobb felületekre is kiterjedhet.
 Az előmelegítés ideje.
A normál üzemmenethez (hengerlési ütemhez) tartozó előmelegítési idő alatt képződő oxidréteg általában kezelhető. Ha a hen-
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gerlés során valamilyen nem várt ok miatt (üzemzavar) a kemencében lévő tuskók melegítési ideje jelentősen megnő, az előző pontban
leírt, a változó vastagságú oxid réteggel járó hibalehetőség fokozott
mértékben jelentkezhet.
 Az előmelegítés hőmérséklete.
Az előmelegítési hőmérsékletközt a hengerlés megkezdéséig
bekövetkező hűlés figyelembevételével kell meghatározni. A megengedhető legmagasabb hőmérsékletet a pakettet alkotó ötvözetek
közül a legalacsonyabb olvadáspontúhoz igazodva kell megválasztani.
A megengedhető legkisebb előmelegítési hőmérséklet egyrészt
a melegalakítási hőmérséklettartományon belüli hengerlési véghőmérséklet, másrészt a plattírozási kötéshez szükséges hőmérséklet
biztosítása szempontjából fontos tényező.

3.1.4. A „szendvics” meleghengerlése (plattírozás)
Célja: Olyan felületi nyomás kifejtése, amelynek hatására a magtuskó és a
borítólemez (3 vagy annál több réteg esetén a borítólemezek) folytonossági hiba
nélkül összehegednek.
Kritikus pontok a művelet során:
 A meleghengerlés hőmérséklete.
A pakett a kemencéből történő kiszedés után a hengerállványhoz történő szállítás és az összefogó pántok eltávolításához szükséges idő alatt szabad levegőn hűl. Az első tapasztó szúrások eredményességét a hengerlés kezdő hőmérséklete alapvetően befolyásolja.
Amennyiben a fedőlemez és a magötvözet között a felfekvés nem
egyenletes, a fedőlemez hűléséből adódó hő veszteséget a magtuskóból történő hő utánpótlás nem tudja ellensúlyozni. Ahol a borító
lemez nagyobb felületen, vagy felületeken „légréssel” fekszik fel a
magtuskón, a borítólemez a plattírozási kötéshez szükséges hőmérséklet alá hűlhet. A magtuskó és a borítólemezek közötti megfelelő
érintkezés hiánya az esetleges geometriai hibákból adódóan különböző méretű és alakú területekre terjedhet ki. Az ilyen típusú túlhűlés veszélyét a hengerlési kezdő hőmérséklet emelése csökkentheti,
de nagyobb hőmérsékleten az alumínium hengerfelületre történő
feltapadási hajlamának növekedésével is számolni kell.
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 A meleghengerlés sebessége.
A megfelelő minőségű kötés kialakulásához elegendő tartózkodási időre van szükség az alakváltozási (alakítási) zónában. Az első
tapasztó szúrásokban azonban a hengerlési sebesség a hengerek hűtőhatásából adódó túlzott mértékű darabhűlés veszélye miatt nem
választható tetszőlegesen kis értékre.
 Az alakváltozás mértéke.
Az első szúrásokban a borítólemez és a magtuskó érintkezési
felületén a kötés kialakításához szükséges nagyságú felületi nyomást
kell biztosítani. Ehhez megfelelő mértékű minimális alakváltozásra
(magasságcsökkenésre) van szükség.
 Hűtő-kenő emulzió nélküli hengerlés. az első, tapasztószúrásokban.
A „száraz” hengerekkel történő hengerléskor az alumínium
erősebben tapad a henger felületen. A darab kifutásakor a borítólemez végein kialakuló megváltozott alakváltozási és feszültségviszonyokból adódóan előfordulhat, hogy a henger felületén olyan nagy
a tapadó erő, hogy az a pakett végén még valószínűsíthetően gyengébb plattírozási kötést megbonthatja, vagyis a fedőlemez a darab
vége közelében elválhat a magtuskótól.

A 12. ábrán piros színnel emeltem ki azokat a „klasszikus” hibaforrásokat,
amelyeket a doktori értekezésem keretében a felsorolt kritikus pontok figyelembe
vételével vizsgálni kívántam, illetve amelyek elkerülésére vonatkozó kísérleti
munkát végeztem.
Felület marás

Összeállítás

Felület profilja
Borítólemezek síkkifekvése
Oldalak párhuzamossága Érintkező felületek sérülésmentessége
Felületi érdesség
Érintkező felületek tisztasága
Felület tisztasága
Hegedési hiba!

Oxidréteg vastagság
Melegítési idő
Melegítési hőmérséklet
Előmelegítés

Redukciók mértéke
Hengerlési sebesség
Hengerlési hőmérséklet
Kenőanyag nélküli hengerlés
Meleghengerlés

12. ábra - A hegedési hibák lehetséges okai
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A plattírozott lemezek rétegeinek tapadási minőségét több kritikus paraméter együttesen is befolyásolhatja. Ha két réteg között nem jön létre teljes hegedés,
akkor azok vagy elválnak egymástól, és ezért a gyártás sikertelen, vagy kis felületekre kiterjedő hegedési hiba esetén a továbbhengerlés során a tapadás hiánya és a
magötvözettel együtt történő nyúlásnál helyileg nagyobb alakváltozás miatt a már
vékony lemez felületén „buborék” vagy „buboréksor”szerű hibák jelennek meg.
Ez a termék további felhasználhatóságát nagymértékben rontja, sőt lehetetlenné
teszi.
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LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEK
A minimális hőmérséklet és alakváltozás mellett is megfelelően jó hegedést

eredményező plattírozási technológia paramétereinek meghatározását, vagyis optimalizálását kísérleti körülmények között célszerű elvégezni. Csak az itt nyert tapasztalatok birtokában gazdaságos annak ipari alkalmazása.

4.1.

TERVEZETT KÍSÉRLETEK
Értekezésemben kétféle laboratóriumi kísérletsorozatra fókuszáltam.
Egyrészt ki kívántam dolgozni egy olyan gyorsan elvégezhető minősítő el-

járást, mellyel nagy valószínűség szerint két tetszőlegesen kiválasztott alumínium
ötvözetről egyértelműen eldönthető, hogy hengerléssel plattírozható-e vagy sem.
Ezeket a kísérleteket gyakorlatilag plattírozási alapkísérleteknek lehet tekinteni.
Másrészt meleghengerlési kísérleteket kívántam végezni három vagy többrétegű pakettekkel különböző ötvözetkombinációkkal és pakett geometriákkal az
ún. tapasztószúrások optimális szúrástervének meghatározásához
4.1.1. Kísérleti program plattírozási alapkísérletekhez
Ahhoz, hogy vizsgálni tudjam két réteg alakítás közben kialakuló egymáshoz tapadását és ezeket össze is tudjam hasonlítani, egy olyan tapadást biztosító
„tapasztási” eljárásra volt szükségem, amelynél a különböző mértékű alakváltozások hatására az „összetapasztandó” felületek nagysága nem változik. Erre a célra
a Ford [27] szerszámmal történő alakítást választottam, mivel a szerszámfelek által
nyomott felület a nyomott darab kismértékű szélesedésétől eltekintve gyakorlatilag állandónak tekinthető. (Az elhanyagolás az összes kísérletet kb. azonos mértékben terheli, ezért a belőlük levont következtetésekben csak minimális hibával
jár.) Előnye a választott eljárásnak az is, hogy a kötés minőségének vizsgálatához
a próbatest külön előkészítési művelet nélkül szakítógépbe fogható.
A kísérletsorozathoz a rendelkezésemre álló ötvözetek közül AlMnSi és
AlSi10 ötvözeteket választottam. A kiinduló alakítási hőmérsékletet az iparban
használatos meleghengerlési kezdő hőmérséklet tartományában kívántam tartani
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(kb. 480 - 490°C) ezért az előmelegítő kemence térhőmérsékletét 500 °C-ban határoztam meg. A hevítés előmelegített kemencében 60 percig tartott. A rendelkezésemre álló darabok kis tömegéhez képest nagy felülete miatt bekövetkező gyors
lehűlés miatt az alakítás előtt nem volt módom a felület hőmérsékletének mérésére. Az eltelt kb. 4 s alatt a lehűlés kb. 5 °C-ra becsülhető. Az alakváltozásokat a
teljes pakett vastagságot figyelembe véve ε = 30% és ε = 90% tartományon belül
10%-os lépésekben valósítottam meg.
4.1.2. Hengerlési kísérletekhez használt ötvözetek
A szendvicsek összeállításánál többféle alapanyagot használtam, részben
tuskószeletből, részben melegen hengerelt lemezből hengerelt, majd forgácsolt formában. Az ötvözeteket az ALCOA-KÖFÉM Kft-t biztosította számomra. Az anyagok kiválasztását az ipari partnernél használatos és problémásan hengerelhető ötvözetek figyelembevételével végeztem el. Kísérleteim döntő hányadát az alábbi
ötvözetekből összeállított szendvics összetevők hengerlésével végeztem:
Első szendvicsszerkezet:
- Mag ötvözet (belső réteg): AlMnCu
- Korrózióálló ötvözet (közbenső réteg): Al99,7 (négy és ötrétegű pakett esetén)
- Leolvadó réteg (fedőréteg): AlSi10
Második szendvicsszerkezet:
- Mag ötvözet (belső réteg): AlMnSi
- Korrózióálló ötvözet (fedő réteg): Al99,5 (négy és ötrétegű pakett
esetén)
- Leolvadó réteg (fedőréteg): AlSi10
A rendelkezésemre álló magötvözet alapanyagokat az ipari partner 32 és 43
mm vastagságú tuskószeletek formájában biztosította. A hengerelt pakettek magötvözetének kiinduló vastagságát ezekhez a méretekhez igazodva 30 mm-re illetve
40 mm-re terveztem. Az eltérő kiinduló magasság szélesebb körű vizsgálatok
szempontjából még kedvezőbbnek is tekinthető. A borítóötvözeteket 27 – 30 mm
vastagságú melegen hengerelt lemez formájában kaptam. A borítólemezek kísérleti hengerléshez szükséges vastagságát meleghengerléssel állítottam be.
A fentieken túlmenően néhány egyéb kombinációt is vizsgáltam (Pl.: AlSi10
fedőlemez helyett AlSi10Mg alkalmazása esetén a Mg hatásának vizsgálata érde-
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kében). Ezekről a vizsgálatokról csak laboratóriumi szúrásterveket illetve a kialakult tapadási viszonyok értékelését mutatom be, valamint összefoglalom és elemzem az eredményeket.
4.1.3. Kísérleti program hengerlési kísérletekhez
A kísérleti program kidolgozásakor a vizsgálni kívánt paramétereket vettem alapul. Az egyes részprogramok kidolgozása során törekedtem a már korábban elvégzett részprogramok eredményeinek felhasználására. Erre a kísérleti idő
és a kísérletek anyagszükségletének (hengerelt darabszám) csökkentése miatt volt
szükség.
A hengerlési hőmérséklet és a felületi érdesség hatásának vizsgálata
A hengerlési hőmérséklet és a felületminőség hatásának vizsgálatát az alábbiak szerint végeztem el:
- Hengerlési sebesség: v = 5 m/perc
- Hengerek hőmérséklete: T = kb. 20 °C (környezeti hőmérséklet)
- Meleghengerlési kezdőhőmérséklet:
o T1 = 460 °C
o T2 = 480 °C
o T3 = 500 °C
o T4 = 520 °C
o T5 = 530 °C
A T1 = 460 °C és a T5 = 530 °C meleghengerlési kezdőhőmérsékleteket csak
a hőmérséklet hatását vizsgáló tartomány kiszélesítéséhez használtam. Az egyéb
kísérletekhez a T2 – T4 hengerlési kezdőhőmérséklet tartományban dolgoztam.
- A szendvicset alkotó ötvözetek felületminőségének hatását három féle
előkészítési állapotban vizsgáltam:
o Az érintkező felületek finoman forgácsolt állapotúak.
o Az érintkező felületek finoman forgácsoltak és vegyszeresen
zsírtalanítottak.
o Az érintkező felületek forgácsolás után drótkefézéssel hengerlési irányban érdesítettek és vegyszeresen zsírtalanítottak.
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A hengerlési sebesség, valamint a henger felületi hőmérsékletváltozás hatásának vizsgálata
A megfelelő hengerlési hőmérséklet és a tapasztószúrásokban alkalmazott
fogyás figyelembevételével vizsgáltam a hengerlési sebesség valamint a hengerek
felületi hőmérsékletének hatását.
- A választott hengerlési sebességek:
o v1 = 2 m/perc
o v2 = 5 m/perc
o v3 = 10 m/perc
o v4 = 25 m/perc
- A hengerek felületi hőmérséklete az első szúrás előtt:
o Theng, 1 = kb. 20 °C (környezeti hőmérséklet)
o Theng, 2 = kb. 65 °C (előmelegítve)
A tapasztószúrásokban alkalmazott alakváltozások hatásának vizsgálata
A tapasztószúrásokban négy különböző fogyással végeztem kísérleteket
három különböző hengerlési hőmérsékleten (fentebb közölt hőmérsékletek közül:
T2 = 480 °C – T3 = 500 °C – T4 = 520 °C).
- Tervezett alakváltozások:
o ε1 = 0,9 %
o ε2 = 1,2 %
o ε3 = 1,5 %
o ε3 = 1,8 %
A kapott eredmények megbízhatóságának ellenőrzése érdekében a teljes
hengerlési kísérletsorozatot kétszer megismételtem.
A három kísérletsorozat eredményeit felhasználva tudtam meghatározni
azt a hőmérséklet – alakváltozás tartományt, melyben a kötés kialakítása nagy biztonsággal megvalósítható.
4.1.4. Vizsgálati berendezések bemutatása
Vizsgálataim alapját képező hengerlési kísérleteimet a Miskolci Egyetem
Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Von Roll gyártmányú kí-
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sérleti hengerállványán végeztem. A hengerlés során felmerülő gyakorlati feladatok megoldásához az Intézet több oktatójának és munkatársának a segítségét kellett kérnem. A hengersort az Intézet a székesfehérvári ALCOA-KÖFÉM Kft.-től
kapta. A 13. ábrán a hengerállványt meleghengerlés közben mutatom be.

13. ábra - A Von-Roll gyártmányú hengerállvány a kifutó darabbal
A hengerállvány főbb paraméterei
- A hengersoron megengedhető legnagyobb hengerlési erő: 1MN.
- A megengedhető hengerlési nyomaték:1kNm.
A hengerlés duó, vagy kvartó üzemmódban is történhet.
Az alkalmazható hengerek méretei:
- Duó hengerátmérő: 220 mm
- Kvartó támhenger átmérő: 220 mm
- Kvartó munkahenger átmérő: 100 mm
- Hengertesthossz: 220 mm
- Legnagyobb kiinduló magasság duó üzemmódban 65 mm.
A hengersor a csévélőről-csévélőre történő szalaghengerlés mellett táblalemez hengerlési üzemmódban is használható.
Kutatásaim során a bemutatott programok szerint kísérleteket végeztem
plattírozott lemezek előállítására hengerléssel, valamint az alakítási szilárdság
meghatározásához használatos „Ford szerszámmal”, majd az így „összetapasztott” (összehegedt) lemezeket mechanikai és metallográfiai úton vizsgáltam a kötés minőségének megállapítása érdekében.
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PLATTÍROZÁSI ALAPKÍSÉRLETEK FORD SZERSZÁMMAL
Mint azt az előző pontban már említettem, ahhoz, hogy vizsgálni tudjam

két réteg alakítás közben kialakuló egymáshoz tapadását és ezeket össze is tudjam
hasonlítani, egy olyan „tapasztási” módszert választottam, amelynél a különböző
mértékű alakváltozások hatására az „összetapasztandó” felületek nagysága nem
változik. Erre a célra a Ford szerszámmal történő alakítást használtam, melynek
elvét és vázlatát a 14. ábra szemlélteti.

14. ábra - A Ford próba vizsgálati elrendezése4
Kísérleteimet úgy végeztem, hogy a két ötvözetet (réteget) egymáson a 15.
ábrán látható módon félig elcsúsztatva rögzítettem, majd 500 °C-on 1 órán keresztül hevítettem.

15. ábra - A két réteg alakítás előtt
Az alakítás után kapott összetapasztott rétegek alakját a minimális szélesedéstől már említett módon eltekintve a 16. ábra mutatja be.

4 http://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/14815/13_FMTU2008%20_%20Kecskes%20Bertalan%20_%20143146%20ok.pdf?sequence=1
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16. ábra - A két réteg alakítás után
A kísérletek megkezdése előtt felvetődött bennem az a kérdés, hogy a Ford
próba szerszámfelei között alakított darab egyes rétegeinek, illetve érintkezési felületének hőmérsékletéről nem volt információm. A darab hőmérsékletét az alakváltozási munka növeli, a szerszámfelek hűtő hatása csökkenti.
Az alakítás hatására kialakuló darab-hőmérsékletre QForm számítógépes
szoftver segítségével végeselemes szimulációt végeztem. Első közelítésben csak az
alakváltozás okozta hőmérsékletnövekedéssel számoltam. A darab valós hőmérséklete a súrlódási hőnek köszönhetően ettől kissé magasabb lehetne, ugyanakkor
a szerszámfelek is a felületi rétegre fejtik ki hűtőhatásukat. A két réteg (darab közepén lévő) érintkezési felületére kalkulált hőmérsékletet ezért elfogadhatónak
ítéltem meg. Az ε=30%, és ε= 90% alakváltozás hatására kialakuló hőmérsékleteloszlást a 17. ábra mutatja.

a.

b.

17. ábra - A darab hőmérsékletének alakulása
a) ε= 30%; b) ε= 90%-os alakváltozás hatására
A darabokat (18. ábra) az alakítás után szabad levegőn hűtöttem, majd szakítógépen húzó igénybevételnek vetettem alá.
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18. ábra - 30% - 90% között alakított darabok
Az elviselt terhelésből következtetni lehet a kötés minőségére, valamint az
„összetapadt” felület nagyságára. Az összetapadt felület nagyságának különbözőségét a képlékenyalakítás elméletéből ismert tapadási/csúszási zónák egyebek közt
geometriától függő eltérő szélessége okozhatja [27]. A vizsgálatok könnyebb öszszehasonlíthatóságára bevezettem a szerszámok által nyomott (b × a) keresztmetszetre vonatkoztatott lefejtő szilárdság fogalmát (σlef,km), amellyel az összetapadt
felület nagyságára lehet következtetni úgy, hogy a szakító erőt a teljes alakított felületre vonatkoztatjuk. A 19. ábrán különböző mértékű alakítás hatására összetapadt rétegek láthatóak.

a. ε= 30%

b. ε=40%

c. ε=50%

d. ε= 60%

e. ε=70%

f. ε=80%

g. ε=90%
19. ábra - Különböző mértékű alakítás hatására összetapadt rétegek
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20. ábra - Terhelőerő hatására az alakított réteg „elfordul”, majd elszakad
A „tapadás” minőségének jellemzésére a két réteg szabadon maradó hoszszabb végeit szakítógépbe fogtam. A terhelőerő először közel nyíró igénybevételt
fejt ki az alakított felületen, mivel azonban a darab két végének befogása nem egytengelyű, az alakított réteg először „elfordul”, majd a kötés szétválik, vagy a kisebb
szilárdságú réteg elszakad (20 - 21. ábra).

a. ε= 30%

b. ε=40%

c. ε=50%

d. ε= 60%

e. ε=70%

f. ε=80%

g. ε=90%
21. ábra - Különböző mértékű alakítás hatására összetapadt
és szétválasztott felületek
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A szétválasztott próbákból felvett diagramok a 22. ábrán szerepelnek.
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c. εFord=50%, σlef,km ≈ 36 MPa
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22. ábra - Szakító diagramok különböző mértékű alakítás után
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Látható, hogy a nyomott keresztmetszetre (b × a) vonatkoztatott un. „fajlagos lefejtőszilárdság” az alakítás mértékével növekszik, ami igazolja azt a feltételezést, hogy az alakváltozás mértéke befolyásolja az „összetapadt” felület nagyságát. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy az egységnyi összetapadt felület teherbíró képességének növekedését, ami a kötés erősségét megbízhatóbban jellemezné, ezzel
a módszerrel nem tudjuk kimutatni.
Mint az a 21. d. ábrán látható, 60%-os alakításnál már nem az alakított felületek válnak le egymásról, hanem az alakítás hatására lecsökkent keresztmetszetben szakad el az alapanyag. Ezért a nagyobb alakváltozás hatására bekövetkező
kötés minőségére ezzel a módszerrel nem tudunk következtetni.
4.2.1. Metallográfiai vizsgálatok a tapadás ellenőrzésére
A nagyobb alakváltozás hatására összetapadt rétegek esetében az előző
pontban bemutatott vizsgálati módszerrel már nem juthatunk eredményre. Ezért
is igyekeztem más módon is vizsgálni a darabokat. A metallográfiai vizsgálatok
segítségével feltárhatóak a két réteg közötti légbezáródások, illetve a nem megfelelően tapadt részek. A 23 – 28. ábrákon bemutatom a korábban már elszakított
próbatestekből kimunkált csiszolatok szövetképeit.

23. ábra - Az alakítás hatására megfelelően összehegedt felületek (hosszirány)
Relatív alakváltozás ε = 60 %

24. ábra - Az alakítás hatására nem megfelelően összehegedt felületek
a darab szélén (keresztirány)
Relatív alakváltozás ε = 60 %
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25. ábra - Az alakítás hatására nem megfelelően összehegedt felületek
a darab közepén (hosszirány)
Relatív alakváltozás ε = 60 %

26. ábra – Az alakítás hatására összehegedt felületek (hosszirány)
megjelenik az „ívesség”
Relatív alakváltozás ε = 70 %

a. Az íves jelleg itt is látható

b. Megjelenik egy „újabb” réteg
27. ábra – Az alakítás hatására összehegedt felületek (hosszirány)
Relatív alakváltozás ε = 80 %
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28. ábra - Az alakítás hatására összehegedt felületek (hosszirány)
Relatív alakváltozás ε = 90 %
Az alakított és szakítóvizsgálatnak alá nem vetett próbadarabok szövetképeit a 29 - 35. ábrákon mutatom be.

29. ábra - Az alakítás hatására nem megfelelően összehegedt rétegek (keresztirány)
Relatív alakváltozás ε = 40 %

30. ábra - Az alakítás hatására megfelelően összehegedt felületek (hosszirány)
Relatív alakváltozás ε = 50 %
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31. ábra - Az alakítás hatására nem megfelelően összehegedt felületek
(keresztirány)
Relatív alakváltozás ε = 50 %

32. ábra – Az alakítás hatására összehegedt felületek (hosszirány)
Relatív alakváltozás ε = 60 %

33. ábra - Az alakítás hatására összehegedt felületek (hosszirány)
Relatív alakváltozás ε = 70 %

34. ábra - Az alakítás hatására összehegedt felületek (hosszirány)
Relatív alakváltozás ε = 80 %
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35. ábra - Az alakítás hatására összehegedt felületek (hosszirány)
Relatív alakváltozás ε = 90 %
Megállapítható, hogy a Ford szerszámmal történő plattírozás alkalmas a
hengerléssel történő plattírozás alapkísérletének, továbbá olyan gyorsan elvégezhető kísérleti eljárás is egyben, mellyel eldönthető, hogy 2 tetszőlegesen kiválasztott

és

megfelelően

előkészített

alumínium

ötvözet

valószínűsíthetően

plattírozható-e vagy sem.
Továbbá a fenti eredmények birtokában két jelenségre is érdemes felfigyelni. Először: az alakítás hatására az érintkező darabok keresztmetszetük mentén nem egyenletesen alakváltoznak, és egy ívesség jelenik meg a két „összetapadó” réteg között, amelynek oka a rétegek alakítási szilárdságának és alakváltozó
képességének különbségében keresendő. A darabban a nyomófelületek alatt „háromszög alapú hasáb alakú” un. nyomókúpok alakulnak ki. Feltételezésem szerint
a nagyobb szilárdságú anyagban kialakuló nyomókúp csúcsánál lekerekített (ellapuló) formát felvéve nyomódik be a kisebb szilárdságú ötvözetbe. Azonban ennek
megállapítása további vizsgálatokat tesz szükségessé. Másodszor: az AlMnSi ötvözeten megjelenik egy harmadik réteg, melynek kialakulási körülményei tisztázatlanok és szintén további vizsgálatokat tennének szükségessé. Valószínűsíthetően valamilyen diffúzió hatására létrejövő dúsulásról van szó, de ez jelen pillanatban csak feltételezés, és nem érinti a disszertáció szorosabb értelembe vett témakörét.

4.3.

HENGERLÉSI KÍSÉRLETEK
Hengerlési kísérleteket a rendelkezésemre álló ötvözetek számos kombiná-

ciójára végeztem. A kísérletek során rendre három, négy valamint ötrétegű paketteket hengereltem.
4.3.1. A hengerlési kísérletek előkészítése
Az érintkező felületek hőmérséklete az egyes ötvözetek hagyományos hengerlési kiinduló hőmérsékletétől jelentősen nem térhet el. A kötés kialakulásának
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biztosítása érdekében kb. 460 °C alá nem csökkenthető a hengerlés kezdési hőmérséklete. Vizsgálataimhoz a 460 - 530 °C előmelegítési hőmérséklettartományt választottam. A Von Roll hengerállvány alapvetően szalaghengerlésre tervezett voltából adódóan a hengerállítás nagy időigénye, és a hengerek erőteljes hűtőhatása
miatt „túlhűlő” darabokat az előmelegítő kemencében utánmelegítettem. Az érintkező felületeken kialakuló nyomás a plattírozási kötés kialakítása szempontjából a
legfontosabb paraméter. A hengerek és a hengerelt lemez között az alakváltozási
zónában az alakváltozás mértékétől, a hengerelt anyag alakítási szilárdságától, az
alakváltozási zóna geometriai viszonyaitól és az érintkezési felületen érvényes súrlódási tényezőtől függő nyomófeszültség (alakítási ellenállás) ébred. Ennek a nyomott felület mentén változó nagyságú felületi nyomásnak kell biztosítania a hengerrésen történő áthaladás során az egyes rétegek közötti kötés kialakulását. Ezért
szükséges volt különböző szúrástervek kidolgozása, melyekhez ismernem kellett
az alakítási ellenállás változását a különböző vastagságú és anyagú rétegek esetében.
4.3.2. A kísérleti pakettek kialakítása
A kísérleti pakettek előmelegítő kemencébe történő berakása, kivétele, és a
hengerek közé történő beadása is kézi fogó segítségével történt. Az egyes rétegek
elmozdulásának megakadályozásához a paketteket összeállításuk után hengerléssel ellapított vékony, lágy alumínium huzallal kötöttem át (36. ábra).

36. ábra - Az előmelegítéshez összepántolt kísérleti pakett
A leírtakat és a hidegen hengerelt késztermék előírt vékonyréteg vastagságát figyelembe véve, az általam elkészített kiinduló szendvics geometriai méreteit
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a 30 mm névleges vastagságú alapfém esetén a 36. ábra mutatja. A pakettek elkészítéséhez a fedőlemezek méretét az ötvözetek meleghengerlésekor kb. 27 mm vastagságú lemezekből a végvágó ollón levágott darabokból hengereléssel állítottam
be, míg a magötvözet az ALCOA-KÖFÉM Kft. öntödéjében félfolyamatosan öntött
tuskóból kivágott szeletekből marózással készült.
4.3.3. A kísérleti körülmények ismertetése
A hengerlés kezdő hőmérsékletét első lépésben 480 °C-ra, a hengerlési sebességet pedig 5 m/percre választottam. A darabok érintkező felületeit a pakett
összeállítása előtt denaturált szesszel zsírtalanítottam. Az összeállított darabok hevítését légkeveréses kemencében 500°C-on végeztem. Az előmelegítés ideje 1 óra
volt. A kis méretek és a gyors felületi hőelvonás hatását kiküszöbölendő, a darabokat minden tapasztó szúrás után visszahelyeztem a kemencébe visszamelegítés
céljából. A visszamelegítés idejét az üzemi hengerlés hűlését modellezve az elérni
kívánt hőmérséklet szabta meg. A hengerelhető darabok kiinduló magasságát és
hosszát, az utánmelegítés szükségességét is figyelembe véve, a légkeveréses előmelegítő kemence méretei és a rendelkezésre álló anyagvastagságok alapján határoztam meg. A darabok átmelegedésének időbeni változását a 37. ábra mutatja.

37. ábra - A pakett felmelegedése 500 °C-os kemencében.
Az érintkezési felületen ható nyomás hatásának nagyobb időtartama a kialakuló kötés erősségét növeli [24], [25], [28]. Ez azt jelenti, hogy a kötés kialakulása szempontjából legfontosabb első szúrást, és lehetőleg a következő 2-3 szúrást
is kis hengerlési sebességgel kell végezni. A sebesség csökkentésénél azonban korlátot jelent a hengerelt darab hengerekkel érintkező felületi rétegeinek erőteljes lehűlése.
A kísérleteim során a hengereket a hengerlés megkezdése előtt hőlégfúvók
segítségével 65-70 °C-ra elő tudtam ugyan melegíteni, de a nagy szúrásközidők és
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a korlátozott hő-utánpótlás miatt a hengerek folyamatosan hűltek. Ezért a kísérletekhez választott hengerlési sebesség-tartomány a plattírozó szúrásokhoz nem lehet kisebb 4-6 m/percnél, a további meleghengerléshez pedig 8-15 m/percnél.
4.3.4. A kenés biztosítása
Az alumínium és ötvözetei meleghengerlésekor fokozottan hajlamosak az
alakító

hengerek

felületén

történő

feltapadásra.

Megakadályozására

a

meleghengerművekben a hengerek és a hengerrésbe befutó darab felületére nagy
mennyiségű hűtő-kenő emulziót juttatnak. Ez a módszer erős hűtőhatása miatt a
kísérleti hengerlés során nem használható (sőt az első tapasztó szúrásoknál az ipari
hengerlés során sem, mivel a rétegek közé bejutó emulzió olajtartalma a hegedést
lehetetlenné tenné), ezért gondoskodni kellett arról, hogy a hűtő-kenőanyag csak
a szükséges minimális mennyiségben kerüljön fel a munkahengerekre. Az első
plattírozó szúrásokat a kenőanyagnak a pakett rétegei közé történő bejutásának
kizárása érdekében kenőanyag nélkül, szárazon végeztem.
4.3.5. Kísérleti szúrástervek kidolgozása a tapasztó szúrásokhoz
Hengerlési előkísérleteim során korábban már megállapítottam, hogy ha az
első un. „tapasztó szúrások” relatív alakváltozás szempontjából túl kicsinek vagy
túl nagynak bizonyulnak szemmel látható kötés nem alakul ki. Ahhoz, hogy az
egyes ötvözetek eltérő tulajdonságait figyelembe tudjam venni, az optimális szúrásterv kidolgozásához külön hengereltem mag valamint fedőlemezeket. Az így
hengerelt lemezek esetén vizsgáltam a lemezek alakítási ellenállását a megnyúlás
függvényében. Feltételezésem szerint a kötés kialakulásának valószínűsége ott a
legnagyobb, ahol az egyes rétegek alakítási ellenállása közel azonos ugyanazon
megnyúlás mellett.
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38. ábra - Alakítási ellenállás a megnyúlás függvényében
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Az alakítási ellenállás a hengerlési erő és a nyomott felület hányadosaként
számítható, a hengerlési erő regisztrálásával egy könnyen számítható mennyiség,
amely anyagfüggő és az alakítás mértékével arányos. A nyomott felület a darab
szélesség és a nyomott ívhossz szorzata.
Továbbá a szúrástervek kidolgozásánál nem elhanyagolható az a tény sem,
miszerint a darabok kezdetben tökéletlenül illeszkednek egymásra, ezért célszerű
5-7 tapasztószúrást végezni. Ezáltal a kötés kialakulása nagyobb valószínűséggel
biztosítható. A hengerlési sebességet pedig úgy kell megválasztani, hogy a felületi
nyomás a lehető leghosszabb ideig rendelkezésre álljon, a fedőlemezek nagymértékű túlhűlése nélkül.
A kísérleti hengerállványon hengerlési erő szempontjából alumíniumötvözetek hengerlésekor sem a próbatestek kiinduló méreteinek tervezésekor, sem az
alakváltozások mértékét tekintve nem ütközünk korlátba. A hengerlési nyomaték
vonalán azonban az 1kNm megengedhető hengerlési nyomaték korlátozza a tervezhető alakváltozás mértékét. Annak érdekében, hogy a tervezett alakváltozáshoz tartozó hengerlési nyomatékot a rendelkezésre álló hajtónyomatékkal összhangba hozzuk, a próbatest szélességét egy szűk mérettartományban kell tartanunk.
A fent leírtakat figyelembe véve négy különböző szúrástervet dolgoztam ki
a tapasztószúrásokhoz, amelyeket a 2. táblázatban mutatok be. Ezek a szúrástervek a 38. ábrán római számokkal (I.-IV.) jelölt alakváltozások megvalósítását célozzák.
2. táblázat - Szúrástervek a „tapasztó” szúrásokhoz
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A táblázatrészleteken látható, hogy az egyes szúrástervek első szúrásaiban
az alakváltozások 0,9; 1,2; 1,5 és 1,8% körül mozognak. Az utolsó oszlopban jelöltem, hogy a kötés a magtuskó mindkét oldalán szabad szemmel látható hiba nélkül
kialakult-e? Amennyiben csak az egyik oldalon, vagy szemmel láthatóan nem teljes hosszban valósult meg, úgy a plattírozást nem tekintettem elfogadhatónak.
Gyakorlatilag csak a II. szúrásterv biztosította az elvárt kötés kialakulását. A többi
szúrásterv sajnos nem vezetett eredményre. Részben kialakult ugyan a kötés, de a
hengerrésből kifutó darabon szabad szemmel is látható kötési hibák voltak. Több
ízben csak az egyik oldalon alakult ki kötés. Az így kapott lemezeket a szúrástervnek megfelelően továbbhengerelve a kötés kialakítása nem volt biztosítható. Miután kialakult a kötés, a rétegek együtt nyúltak tovább, azonban túlzottan nagy alakváltozás továbbra sem volt megengedhető, mert a kötés erőssége még nem elegendő és a rétegek felszakadhatnak. Tapasztalataim szerint, ha az első 2-5 szúrásban nem alakul ki a kötés az egyes rétegek között, akkor a továbbhengerlés során
sem várható, hogy az egyes rétegek összehegedjenek. Azonban, ha kialakult a kötés a rétegek között, és a kialakulását követően a 3-4. szúrásban nem szakad fel,
akkor a továbbhengerlés során sem várható felszakadás. Ezért az 5-8. szúrás után
az alakítás mértéke folyamatosan növelhető hogy a szükséges alakváltozásokat
biztosítani lehessen, továbbá, hogy a magötvözet teljes áthengerlése megtörténjen.
4.3.6. A kísérleti hengerlések részletezése, metallográfiai vizsgálatok
A hengerlési kísérleteket a Von Roll gyártmányú kísérleti hengerállványon
végeztem. Mint már leírtam, ez egy alapvetően szalaghengerlésre tervezett kísérleti berendezés, amely kompromisszumok árán használható meleghengerlésre is.
Egyik, a meleghengerlésnél alapvetően problémát okozó hiányosság az, hogy a
hengerállítási sebessége lassú (annak érdekében, hogy szalaghengerlésnél precíz,
pontos állítást tegyen lehetővé), ezért a hengerlést az ipari gyakorlattól eltérően
kellett végezni.
Az iparban a kemencéből kivett meleg darabot a nyitott hengerpár közé engedve a hengerész „fogást” vesz (a hengereket a darabbal való érintkezésig zárja,
így állítja be a kiinduló „nulla alakváltozás”-hoz tartozó hengerrés értéket). Ezt
követően ettől a pozíciótól indítva „rázár” a pakettre az első szúrás előírt magasságcsökkenésének megfelelően, és indítja a hengerlést. A laboratóriumi hengerlésnél ezzel szemben a darab végénél összepántolt meleg darabot az előre beállított
hengerrésbe kellett beadnunk a szúrástervben előírt hengerlési sebességhez beállított fordulatszámú hengerek közé. Az ipari gyakorlatban alkalmazott módszer a
Von Roll állványon nem megvalósítható, mert a darab elhűlését eredményezné.
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A hengerlésnél alkalmazott szúrástervet a 3. táblázat mutatja.
3. táblázat - Hengerlési szúrásterv meleghengerléshez
Szúrásterv
Kiinduló pakett vastagság, mm:
T_kemence:
szúrás száma

Δh

v_hengerlési

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

0,40 mm
0,40 mm
0,40 mm
0,40 mm
0,40 mm
0,40 mm
0,40 mm
0,50 mm
0,80 mm
1,00 mm
1,00 mm
1,00 mm
1,00 mm
1,50 mm
1,50 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,00 mm
2,00 mm

5,60 m/perc
5,60 m/perc
5,60 m/perc
5,60 m/perc
5,60 m/perc
5,60 m/perc
7,50 m/perc
11,20 m/perc
11,20 m/perc
11,20 m/perc
11,20 m/perc
11,20 m/perc
11,20 m/perc
11,20 m/perc
11,20 m/perc
11,20 m/perc
60,00 m/perc
60,00 m/perc
60,00 m/perc

34,10 mm Meleg méret: 34,56 mm
t_melegítési :
500 °C
120 perc
Kifutó hideg Kifutó meleg Visszameleg
méret
méret
ítési idő
33,71 mm
34,16 mm
15 perc
33,31 mm
33,76 mm
15 perc
32,92 mm
33,36 mm
15 perc
32,52 mm
32,96 mm
8 perc
32,13 mm
32,56 mm
8 perc
31,73 mm
32,16 mm
0 perc
31,34 mm
31,76 mm
8 perc
30,84 mm
31,26 mm
0 perc
30,06 mm
30,46 mm
7 perc
29,07 mm
29,46 mm
0 perc
28,08 mm
28,46 mm
6 perc
27,10 mm
27,46 mm
0 perc
26,11 mm
26,46 mm
6 perc
24,63 mm
24,96 mm
0 perc
23,15 mm
23,46 mm
5 perc
21,67 mm
21,96 mm
→
19,67 mm
17,67 mm
15,67 mm

T_felső henger :
T_alsó_henger :

59,5 °C
55,5 °C

T_darab T_felső henger T_alsó_henger
450 °C
443 °C
442 °C
440 °C
422 °C
400 °C
394 °C
376 °C
368 °C
358 °C

59,5 °C
56,5 °C
51,6 °C
47,5 °C
47,0 °C
45,5 °C
45,0 °C
44,0 °C
43,0 °C
43,4 °C
-

55,5 °C
51,3 °C
47,0 °C
44,1 °C
43,0 °C
40,5 °C
39,0 °C
39,3 °C
39,0 °C
38,3 °C
-

Hengerhőmérsékletek 2
perccel szúrás előtt
Megjegyzés
Visszamelegítés 480 °C-ra.
Visszamelegítés 480 °C-ra.
Visszamelegítés 480 °C-ra.
Visszamelegítés 470 °C-ra.
Visszamelegítés 460 °C-ra.
Visszamelegítés: 450 °C-ra.
Visszamelegítés: 440 °C-ra.
Visszamelegítés: 430 °C-ra.
Visszamelegítés: 420 °C-ra.
Visszamelegítés: 410 °C-ra.
Egymelegből
továbbhengerelve

A hengerelt darabból a kiinduló geometriai viszonyok mellett és a magas
darabhőmérséklet miatt továbbá a rendelkezésemre álló eszközökkel vágható
maximális vastagság miatt csak a meleghengerlés befejezését követően (a 19. szúrás után) kb. ε = 60%-os összalakítás után tudtam mintát venni. Ezt követően minden szúrás után mintát vettem és csiszolatot készítettem mind hengerlési, mind
arra merőleges irányban.
A metallográfiai vizsgálatok során készített felvételek a 39 - 51. ábrákon követhetők. Itt megjegyzem, hogy az alakítással nem álltunk meg ε = 90%-nál, hanem
tovább alakítottuk, míg a lemez hullámosodni nem kezdett. Ezt azért tettük, hogy
az esetleg anyagban lévő buborékok láthatóvá váljanak, vagy felszakadjanak.

a.
b.
39. ábra – Összehegedt rétegek a 10. szúrás után,
kiemelve a nem megfelelő hegedést
a. hengerlési irányban
b. hengerlési irányra merőlegesen
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a.
b.
40. ábra - Összehegedt rétegek a 11. szúrás után,
kiemelve a nem megfelelő hegedést
a. hengerlési irányban
b. hengerlési irányra merőlegesen

a.
b.
41. ábra - Összehegedt rétegek a 12. szúrás után,
kiemelve a nem megfelelő hegedést
a. hengerlési irányban
b. hengerlési irányra merőlegesen

a.
b.
42. ábra - Összehegedt rétegek a 13. szúrás után
a. hengerlési irányban
b. hengerlési irányra merőlegesen

a.
b.
43. ábra - Összehegedt rétegek a 14. szúrás után
a. hengerlési irányban
b. hengerlési irányra merőlegesen
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a.
b.
44. ábra - Összehegedt rétegek a 15. szúrás után
a. hengerlési irányban
b. hengerlési irányra merőlegesen

a.
b.
45. ábra - Összehegedt rétegek a 16. szúrás után
a. hengerlési irányban
b. hengerlési irányra merőlegesen

a.
b.
46. ábra - Összehegedt rétegek a 17. szúrás után
a. hengerlési irányban
b. hengerlési irányra merőlegesen

a.
b.
47. ábra - Összehegedt rétegek a 18. szúrás után
a. hengerlési irányban
b. hengerlési irányra merőlegesen

- 54 -

4. Fejezet

Laboratóriumi kísérletek

a.
b.
48. ábra - Összehegedt rétegek a 19. szúrás után
a. hengerlési irányban
b. hengerlési irányra merőlegesen

a.
b.
49. ábra - Összehegedt rétegek a 20. szúrás után
a. hengerlési irányban
b. hengerlési irányra merőlegesen

a.
b.
50. ábra - Összehegedt rétegek a 21. szúrás után
a. hengerlési irányban
b. hengerlési irányra merőlegesen

a.
b.
51. ábra - Összehegedt rétegek a 22. szúrás után
a. hengerlési irányban
b. hengerlési irányra merőlegesen
Látható, hogy az alakítás hatására a hibák eltűntek, vagy annyira finomodtak, hogy nem voltak észrevehetőek. Azonban a hibák keletkezésének okait és befolyásoló paramétereinek meghatározását az eddigi kísérletekből biztonsággal
megmondani nem lehet, ehhez további kísérletekre van szükség.
4.3.7. Az egyes rétegek megnyúlásának vizsgálata
Szükségesnek tartottam megvizsgálni azt is, hogy a különböző szúrásokban
hogyan változik a fedőlemez és a maganyag hosszirányú mérete.
A mérést két párhuzamos sorozaton (A, B) végeztem. Azonos geometriájú
paketteket az egyes szúrásokhoz beállított hengerréseken egymás után azonos
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hengerlési sebességgel alakítottam. Ez biztosította, hogy a párhuzamos méréseknél a hőmérsékletek, az alakváltozások és az alakváltozási sebességek is azonosak
voltak. Az 52 - 53. ábrák mutatják az egyes rétegek megnyúlását a teljes pakett
relatív magasság csökkenése (fogyása) függvényében.
5,0%

Megnyúlás

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
0%

1%

2%

3%

4%

5%

Fogyás
Felső oldali fedőlemez

Alsó oldali fedőlemez

Mag

52. ábra - Egyes rétegek megnyúlása a pakett magasságcsökkenése függvényében
(A sorozat)
5,0%

Megnyúlás

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
0%

1%

2%

3%

4%

5%

Fogyás
Felső oldali fedőlemez

Alsó oldali fedőlemez

Mag

53. ábra - Egyes rétegek megnyúlása a pakett magasságcsökkenése függvényében
(B sorozat)
Kísérleteim során azt tapasztaltam, hogy az egyes rétegek között csak abban az esetben alakul ki szemmel is látható kötés, ha a fedőlemez megnyúlása nagyobb, mint a magé. Megállapítottam, azt is, hogy a fedőlemez nagyobb mértékű
keményedésének köszönhetően ez csak egy szűk tartományban biztosítható. Látható, hogy ez a szűk tartomány kb. 0,8 és 3,3 % közötti alakváltozás között van,
ami 34 mm vastagságú pakettnél 0,3 – 1,1 mm közötti magasságcsökkenést jelent.
4.3.8. Továbbhengerlés vékony lemezzé
A kísérletsorozat következő lépéseként a három rétegű paketteket továbbhengereltem „vékony” lemezzé, a felhasználói késztermékhez közeli méretre. A
tapasztószúrások után alkalmazott szúrástervet a 4. táblázat tartalmazza.
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4. táblázat - Szúrásterv „vékony” lemez hengerléséhez
Szúrásterv

Kiinduló pakett vastagság, mm:
T_kemence:
szúrás száma

Δh

v_hengerlési

1.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

0,40 mm
2,00 mm
2,00 mm
2,00 mm
2,00 mm
2,00 mm
2,00 mm
1,50 mm
1,00 mm
0,80 mm
0,60 mm
0,40 mm
0,40 mm
0,30 mm
0,20 mm
0,20 mm

5,60 m/perc
60,00 m/perc
60,00 m/perc
60,00 m/perc
60,00 m/perc
30,00 m/perc
30,00 m/perc
30,00 m/perc
30,00 m/perc
30,00 m/perc
30,00 m/perc
20,00 m/perc
20,00 m/perc
20,00 m/perc
20,00 m/perc
20,00 m/perc

34,10 mm Meleg méret: 34,56 mm
T_felső henger: 59,5 °C Hengerhőmérsékletek 2
t_melegítési :
T_alsó_henger: 55,5 °C perccel szúrás előtt
500 °C
120 perc
Kifutó hideg Kifutó meleg Visszameleg
T_darab T_felső henger T_alsó_henger
Megjegyzés
méret
méret
ítési idő
33,71 mm
34,16 mm
15 perc 450 °C 59,5 °C
55,5 °C Visszamelegítés 480 °C-ra.
15,67 mm
Egymelegből
13,67 mm
11,67 mm
9,67 mm
7,67 mm
5,67 mm
4,17 mm
3,17 mm
Hideghengerlés
2,37 mm
1,77 mm
1,37 mm
0,97 mm
0,67 mm
0,47 mm
0,27 mm

Megállapítható, hogy a lemezek felületén szemmel látható kötési hiba nem
tapasztalható, azonban ha optikai mikroszkóppal vizsgáljuk az egyes rétegeket,
akkor már felfedezhetőek kötési hibák az egyes rétegek között. Ezeket a hibákat az
54 - 56. ábrákon mutatom be.

54. ábra – Levegő bezáródás a rétegek között

55. ábra – Levegő bezáródás a rétegek között
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56. ábra - Felszakadt felületek
4.3.9. Az alakítási küszöbérték szerepe a kötés kialakulására
Feltehető a kérdés, hogy minden esetben igaz-e az a több szerző által tett
megállapítás [29], [30], hogy egy adott küszöb értéket elérve a kötés kialakulása
megtörténik, és az erőssége egyre nő, míg egy felső határt elér?
Az előző kísérletsorozat alapján megállapítottam, hogy a kötés csak abban
az esetben alakul ki, ha a fedőlemez megnyúlása nagyobb, mint a magé. Ez azt
jelenti, hogy egy felső határnál nagyobb alakváltozással járó szúrás esetén (a felületi nyomás felső küszöbértékének túllépésekor) a kötés kialakítása nem biztosítható, mert ugyan az érintkező felületek között kialakul a kötés, de az eltérő sebesség, és nyúlási viszonyok miatt a hengerrésből kilépve azonnal fel is szakad (57.
ábra).

57. ábra - A már korábban kialakult kötés felszakadása az egyes rétegek eltérő
nyúlásviszonyainak köszönhetően.
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Azonban tapasztalataim szerint, ha túl kis szúrással végezzük a hengerlést,
akkor a kötés kialakulása nem megy végbe, mert nem megfelelő a nyomóerő nagysága. Ez tehát azt jelenti, hogy minden esetben igaz, hogy a kötés kialakulása egy
adott felületi nyomás (alsó küszöb érték) eléréséig nem biztosítható, azonban nem
igaz az a megállapítás, hogy ezt az értéket meghaladva a kötés erőssége nő, míg el
nem ér egy felső határt. Ez csak abban az esetben fog bekövetkezni, ha egy keményebb mag ötvözetre lágyabb fedőréteget viszünk fel, melynek az alakítási keményedése is kisebb a magötvözeténél.
4.3.10. A fedőlemez Mg tartalmának hatása a kötés kialakulására
Kísérleteim során vizsgálni kívántam a fedőlemezek Mg tartalmának hatását is. Összehasonlító hengerlési paketteket készítettem, melyek azonos geometriával rendelkeztek, csak a fedőlemezek anyagminőségében tértek el. Szakirodalmi
közlések szerint a Mg nagyban rontja a plattírozhatóságot [31], gyakorlatilag csak
vákuumban vagy védőgáz atmoszférában plattírozható. Tapasztalataim szerint
ugyanazon geometria mellett elvégzett párhuzamos kísérletekben szignifikáns különbség nem volt kimutatható a kétféle (AlSi10 és AlSi10Mg) ötvözet alkalmazása
során. A már korábban kidolgozott szúrástervet betartva a tapasztó szúrásokban
a Mg tartalmú ötvözet esetén is kialakult a kötés. Az előmelegítés előtt a felületen
jelen lévő oxidréteget drótkefézéssel célszerű eltávolítani.
4.3.11. A felületi érdesség hatásának vizsgálata
A laboratóriumi körülmények között kihengerelt plattírozott lemezekből az
esetek zömében mikroszkópos felvételeket is készítettem. Erre példaként néhány
olyan esetet mutatok be, ahol a kötés (hegedés) megfelelő volt, illetve ahol ez nem
volt kielégítő. Általánosságban megállapítható, hogy a hegedés minősége 60 %-os,
vagy annál nagyobb összes alakváltozás esetén, és 500 °C kezdőhőmérséklet esetén
várhatóan létrejön (58 - 59. ábra). Néhány kivétel miatt, amit például a 60 - 62. ábrákon mutatok be, mégsem fogadható el minden esetben megfelelőnek a két réteg
tapadása. Ezért ezeknek a levegő bezáródásoknak az előidéző okát külön vizsgáltam, és azt tapasztaltam, hogy ezt a felületek hibája (elsősorban az alapfém felületi
hibája mivel a borítólemez hidegen hengerelt minőségű, így annak felülete minden
esetben megfelelő simaságú) okozza. A mintákat Barker marószerrel marattam,
hogy láthatóvá tegyem a kötési hibák mellett a szemcseszerkezetet is.
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58. ábra - Megfelelően tapadt rétegek (relatív alakváltozás mértéke: ε = 60%)

59. ábra - Megfelelően tapadt rétegek (relatív alakváltozás mértéke: ε = 90%)

60. ábra - Nem megfelelően tapadt rétegek, levegő bezáródások
(relatív alakváltozás mértéke: ε = 80%)

61. ábra - Nem megfelelően tapadt rétegek, levegő bezáródások
(relatív alakváltozás mértéke: ε = 50%)
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62. ábra - Nem megfelelően tapadt rétegek, levegő bezáródások
(relatív alakváltozás mértéke: ε = 50%)
A hengerlés során minden szúrás után mintát vettem, néhány esetben a fedőlemezt eltávolítottam a magról. Az így eltávolított felületekről optikai mikroszkópos felvételeken kívül SEM felvételeket is készítettem. A 63. ábrán néhány jellemző kötési hiba látható.

a.

b.
63. ábra – Nem megfelelően kialakult kötés, valamint légbezáródás nyoma (a.)
folyási vonalak, valamint levegő bezáródási nyomok (b.)
(Kovács Árpád SEM felvétele)
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Az egyes kísérletek eredményességének ellenőrzésére hengerlés közben
nem volt lehetőségem. A nyilvánvalóan sikertelen kísérleteknél azonnal látható
volt, hogy a rétegek között nem, vagy csak a darab végein, illetve más esetekben a
darab középső részének környékén jött létre hegedés. A vizuális megítélésnél biztosabban jelezte a kötés létrejöttét a felületi hőmérséklet gyors beállású hőmérővel
(tüskés termoelempár) történő mérése. A nem megfelelő kötés esetén a fedőlemez
felületi rétegének túlhűlését nem kompenzálta a maglemezből is kiáramló hőmennyiség, ezért lényegesen alacsonyabb hőmérsékletet mértem. A felület gyors
visszamelegedése a maglemez és borítólemez közötti jó hővezetésre, közvetve tehát a határfelületen kialakuló tapadásra utalt. Az egyes jónak minősített paraméterekkel hengerelt darabok közül további vizsgálatok céljára mintákat tettem félre.
Az I. szúrástervvel (a szúrástervet a 2. táblázat tartalmazza) hengerelt sorozatnál csak néhány esetben volt megállapítható, hogy létrejött a mag és a fedőrétegek közötti kötés. A 64. ábra az 1. szúrás után félretett háromrétegű mintadarab
fedőrétegének 3 hónap után elvégzett lefejtése után a borítólemez belső felületéről
készült.

64. ábra - Elégtelen hegedés miatt oxidálódott felületrészek

Az ábra a darab felületét teljes szélessége mentén mutatja be. A ténylegesen
összehegedt, a levegő oxigéntartalmával történő érintkezést kizáró helyeken a
szétválasztáskor felszakadt fényesebb felület mellett mintegy 30% oxidálódott, sötét színű rész jelzi a kötés helyi hiányát. A hengerlést rövid idővel követő szétválasztás után ez a jelenség még nem mutatható ki.
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Hasonlóan elégtelen hegedésre példa a 65. ábrán mutatott felvétel, amelyet
egy Zeiss Discovery V12 típusú sztereo mikroszkópon készítettem.

65. ábra – Alacsony hengerlési hőmérséklet miatt elégtelen kötés nyomai a maglemez felületén
A darab a II. szúrástervvel végzett sorozat első szúrása előtti résállítási korrekció következtében lehűlt és kisebb hőmérsékleten (kb. 390-400 °C) került hengerlésre. Az utánmelegítés nélkül végzett második szúrás után a felületen mért
hőmérséklet 360 °C volt, és a kötés vizuális megítélés alapján létrejött. A borítólemez leválasztása után készült ábrán azonban jól látható, hogy a maglemez marógépen történő forgácsolásakor kialakult körív alakú forgácsolási nyomok bár
alakváltoztak, de jól felismerhetően megmaradtak. Az ábrán látható az érdesség
csúcsok (kiemelkedő, ívesen futó érdesség „hegyek”) részleges kiszakadozása.
Ezen területek aránya nyilvánvalóan arra utal, hogy a kötés a kisebb hőmérsékleten a második szúrás után is csak kisebb területekre kiterjedően jött létre.

66. ábra - A maglemez felülete jónak minősített kötés szétbontása után
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A tervezettnek megfelelő hengerlés szerint 470 °C hőmérsékleten végzett
második tapasztószúrás után meghagyott minta szétválasztása után kapott maglemez felületről készült a 66. ábrán bemutatott felvétel. A vele érintkező borítólemez felületről készült kép a 67. ábrán látható.

67. ábra - A borító lemez felülete jónak minősített kötés szétbontása után

Az ábrán lévő vízszintes vonalszerű nyomok a borító lemez pakett kialakításához történő előhengerlésekor behengerelt henger-megmunkálási nyomokra
vezethetők vissza.
A III. és IV. jelű szúrástervvel végzett sorozatokról kiderült, hogy a magasságcsökkentés túl nagynak bizonyult. Úgy láttam, hogy ha létre is jött a hengerrésben a kötés, a hengerek közül való kilépéskor valószínűleg a hengerfelületeken
fellépő tapadás valamint az egyes rétegek jelentősen eltérő hosszirányú alakváltozása miatt a hengerek felszakították a fedőlemezeket.
Az érintkező felületek érdességének bemutatására, összefoglalásul oszlopdiagramokon szemléltetem (68. ábra) 480, 500 és 520 °C hőmérsékleteken és különböző kenési viszonyok mellett a felületminőségek hatását a kötés kialakulására. A
felületminőségek jelölése az 5.1.3 pontban leírtakat követve:
- Normál (finoman forgácsolt).
- Zsírtalanított (finoman forgácsolt és vegyszeresen zsírtalanított).
- Érdesített (forgácsolás után drótkefézéssel érdesített és vegyszeresen
zsírtalanított).
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68. ábra - Felületi érdesség és hengerlési hőmérséklet hatása a kötés minőségére
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A fenti kísérletsorozat eredményeit azonban érdemes egy másik aspektusból is figyelembe venni. A párhuzamos méréseket egy diagramban ábrázolva jobban megfigyelhető a hőmérséklet emelésének, valamint a felület érdesítésének hatása. Az összesített diagramot a 69. ábra mutatja.
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69. ábra - Sikeres plattírozási kísérletek aránya a hőmérséklet
és a felület előkészítés függvényében
Az ábrák bizonyítják, hogy a hőmérsékletnek jelentős hatása van a kötés
minőségére, de a felület érdesítésével is – bár kisebb mértékben, de – javult a plattírozás sikeressége.

4.4.

LEFEJTŐ VIZSGÁLATOK
A kötés kialakulása nem mindig hibamentes, ezért a kötés erősségének mi-

nősítésére is szükség van, melyet lefejtő vizsgálat segítségével végeztem. A kialakult kötés minősítése peel valamint T-peel teszttel lehetséges [32], [33], [34]. Korábbi kísérleteim során a minősítéshez peel tesztet (68. a. ábra) alkalmaztam, azonban tapasztalataim azt mutatták, hogy a T-peel teszt (68. b. ábra) ugyanúgy alkalmas a kötés erősségének minősítésére, mint a peel teszt, de jóval egyszerűbben és
gyorsabban elvégezhető.
A kísérleteim során három- és ötrétegű szendvicslemezeket állítottam öszsze. Egy viszonylag jól alakítható magötvözet mindkét oldalára alacsony olvadáspontú (háromrétegű pakett), majd mindkét oldalára korrózióálló és alacsony olvadáspontú fedőlemezt plattíroztam (ötrétegű pakett). Az így előállított lemezek kötésének erősségét lefejtő vizsgálatokkal számszerűsítettem. A T-peel teszt során a
szakítógép keresztfejének elmozdulása függvényében ábrázoltam a fajlagos lefejtő
erőt. A plattírozás után a fedőlemezeket (háromrétegű pakett) vagy az alacsony
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olvadáspontú lemezeket (ötrétegű pakett) a magtuskó két végén 90°-ban, 20 mm
sugarú hajlító szerszám segítségével visszahajlítottam, majd szakítógépbe fogtam.

a.

b.
70. ábra - Peel teszt (a.) és T-peel teszt (b.) elvi vázlata5

71. ábra - A lefejtéshez szükséges erő
(kiemelve a kötési zóna tartománya)

5

http://image.slidesharecdn.com/packagingtestingslidesharefinal-141124101817-conversion-gate01/95/tips-tricks-forpackaging-testing-7-638.jpg?cb=1416828659

- 67 -

Lefejtő feszültség, MPa

4. Fejezet

Laboratóriumi kísérletek

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

480°C
500°C
520°C

40

50

60

70

80

Relatív alakíváltozás plattírozáskor ε, %

72. ábra - A lefejtéshez szükséges feszültség az alakváltozás
és a plattírozási hőmérséklet függvényében
A vizsgálat során a keresztfej sebességét 20 mm/perc értékre állítottam. A
regisztrált erő értékeket a plattírozás utáni lemezsáv felülettel (szélesség × lefejtett
hossz) elosztva kaptam a fedőlemezsávban létesített feszültség értékét, mely a kötés erősségével arányos.
5. táblázat - A Tpeel vizsgálattal kapott eredmények kiértékelése
Plattírozás 480 °C-on (zölddel kiemelve a megfelelő kötés adatai)
εössz, % Flefejtő, N b, mm

h, mm A, mm2

σlefejtő,

Rp02,

N/mm2 N/mm2

β, -

40

0

50

15,6

780

0

180

0,00

50

3240

50

13

650

4,98462

180

0,03

60

14042

50

10,4

520

27,0038

180

0,15

70

16375

50

7,8

390

41,9872

180

0,23

80

31212

50

5,2

260

120,046

180

0,67

6. táblázat - A Tpeel vizsgálattal kapott eredmények kiértékelése
Plattírozás 500 °C-on (zölddel kiemelve a megfelelő kötés adatai)
εössz, % Flefejtő, N b, mm

h, mm A, mm2

σlefejtő,

Rp02,

N/mm2 N/mm2

β, -

40

0

50

15,6

780

0

180

0,00

50

7811

50

13

650

12,0169

180

0,07

60

15593

50

10,4

520

29,9865

180

0,17

70

30422

50

7,8

390

78,0051

180

0,43

80

39012

50

5,2

260

150,046

180

0,83
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7. táblázat - A Tpeel vizsgálattal kapott eredmények kiértékelése
Plattírozás 520 °C-on (zölddel kiemelve a megfelelő kötés adatai)

εössz, % Flefejtő, N b, mm

h, mm A, mm2

σlefejtő,

Rp02,

N/mm2 N/mm2

β, -

40

0

50

15,6

780

0

180

0,00

50

11743

50

13

650

18,0662

180

0,10

60

31295

50

10,4

520

60,1827

180

0,33

70

33924

50

7,8

390

86,9846

180

0,48

80

45261

50

5,2

260

174,081

180

0,97

Nem minősíthető megfelelőnek az a kötés, amelyben a lefejtőerő (Flefejtő) által
a fedőlemez-sávban létesített feszültség értéke a fedőlemez alakítási szilárdságának (folyáshatárának) β korrekcióval csökkentett értékét nem haladja meg:
𝜎𝑙𝑒𝑓𝑒𝑗𝑡ő =

𝐹𝑙𝑒𝑓𝑒𝑗𝑡ő
≥ 𝛽 · 𝑅𝑝0,2
𝐴𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧𝑠á𝑣

Ahol az általam javasolt β korrekciós tényező értékét 0,33-ban célszerű meghatározni.

4.5.

A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEK ÖSSZEFOGLALÁSA, ALAKÍTÁSI

HATÁRGÖRBE FELVÉTELE

A plattírozás napjainkban egyre szélesebb körben terjed, sőt nem csak három, hanem – egyes speciális esetekben akár öt rétegben is – végeznek bevonatképzést hengerléssel. Az öt réteg esetére a gyakorlati példa az autóipari hűtő alapanyag gyártást; ahol a korrózióvédelmet jelentő borítólemezeken túlmenően, a
gyártás közbeni megömlesztéses forrasztásnál (brazing) szükség van jól folyósítható és megbízható kötést is előidéző rétegre is. Egyes új, a megszokottnál jobb
tulajdonságú ötvözet-párok, bevezetése előtt az alkalmazandó hengerlés-technológiai paramétereket (alapvetően az összes alakváltozást és a hőmérsékletet) nem
célszerű nagyméretű darabok (tuskók) üzemi körülmények között végzett úgynevezett próbahengerlésével kikísérletezni. Az üzemi próbahengerlés az esetleges selejtképződés miatt igen költséges, ezért célszerűbb az előkísérleteket kisméretű
hengersoron elvégezni.
Általában megállapítható, hogy a plattírozó hengerlés rétegei közötti kötést
befolyásoló paraméterek hatása összetett. A meleghengerléshez összeállított többrétegű hengerlési tuskó (pakett) rétegei közötti tapadás (hegedés) létrejöttét és minőségét több tényező befolyásolja:
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- A plattírozni kívánt rétegek anyaga.
- Az érintkező felületek hőmérséklete.
- Egy adott szúrásban kialakuló alakítási ellenállás, és annak eloszlása
a nyomott felület mentén.
- Az összetapasztani kívánt felületekre ható nyomófeszültség nagysága és hatásának időtartama.
- Az érintkező felületek érdessége.
- Az érintkező felületek zsír, illetve olajmentessége.
- A felületi oxidréteg jellemzői.

A hengerlési művelet szempontjából legfontosabbnak tartott, illetve a befolyásolható paraméterek:
- A hengerlés kezdő hőmérséklete, és a darab hőmérsékletének alakulása a hengerlési folyamat során.
- Az egyes szúrásokban megvalósított alakváltozás mértéke.
- Az alakváltozási zóna geometriája (a nyomott ívhossz és a közepes
darabmagasság viszonya).
- Az egyes szúrásokban megvalósított hengerlési sebesség.
- A hengerek hőmérséklete.
- A hengerek felületi érdessége.
- A hengerek és a hengerelt darab érintkezési felületén fellépő súrlódás.
Az előkísérletek végeredménye a 73. ábrán szemléltetett határgörbe-diagram lehet. Ezen egyértelműen bemutatható a két hőmérséklet-alakváltozási határgörbe, amely a diagram területét három részre osztja. Ezek a területek:
- A hegedést (tapadást) egyáltalán nem eredményező terület.
- A megbízható kötést eredményező terület (ennek az elérése a cél!).
- A két mező közötti, bizonytalan „vagy sikerül, vagy nem” terület,
amit természetesen nem szabad a gyakorlati hengerléseknél megengedni.

- 70 -

4. Fejezet

Laboratóriumi kísérletek

700
600

Tökéletes hegedés
Hőmérséklet, °C

500
400

Bizonytalan
300

sikerességű hegedés

200

Nincs hegedés
100
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Relatív alakváltozás mértéke ε, %

73. ábra – Határdiagram a várható kötés kialakulásához az alakváltozás
és a plattírozási hőmérséklet függvényében
Az ábrán a határgörbék felső és alsó szakaszát szaggatott vonallal húztam
meg. Ennek magyarázata, hogy az újrakristályosodási hőmérséklet alatt nem lehet
meleghengerlést végezni (az anyag keményedik, ekkor nem beszélhetünk
meleghengerlésről), és van egy olyan felső hőmérséklethatár is, amelyet nem célszerű túllépni, hiszen ez már olyan közel van az egyik anyagminőség olvadáspontjához, hogy emiatt lesz selejtes a darabunk. Például: megindul a durva újrakristályosodás, vagy a kenőanyag nélkül végzendő tapasztószúrások során a munkahengerek a nagyon erős feltapadás miatt „kitéphetnek” a felületből kis anyagrészeket, ami két hibát is jelent egyszerre: a hiány az alapfém és a korróziót okozó
közeg közötti elválasztást nem biztosítja, másrészt a henger körülfordulása után
egy még jó minőségű, ép lemezfelületet tesz tönkre azáltal, hogy abba mintegy belenyomja az előzőleg kiszakított anyagmennyiséget. Ez utóbbi veszély csökkentése
érdekében szoktak felszerelni a hengerállványra egy ún. hengerkefélő berendezést, ami a feltapadó kis anyagrészeket távolítja el.
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5.

PLATTÍROZOTT TERMÉK MELEGHENGERLÉSI TECHNOLÓ-

GIÁJÁNAK OPTIMALIZÁLÁSA ÜZEMI VISZONYOK KÖZÖTT
A meleghengerléssel végzett plattírozást a laboratóriumi kísérleti hengerléseknél használt keskeny pakettekkel szemben 1000 mm feletti szélesség tartományban végzik, 400-600 mm teljes magasságú kiinduló alapanyagokból. A szükséges minimális alakváltozás mértékének és az optimális hőmérséklet értékének
előzetes megállapításához – tetszőleges anyag-kombinációk esetén – elegendő a
laboratóriumi vizsgálatokban használt kisméretű pakettek hengerlése. Új ötvözetkombinációk gyártásba vétele előtt ez a kísérleti lépés, amennyiben lehetőség van
rá, elősegítheti az anyag-, és energiatakarékosságot a tényleges próbagyártás során
(selejtveszély kiküszöbölése). A kísérleti eredmények birtokában azonban vizsgálni kell azt is, hogy a javasolt paramétereknek a megvalósítása ipari körülmények között (széles tuskóméretek esetében) hogyan lehetséges.

74. ábra - A kvartó hengerrendszer terhelési elve
Ennek a vizsgálatnak az első lépése a hengerek, illetve ez esetben a hengerrendszer viselkedésének az elemzése. A széles darabok hengerlése gyakorlatilag
csak négyhengeres (úgynevezett kvartó) állványokon történik (74. ábra).
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A b darabszélesség szükségszerűen kisebb kell legyen, mint a B hengertesthossz. A darab és a Dmh átmérőjű munkahenger között fellépő p megoszló terhelés
hatására a munka-, és támhengerből álló rendszer rugalmasan kihajlik. Ezt a kihajlást vizsgálta Simon S. [35] doktori értekezésében és dolgozott ki számszerű összefüggést a hengerrés, vagy másképpen fogalmazva a résből kilépő darab alakjára.
Mielőtt a hengerek kihajlásának konkrét tárgyalására és a számszerűsítésére rátérnék, szükségesnek tartom néhány kezdeti feltételt, illetve követelményt
rögzíteni.
Ezek:
- A támhengereket, – mivel azokat ritkán, – cserélik, célszerűen
cilindrikusra köszörülik (alkotójuk egyenes, tehát nincsenek sem pozitív, sem negatív irányban „domborítva”);
- Minden a hengerelt lemez síkfekvéséhez szükséges domborítást (köszörült alapdomborítás, vagy alapbombír) a munka-hengerekre kell
köszörülni, amelyeket a kopás miatt gyakran (műszakonként, vagy
naponta) cserélnek;
- Plattírozáskor a tapasztószúrásoknál a hengerek hőmérséklet-változásából, vagyis sugárirányú hőtágulásából eredő méretváltozás figyelmen kívül hagyható. Az első (kritikus!) hűtés-kenés nélkül végzett tapasztószúrások ideje rövid (mert a tuskó rövid); a továbbiakban pedig két-két egymás után következő szúrásnál a közidő viszonylag nagy, és ez alatt bőven ömlik a hengerekre a hűtő-kenő
emulzió!
- Már az első „tapasztó” szúrásban el kell érni azt, hogy a szélesség
mentén mindenütt kialakuljon a plattírozási kötéshez (hegedéshez)
szükséges fajlagos felületi nyomás;
- A lemez szélessége mentén ható megoszló erőrendszernek a szélesség mentén lehetőleg egyenletesnek kell lennie, mivel ez az alapfeltétele annak, hogy a b darabszélesség mentén minden egyes elemi
szál megnyúlása azonos legyen, vagyis ne szakadjanak fel helyileg a
fedőlemezek.
A 75. ábrán bemutatom a hengerlésre előkészített „pakettet”, vagyis az öntött és utána tuskómaróval párhuzamos felületűre megmunkált (plánparallel)
magtuskó, valamint a melegen hengerelt borítólemezek összeállítását. A borítóle-
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mezek keresztmetszete általában nem szabályos téglalap, hanem középen vastagabb („pozitív lencsésség”). Ez a borítólemezek meleghengerléssel történő előállításának következménye.

75. ábra - A hengerlési pakett geometriája
Ahhoz, hogy hengerlés közben a szalag a hengertestek középvonalában
maradjon, szükség van a lemez pozitív lencsésségére. A pozitív lencsésség biztosítja azt, hogy a lemez szélessége mentén minden elemi részre ható erőnek lesz a
középvonal irányába ható vízszintes komponense (76. ábra). Ezen erők tartják középen a lemezt a hengerek középvonalában.

76. ábra - A szalagvezetés feltétele hengerlés közben
A középen-tartás magyarázata a közép-vastag termék esetén az, hogy ha
valamilyen okból a darab szélesség irányban elmozdulna, akkor ezen az oldalon a
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b/2 szélesség megnövekszik, a másik oldalon pedig egyidejűleg csökken. Ennek
eredménye az, hogy az elmozdulás oldalán a vízszintes erőkomponensek eredője
megnő, a másikon pedig csökken, tehát a darab „önszabályozással” középen marad. Párhuzamos lemez alaknál ez az önszabályozás hiányozna, és középen kisebb
magasságú lemez esetén (negatív lencsésség) a lemez elmozdulását követően az
erőegyensúly felborulása egyre nagyobb, az elmozdulás irányába ható erő különbséget hoz létre, és a lemez egyre inkább elvándorol a középvonaltól.
Ez a magyarázata annak, hogy a szabványok megengedik a pozitív lencsésséget, csak annak mértékét szabályozzák. Ezt szélességenként, vastagságonként és
anyagminőségenként számszerűen adják meg (rengeteg konkrét adat keretében,
amelyek az anyagminőség és a méretek függvényében első pillanatra átláthatatlan
rendszert képeznek), és ennek megfelelően a termékeket három csoportba sorolják:
Fokozottan síkfekvő a lemez vagy szalag (sok számszerű adat feldolgozása
alapján általánosan megfogalmazva), ha a lemez (szalag) hk,be vastagsága középen
legfeljebb 0,5 %-kal nagyobb, mint a hsz,be vastagság a szélén (75. ábra).
Síkfekvőnek tekinthető az a termék, ahol az eltérés értéke nem haladja meg
a kb. 1 %-ot;
Nagyobb elérésnek nincs konkrét megnevezése a szabványokban, de véleményem szerint ezeket a lemezeket el sem lehetne adni, legfeljebb szabványon kívüli megjelöléssel, alárendeltebb célokra, jelentősen kisebb áron.
Értelemszerűen a termékek értéke a síkfekvés javulásával jelentősen nő. Értekezésemben abból indultam ki, hogy a plattírozáshoz használt fedőlemez középvastagsága a meleghengerlési technológia által adott hk,be és hsz,be (75. ábra). Ennek
az adatnak a feltételezésével (a számítások során „tetszőleges” felvételével) keresem meg az optimális hengerlési paramétereket. Ezek közül alapvető fontosságú
az alakítási szilárdság értékének a pontos meghatározása.

5.1.

ALAKÍTÁSI SZILÁRDSÁG
A fémek képlékenyalakításának legalapvetőbb technológiai paramétere az

alakítási szilárdság. A képlékenyalakítási feladatok számítógépes megoldásához a
diagramokon ábrázolt alakítási szilárdság matematikai egyenletét kell beprogramozni. Az alakítási szilárdság kiszámítására alkalmas összefüggést többváltozós
alakban lehet felírni. A napjainkban általában használt (és megbízható) számítási
módszer Hajduk és munkatársai nyomán [36] szinte kizárólag az úgynevezett termodinamikai faktorokra (K) épül [37]:

- 75 -

5. Fejezet Plattírozott termék meleghengerlési technológiájának optimalizálása…

𝑘𝑓 (𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔𝑚𝑖𝑛ő𝑠é𝑔, 𝑇, 𝜑, 𝜑̇ )
A szerzők által javasolt négyváltozós összefüggés:
𝑘𝑓 = 𝑘0 ∙ 𝐾𝑇 ∙ 𝐾𝜑 ∙ 𝐾𝜑̇ ,
- az anyagminőségtől való függést a k0 állandó fejezi ki:
𝑇 = á𝑙𝑙.
𝑘𝑓 = 𝑘0 , ℎ𝑎 𝜑 = á𝑙𝑙.} 𝑠𝑧𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜𝑛 𝑣á𝑙𝑎𝑠𝑧𝑡𝑜𝑡𝑡 𝑣𝑖𝑠𝑧𝑜𝑛𝑦í𝑡á𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑝
𝜑̇ = á𝑙𝑙.
A 𝐾𝑇 , 𝐾𝜑 , 𝐾𝜑̇ tényezők rendre csak 𝑇, 𝜑, 𝜑̇ függvényei.
Alumíniumötvözetek meleghengerlésekor a hőmérsékletet figyelembevevő
viszonyítási alap értékét célszerű T = 500 C-ra választani. A hőmérséklet hatását
leíró függvény:
𝐾𝑇 = 𝐴1 . 𝑒 −𝑇.𝑚1
Az alakváltozás nagyságának hatása az alábbi egyenlettel írható le:
𝐾𝜑 = 𝐴2 . 𝜑𝑚2
𝐾𝜑̇ az alakváltozási sebesség hatását fejezi ki. Értékét a következő egyenletből lehet kiszámítani:
𝐾𝜑̇ = 𝐴3 ∙ (𝜑̇ 𝑚3 ) ≥ 0,85
A Freibergi Egyetem (TU Freiberg) jogelődjén, a Bergakademie Freiberg kutatói saját, és a nemzetközi szakirodalomból vett nagyszámú kísérleti mérési adat
feldolgozásával több száz ötvözet meleg-, és hidegalakítási szilárdságának számításához meghatározták a vonatkozó állandókat (k0, A1, A2, A3, m1, m2, m3), és azokat könyvben összefoglalva is publikálták. [37]
A könyvben vizsgált nagyszámú fém- és fémötvözet között az általam használt ötvözetek közül csak az Al99,5 szerepel. További ötvözetek alakítási szilárdságának számításához használhatók a Nehézipari Műszaki Egyetem majd Miskolci Egyetem Kohógéptani és Képlékenyalakítástani Tanszékén végzett kutató
munkák keretében végzett plasztométeres mérések [38] eredményein alapuló adatok. Egyéb források [7], [39], [40], [41] alapján a bemutatott Hajduk féle összefüggésben szereplő állandók, illetve összefüggések:
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Az anyagminőség hatását a k0 tényező veszi figyelembe (8. táblázat). Ennek definíciója:
𝑘0 = 𝑘𝑓 , ℎ𝑎 𝑇 = 500 °𝐶
𝜑 = 0,1
1
𝜑̇ = 10 ∙
𝑠
8. táblázat - Az alakítási szilárdság összefüggésékben szereplő k0 tényező értékei.
Anyagminőség

k0, N/mm2

Al99,5

24

AlMn, AlMgSi, AlMg1

35

AlMg1,5

40

AlMg3

64

AlMg5, AlCuMg

74

A hőmérséklet hatását figyelembe vevő tényező:
𝐾𝑇 = 4 −

𝑇
, 𝑎ℎ𝑜𝑙 𝑇 > 𝑇𝑟𝑒𝑘𝑟 , °𝐶
167

ahol T a darabhőmérséklet.
Az alakváltozás nagyságát figyelembe vevő tényező:
𝐾𝜑 = 1,35 − 15 ∙ 𝜑2 , ℎ𝑎 0 < 𝜑 ≤ 0,15
𝐾𝜑 =

𝜑5
, ℎ𝑎 0,15 < 𝜑 ≤ 1,2
5
𝐴𝑏𝑒
𝑎ℎ𝑜𝑙 𝜑 = 𝑙𝑛
𝐴𝑘𝑖

A kétféle függvény magyarázata: Tuskók meleghengerlésekor a φ < 0,15
alakváltozás csak az első szúrásokban fordul elő, ahol a nagy vastagság és a kis
magasságcsökkenés miatt az alakváltozás nem terjed ki a darab teljes keresztmetszetére (a nyomókúpok csak a keresztmetszet egy kisebb külső részére kiterjedően
hatolnak be a darabba).
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Az alakváltozási sebesség hatását figyelembe vevő tényező:
1
𝐾𝜑̇ = 1 + ∙ [𝑙𝑔(𝜑) − 1] ≥ 0,85
3
𝑣
𝑎ℎ𝑜𝑙 𝜑̇ = ∙ 𝜑
𝑙𝑑
1
1
ℎ𝑎 𝜑̇ < 4 , 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝜑̇ = 4
𝑠
𝑠

5.2.

HENGERLÉSI ERŐ
A résből kifutó hengerelt darab alakját – a hengerrés-állításon túlmenően –

a henger-rendszer rugalmas alakváltozása is nagymértékben befolyásolja. Szükség
van tehát -– megfelelő találati biztonság mellett -– annak előzetes, számítással történő meghatározására. A hengerlési erő számítására az irodalom igen sok módszert, képletet kínál. Előzetes vizsgálataim alapján arra a következtetésre jutottam,
hogy ezek közül három szerző „eredményei” a legmegbízhatóbbak, ezek állnak a
mért értékekhez a legközelebb. (nem térnek el tőle ± 5 %-nál nagyobb mértékben).
Ezek:
- Geleji [42],
- Koroljev [27],
- illetve Amman [43] módszere.
Ezek közül a napjainkban széles körben elfogadott és alkalmazott Ammanféle [43] számítási módszert választottam.
Amman szerint a hengerlési erő:
𝐹=

𝜇∙𝑙𝑑
1
∙ 𝑘𝑓 ∙ ℎ𝑘 ∙ 𝑏𝑘 ∙ (𝑒 ℎ𝑘 − 1) , 𝑎ℎ𝑜𝑙
𝜇
𝑘𝑓 = 𝑘𝑓,𝑘ö𝑧
ℎ𝑏𝑒 + ℎ𝑘𝑖
ℎ𝑘 =
2
𝑏𝑏𝑒 + 𝑏𝑘𝑖
𝑏𝑘 =
2

A hengerrésben számításba veendő közepes alakítási szilárdság (kf) nemcsak a kétféle anyagminőségtől (alapfém és borítólemezek), hanem azon kívül
azok részarányától is függ.
A közepes darabvastagság (hk) és a közepes darabszélesség (bk) egyszerű
számtani középértékként veendő figyelembe.
A hengerrésben kialakuló közepes alakítási ellenállás (a fajlagos felületi
nyomás):
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𝑘𝑘 =

𝐹
, 𝑎ℎ𝑜𝑙
𝑏𝑘 ∙ 𝑙𝑑

𝑙𝑑 = √𝑅𝑚ℎ ∙ ∆ℎ
Ezen értékek meghatározási módjára a Mellékletekben térek vissza.

5.3.

A SZÉLESSÉG MENTI ALAKVÁLTOZÁS ELEMZÉSE
A vázolt kiindulási feltételek ismeretében rátérek az egyes jellemző

hengerléstechnológiai paraméterek számításának lehetőségére, és végül a komplex technológia optimalizálási feltételeinek a megfogalmazására. A 77. ábra bemutatja, hogy ha például „cilindrikus” és elvileg „merev” hengerekkel végeznénk a
hengerlést, az érintkezés, vagyis a megfelelő „tapadás”, kis alakváltozás és annak
megfelelően kis hengerlési erők esetében csak a középső zónában jöhetne létre. A
széleken való megfelelő (és az egész szélesség mentén állandó) fajlagos felületi
nyomás elérése érdekében összhangba kell hozni a fellépő hengerlési erő (megoszló terhelés miatti hengertest-kihajlás), és az ehhez tartozó, a munkahengereken
kialakítandó alapdomborítás nagyságát.

77. ábra - Hengerlés cilindrikus és merev hengerekkel
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Megjegyzem, hogy a további szúrásokban is olyan hengerléstechnológiai
paramétereket kell alkalmazni, amelyek mindegyikénél a szélesség menti alakváltozás, vagyis a megnyúlás (a felszakadás elkerülése érdekében) egyenletes legyen,
azaz:
𝑙1 (𝑥) = á𝑙𝑙., ahol
- l1 a kifutó darab szálhosszúsága, és x futó koordináta a szélesség
mentén:
0 ≤𝑥≤

𝑏
2

A kifutó darab szálhosszúsága viszont a befutó darab méreteinek függvényében a következőképpen fejezhető ki (a szélesedés nagysága ezen geometriáknál
elhanyagolható):
𝑙1 (𝑥) = 𝑙0 (𝑥) ∙

ℎ0 (𝑥)
ℎ1 (𝑥)

, ahol

- h0 (x) a befutó darab vastagsága x függvényében,
- l0 (x) a befutó darab szálhosszúsága x függvényében,
- h1 (x) a kifutó darab vastagsága x függvényében.
A fenti feltétel akkor teljesül, ha a függvény x szerinti első deriváltja zérus.
A deriválás elvégzése után az egyenletet rendezve, a síkfekvésű (a szélesség mentén egyenletesen megnyúló) darab hengerlésének a feltétele a következőképpen
adódik:
𝑑ℎ1 (𝑥) 𝑑ℎ0 (𝑥) 𝑑𝑙1 (𝑥)
=
+
ℎ1 (𝑥)
ℎ0 (𝑥)
𝑙1 (𝑥)
Amennyiben a fenti feltétel nem teljesül, akkor kifutó darab lencsésebb lesz,
azaz a szélesség mentén a megnyúlása nem lesz azonos. Ez pedig a borítólemez
hegedését akadályozza meg, vagy a már többé-kevésbé hegedt felületek egymástól
való felszakítását elősegíti.
Nem foglalkozik a vonatkozó szakirodalom azzal a kérdéssel, hogy az
egyik szúrás adatai alapján megválasztott köszörült alapdomborítás más szúrásokban milyen befolyást gyakorol a hengerlési paraméterek meghatározására, illetve hányféle termék hengerelhető hengercsere nélkül, tehát azonos alapdomborítású hengerekkel; másképpen fogalmazva: mikor célszerű (vagy szükségszerű)
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hengereket cserélni. Ez alapján felmerül annak a vizsgálata, hogy egyrészt az alapdomborítást több szúráshoz közösen – azokra vonatkozóan optimálisan – lehessen
megválasztani, másrészt ehhez az optimálisan megválasztott alapdomborításhoz
valamennyi szúrásban a szélesség mentén egyenletes megnyúlást eredményező
hengerlési paramétereket lehessen megtervezni. Disszertációm jelen fejezetében ez
utóbbi vizsgálatával foglalkozok részletesen.

5.4.

A HENGERRÉS ALAKJA

A sík szalagkifekvés feltétele csak akkor tartható be, ha az alapanyag meglévő befutó és kifutó lencséssége az alakváltozás arányában csökken.
𝛿ℎ𝑘𝑖 =

ℎ𝑘𝑖
∙ 𝛿ℎ𝑏𝑒 = 𝑒 −𝜑 ∙ 𝛿ℎ𝑏𝑒
ℎ𝑏𝑒

Az első szúrásban:
𝛿ℎ𝑏𝑒 = 𝛿ℎ0
Egy konkrét hengerlési technológia számításakor tehát ismerni kell a kiinduló borítóanyag lencsésségét (lásd a 77. ábra).
A széles és lapos termékek (lemez, szalag) hengerlési technológiájának optimalizálásakor a maximális termelékenység feltétele mellett a meghatározó minőségi követelményeket is ki kell elégíteni. Termelékenység szempontjából optimálisnak tekinthető az olyan hengerlési technológia, amellyel egy adott hengersoron
egy adott anyagminőségű hengerelt termékből, az előírt kiindulási és kész méretek
mellett időegységben a legnagyobb mennyiség gyártható. A minőségi követelmények optimalizálási feltétele szerint a cél olyan termék hengerlése, amely a korszerű előírásokat kielégítő méretpontosságon túlmenően, a síkkifekvés feltételeinek (alakhűség) is megfelel [44].
A széles termékek hengerlési technológiájának a komplex optimalizálása a fentiek szerint - arra az alapkoncepcióra épül, hogy a minőségi követelmények
által meghatározott feltételek mellett, kifogástalan minőségű termékből, az időegységben maximális mennyiséget kell előállítani [45]. Síkkifekvésű lesz a hengerek közül kifutó termék akkor, ha a szélesség mentén az alakváltozás mértéke
egyenletes (78. ábra).
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78. ábra - A lencsésség változása
Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, akkor a kifutó darabon a következő
jelenségeket lehet tapasztalni:
- A darab keresztmetszete a szélesség mentén az egyenlőtlen helyi
alakváltozások miatt kedvezőtlenül változik meg, "lencséssége" torzul. A lemez belső feszültségekkel terhelt, a síkfekvés szempontjából
labilis, vagy a következő szúrásokban azzá váló lesz.
- A szélesség mentén a darab elemi szélességű szálai az eltérő nyújtási
tényezők miatt különböző hosszúságúak szeretnének lenni.
- A késztermék sávokra történő hasítása után az egyes sávok görbültek ("kardosak") lesznek.
A szélesség mentén egyenletes alakváltozás akkor teljesül, ha a szúrás alatt
fellépő hengerlési erővel terhelt hengerrés alakja a munkahengerekre köszörült
alapdomborítás,

a

hengerek

aktuális

hőmérséklete

által

meghatározott

hődomborítás, és a hengerek rugalmas behajlásának eredőjeként éppen a feltétel
által megszabott alakot veszi fel.
A szakirodalom a hengerelt termék alakjának a szabályozását már az előző
évszázad első felében is bőven tárgyalta és a mai napig is tárgyalja. A szabályozás
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alapelveit már 1933-ban lefektették, mely szerint a kifutó szalag alakját folyamatosan mérik és erre a mért jelre (eltérésre) szabályozzák a hengerrést [46]. A szabályozás alapelve szerint – ha elméleteket közölnek is – rendszerint megmaradnak
annál a klasszikus alapfeltételnél, hogy a hengerlési erő állandóságára (valamenynyi szúrásban azonos legyen a hengerlési erő, mert így a hengerek rugalmas alakváltozása ugyanakkora lesz) szabályoznak. [47] Ma már nagyon korszerű szabályozó rendszerekkel lehet ellátni a hengerműveket, melyek azonban jelentős költségű beruházásnak számítanak.
Ilyen berendezések hiányában is igyekeztem olyan technológiát tervezni a
fentiekben vázolt alapelvek komplex betartásával, amelynél a befutó termék adott
lencsésségéből indultam ki. Egy adott meleghengerállvány technikai adottságai
(állványmerevség, munka-, és támhengerek, stb.) és az alkalmazott szúrásterv
ugyanis meghatározza a hengerelt lemez (esetünkben az előhengerelt borítólemezek) lencsésségét. A többrétegű lemez hengerléséhez összeállított kiinduló pakett
eredő lencsésségét (plánparallel felületmart tuskó, plusz a két borítólemez összeadódó lencséssége figyelembe véve határozzuk meg azt a hengerlési erőt (azaz az
alakváltozás nagyságát), amely a szélesség mentén egyenletes fajlagos felületi nyomást biztosít. Tekintettel arra, hogy az alakváltozásban az alsó- és felső hengerek
egyaránt részt vesznek (és ezek szimmetrikusak), elegendő a kihajlási számításokat az egyik (alsó vagy felső) oldalra elvégezni. Az egyoldali alakváltozást y-nal
jelölöm, és ennek kétszerese lesz a teljes hengerrés alakváltozása:
𝑏/2

𝛿ℎ𝑘𝑖 = 2 ∙ 𝑦𝑟é𝑠

Az összefüggésben a b/2 felső index arra utal, hogy a termék alakváltozását
csak a darabbal érintkező hengerfelület befolyásolja; az azon túlnyúló rész értelemszerűen nem vesz részt az alakításban. Az „aktív” alsó vagy felső rés rugalmas
alakváltozás utáni alakja (78. ábra):
𝑏/2

𝑏/2

𝑏/2

𝑦𝑟é𝑠 = 𝑦1,𝑚ℎ,𝑟𝑢𝑔 ± 𝑦0

𝑏/2

− 𝑣2 ∙ (𝑦0

𝑏/2

− 𝑦𝑡á𝑚ℎ,𝑟𝑢𝑔 )

Itt y0,b/2 a munkahengerekre köszörült alapdomborítás, mégpedig azok sugarára, és csak a szalagszélességre vonatkoztatva (a hengerpalást darabon túlnyúló része értelemszerűen nem vesz részt a kifutó darab alakjának formálásában).
A zárójeles kifejezés a rugalmas ágyazás alakja; 2 a belapulási együttható: a támés a munkahenger érintkezési vonalán fellépő alakváltozásoknak és a domborításoknak a rugalmas deformációja (belapulása) után ezeknek a résben megjelenő részét fejezi ki [48]. Nagysága a hengertestek geometriai viszonyaitól, illetve azok
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arányától, valamint a hengerelt darab szélességétől függ. Értékét a munkahenger
szélességének és átmérőjének hányadosa függvényében a 79. ábrából lehet kiolvasni.
1
0,9

𝑣2 =

𝑏
=
𝐵

0,7

0,5

x

𝑦2
jjjjjjjjjj
𝑑𝑜𝑚𝑏𝑜𝑟í𝑡á𝑠

0,8

0,6

0,6

0,7
0,8

0,5

0,9
0,4

1

0,3
0,2
2

3

4

5

𝐵b/
𝑑

79. ábra - A hengerek közötti belapulás hatása6
A szuperpozíció elve alapján az egyes alakváltozások külön-külön határozhatók meg.
Az egyik munkahenger rugalmas alakváltozása a b/2 szalagszélességre vonatkoztatva:
𝑏/2

𝑦1,𝑚ℎ,𝑟𝑢𝑔 = 𝑣1 ∙ 𝑓1 , 𝑚𝑚
𝐹 𝑁
𝑓1 = ,
𝑏 𝑚𝑚
Itt f1 az egységnyi szalagszélességre ható erő (a megoszló erőrendszer intenzitása), és 𝝊1 arányossági tényező, amely a hengerelt termék szélességének (b)
és a hengertest geometriájának (b/B) függvénye (80. ábra).

Voith M. – Alumíniumötvözetek képlékenyalakítása, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 197. old.
6.40. ábra alapján
6
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6

𝜐1 =

x

𝑦1 jjjjjjjjjj
𝑚𝑚2
, 10−6 ∙
𝑓1
𝑁

5

4

𝐵
=
𝑑

3

1,5
2
2

3
4
5

1

0
0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1260

1440

1680

1800

b/
𝑏

𝐵
540

720

900

1080

…

𝑏, 𝑚𝑚 (ℎ𝑎 𝐵 = 1800 𝑚𝑚)

80. ábra - A szalagszélesség hatása a hengerbehajlásra7
Értéke:
𝐵 4
)
𝑏
𝑏
𝐷𝑚ℎ
−5
𝑣1 = 6 ∙ 10 ∙ (1 − ) ∙ ( ) ∙
𝐵
𝐵
𝐵 4
36 + (
)
𝐷𝑚ℎ
3

(

Ahol:
- b, mm, a hengerelt termék szélessége,
- B, mm, a hengerpalást szélessége,
- Dmh, mm, a munkahenger átmérője.
A fenti közelítő függvény
Voith M. – Alumíniumötvözetek képlékenyalakítása, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 196. old.
6.38. ábra alapján
7
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𝐵
=3
𝐷𝑚ℎ
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tartományban sem haladja meg az 5 %-ot. Megjegyzem, hogy a szokásos
kvartó hengerállványoknál a B/Dmh arányok a fenti tartományba esnek.
A támhenger rugalmas alakváltozása a szalagszélességre vonatkoztatva [48]:
𝑏/2

𝑦𝑡á𝑚ℎ,𝑟𝑢𝑔 = 𝑣𝑡á𝑚ℎ ∙ 𝑓1
𝑣𝑡á𝑚ℎ =

1
𝑏 4
12 𝐿 − 𝑏
𝐷 2
∙
∙
+
∙
+
2
∙
(
)
[1
(
) ]
829 ∙ 103 𝐷
5
𝑏
𝑏

Az egyes szúrásokban tehát az összetartozó hengerlési jellemzőket úgy kell
megválasztani, hogy hatásukra a szúrásban kialakuló hengerréssel a kívánt eredő
alakváltozás elérhető legyen. A hengerrés meghatározásakor figyelembe kell
venni:
- A belépő termék alakját (lencsésségét; h0);
- A hengerek rugalmas alakváltozását (yrug) a tengelyvonalra vonatkozóan. Ez a munka- és a támhengerek tengelyvonalának a kompatibilitás figyelembevételével számított behajlásán kívül a hengerek belapulásától is függ;
- A hengerekre köszörült alapdomborítást
(átmérőre vonatkozóan: 2y0);
- Az anyag alakításához szükséges erőt (képlékenységi görbe).
5.4.1. Összefoglalva
A kiinduló lemez-pakett lencsésségét alapul véve, akkora magasságcsökkenést (hengerlési erőt) kell létrehozni, hogy a kifutó termék relatív lencséssége ne
változzon, de a „hegedéshez” szükséges nagyságú legyen. Ez általában csak úgy
érhető el, hogy a munkahengerek köszörült alapdomborítását előre kiszámoljuk,
illetve előírjuk. Ehhez a hengerlési erő nagyságának a megbízható számítása nem
nélkülözhető. A hengerlési erőt meghatározó összefüggésben – többek között –
döntő szerepe van az anyagminőségnek, vagyis az alapanyag és a borítólemezek
alakítási szilárdságának.

- 86 -

5. Fejezet Plattírozott termék meleghengerlési technológiájának optimalizálása…
A hengerléstechnológiai paraméterek meghatározására alkalmas elméleti
összefüggések általában nehezen kezelhető, bonyolult egyenletrendszereket képviselnek. Az egyenletek megoldásakor számos olyan adat, tényező fordul elő, amelyeket a konkrét feltételeknek megfelelően csak laboratóriumi vagy üzemi kísérletekkel lehet megállapítani. Ráadásul ezek az összefüggések csak „direkt” számításokra alkalmasak; explicit megoldásokat csak iterációval lehet nyerni. Márpedig a
plattírozott lemezek hengerlésekor a „végeredményt” kell meghatározni, így a
„bemenő” paraméterek változtatásával iterációt (iterációkat) kell lefolytatni. Ilyen
iterációra van például szükség az első tapasztó szúrásban szükséges hengerdomborítás számításához, majd az így elfogadott értékkel kell tudni optimális eredménnyel elvégezni a további szúrásokat (például mert nem lehet két szúrás között
hengert cserélni, a domborítást legfeljebb külső hengerhajlítással – ha van ilyen –
lehet megváltoztatni, stb.).
A szükséges számításokat, az iterálásokkal együtt, azaz a legfontosabb
hengerléstechnológiai paraméterek meghatározására szolgáló összefüggéseket a
6.5. fejezetben ismertetem.

5.5.

AZ ELSŐ TAPASZTÓ SZÚRÁS PARAMÉTEREINEK MEGHATÁROZÁSA
Az összeállított, és a fedőlemezek rögzítése után a pakett első szúrását a jó

tapadás megkezdése érdekében úgy kell elvégezni, hogy a szélesség mentén az
elemi szálak megnyúlása azonos legyen. Értelemszerűen erre valamennyi további
szúrásban is törekedni kell; erre a 6.6. fejezetben térek ki.
Az első szúrásban – a lemez szélesség mentén egyenletes nyúlás biztosítása
érdekében – a hengerek alapdomborítását kell meghatározni (kiszámítani). Ekkor
a többi hengerlési paramétert a reális tartományon belül szabadon lehet megválasztani, vagy felvenni. Meg kell például választani az alkalmazni kívánt hengersor gépészeti és geometriai adatait, a kiinduló pakett vastagságát és szélességét,
beleértve a mag- és a fedőlemezek vastagságát és anyagminőségét is. Továbbá meg
kell határozni a hengerlési kezdőhőmérsékletet (figyelembe véve a fémtanilag lehetséges korlátokat és a sok szúrás közben várható lehűlést), a kívánt hengerlési
sebességet, és a kívánt magasságcsökkenést is. Ezek ismeretében meghatározhatók
ennek az első szúrásnak a paraméterei, elsősorban beleértve azt a kívánt alapdomborítást, ami az egyenletes nyúlás feltételét kielégíti. Ez az így kiszámított alapdomborítás az összes további szúrásban már meglévő adatnak számít!
Az első szúrás paramétereinek a meghatározására alkalmas számítógépi
modellt hoztam létre; ezt az 1. számú Melléklet mutatja be. A program – a célszerűség miatt – több munkalapból áll.
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Ezek rendre:
- Fedőlap
- Számolótábla
- Alapadatok
- Alakítási szilárdság
- Súrlódási tényező
- Szélesedés
- Hengerlési erő
- Rugalmas kihajlás
- Szalagalak
Egy valós pakett hengerlési technológia első tapasztószúrásának a megtervezéséhez – amennyiben a többi munkalapot megfelelő kiinduló adatokkal már
feltöltöttük – csak a „Számolótáblára” van szükségünk. Ezen belül is a kívánt magasságcsökkenés (Δh) nagyságát érdemes megfontolni: Ugyanis a fedőlemezek elcsúszásának elkerülése érdekében ezt nem választhatjuk nagyra. Az üzemi tapasztalatok alapján éppen az elmozdulás elkerülése érdekében az első szúrásban általában nem is előre beállított hengerréssel történik a hengerlés, hanem szétnyitott
hengerek közé bejáratott pakettre zárják rá a hengereket egy előírt erő eléréséig.
Ettől függetlenül a technológusoknak a tervezés során az első szúrásban is tervezett magasságcsökkenéssel kell számolni. Ez az ipari gyakorlat szerint általában 410 mm magasságcsökkenést jelent ötvözetkombinációktól függően. Ezt a kívánt
értéket kell a hengerállítás és a kialakuló rugalmas alakváltozások eredőjeként biztosítani (ennek megfelelő magassággal kell a darabnak kilépnie). A magasságcsökkenés megválasztása után a számítógépi program ugyanezen a munkalapon megadja, hogy mekkora alapdomborítású hengerekkel valósítható meg a kívánt (előírt)
alakítás. Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy a további valamennyi szúráshoz csak ez az alapdomborítású henger áll a rendelkezésünkre!
A program használatához segítségképpen „színkódokat” is alkalmaztam.
Ezek a következők:
- Szabadon válaszható érték: zöld szín
- Valamelyik munkalapon már előzőleg megválasztott érték: kék szín
- Nem változtatható érték: piros szín
- Számított közbenső érték: narancssárga szín
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- Végeredmény: lila szín
A számítások elvégzéséhez szükséges kiinduló adatot (Δh), valamint a szélesség menti egyenletes alakváltozáshoz szükséges hengerátmérőket külön kiemeléssel jelöltem.

5.6.

A TOVÁBBI SZÚRÁSOK PARAMÉTEREINEK MEGHATÁROZÁSA
A további szúrások paramétereinek meghatározásához az első szúrásra vo-

natkozó programot mintegy meg kellett fordítanom, ugyanis itt a kiinduló értékek
közé az első szúrásban megállapított hengerdomborítás tarozik, és ehhez kell keresni azt a (Δh) magasságcsökkenést, amely jó találati valószínűséggel biztosítja a
szélesség menti egyenletes alakváltozást. Ezt a programot a 2. számú mellékletben
mutatom be. A munkalapok és a „számolótáblán” alkalmazott színkódok látszólag
megegyeznek az 1. mellékletével, azonban a számítás menete mintegy „fordított”.
Itt is a kiinduló adat a magasságcsökkenés, azonban ennek alkalmazásakor
a szélesség menti alakváltozás nem lehet teljesen azonos, (kivéve ha a hengerállvány rendelkezik hengerhajlító berendezéssel). A kapott eredmény ebben az esetben a középső és a szélső szál közötti megnyúlás, illetve azok eltérése abszolút
értékben, vagy ami jobban értelmezhető, %-ban. A számítások elvégzéséhez szükséges kiinduló adatot (Δh), valamint a szélesség menti egyenletes alakváltozások
nagyságát külön kiemeléssel jelöltem. Az eredményeket úgy lehet megkapni, hogy
a feltételezett magasságcsökkenéseket rendre változtatjuk (átírjuk), és a kapott
eredményeket ábrázoljuk (81. ábra).
Itt a következőképpen kell értelmezni a számított (lilával jelölt) eredményeket:
- Kifutó darabvastagság: h2,közép és h2,szél, mm
- Nyújtási tényező a középső szálban: λközép
- Nyújtási tényező a szélső szálban: λszél
- Eltérés a szélső és a középső szál nyújtási tényezői között:
𝜆𝑠𝑧é𝑙 − 𝜆𝑘ö𝑧é𝑝
- Ennek %-os értéke:
𝜆𝑒𝑙𝑡é𝑟é𝑠 = (

𝜆𝑠𝑧é𝑙
− 1) ∙ 100, %
𝜆𝑘ö𝑧é𝑝
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81. ábra - Szélesség menti nyújtási tényező eltérés
a magasságcsökkenés függvényében
Ha hengerhajlító nélküli berendezéssel hengerlünk, akkor ennek a százalékos eltérésnek egy „tűrésmezőt” kell megengedni. Javaslatom szerint ennek nagysága ± 2,5 %, tehát a 81. ábra szerint a második tapasztó szúrásban maximum
Δh = 10 mm engedhető meg. Ekkora magasságcsökkenéshez tartozó számértékek:
- h2,közép = 400,0 mm
- h2,szél = 399,92 mm
- λközép = 1,025641
- λszél = 1,000084
Eltérés a szélső és a középső szál nyújtási tényezői között: - 2,49 %, ami éppen alatta marad a megengedett 2,5 %-nak (81. ábra).
A további szúrások hengerléstechnológiai paramétereit hasonlóképpen kell
meghatározni, vigyázva arra, hogy a tapasztószúrások után (ez a már jó hegedést
biztosító 5. vagy 6. szúrás lehet), a súrlódási tényező számértékét át kell írni.
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ÖSSZEFOGLALÁS, A KAPOTT EREDMÉNYEK FELHASZNÁL-

HATÓSÁGA
Értekezésemben a bevonatos fémlemezek gyártástechnológiájának egy
„szeletével” foglalkoztam. Ma már egyre inkább csak a különféle felületvédelemmel ellátott fémlemezeket lehet eladni, hiszen ezek piaci ára – a viszonylag csekély
hozzáadott érték ellenére – nagyobb vagy jelentősen nagyobb, mint az e nélkülieké. A közvetlen felhasználás előtt esetenként a védőréteget eltávolítják (például
lemossák), de nagy részüknél olyan célszerű védőréteget visznek fel az alapfémre,
amelyik többféle, hasznos alkalmazhatósággal is rendelkezik. Ezek egy része például a forrasztható fedőréteggel ellátott termék (például az autók hűtőegysége);
de van olyan eljárás, amelyik a kész szerkezet hosszútávú korrózióállóságát van
hivatva biztosítani.
Utóbbira jó példát az alumíniumötvözetek családjánál találhatunk: Egyre
inkább szeretnék a mozgó berendezésekben található acél-lemezeket nagyszilárdságú alumíniumötvözetekkel helyettesíteni (repülőgép, autó). Sajnálatos tény
azonban, hogy az acél szilárdságát megközelítő alumíniumötvözeteknek még a
légköri korróziója is veszély-helyzeteket idéz elő. Ezért találták ki azt, hogy ezeket
a nem-korrózióálló, de nagy szilárdságú és kis sűrűségű alumínium-lemezeket és
szalagokat már a gyártás (hengerlés) közben mindkét oldalán beborítják jó korrózióálló képességű ötvözetlen (jellemzően: Al99,5 jelű) alumínium lemezekkel. Ez a
megoldás legalább két, egymással ellentétes követelmény kielégítését vonja maga
után. Egyrészt a borítás vastagságának a megállapítása: Ugyanis minél vastagabb
a borítólemez ugyanazon beépítési vastagság esetén, annál többet „ront” a teherbíró képességen. A túl vékonyra választott fedőlemez viszont a hengerlés folyamán kiszakadhat. Másrészt olyan hengerléstechnológiát kell alkalmazni, ami a
megbízható és tartós „tapadást” eredményezi.
Értekezésemben is két nagyobb témakört elemeztem. Az egyik annak a
vizsgálata, hogy gazdaságos körülmények között miként lehet a hengerlési paramétereket úgy beállítani, hogy a tapadás az alapfém és a fedőlemezek között kielé-

- 91 -

6. Fejezet

Összefoglalás, a kapott eredmények felhasználhatósága

gítő, sőt jó legyen. Ehhez a nagyméretű, üzemi körülmények között végzett hengerlés nehezen elképzelhető út, mivel a sikertelen kísérletek okozta selejtveszély
túl sok járulékos költségeket eredményezne. Ennek elkerülése érdekében kialakítottam egy, laboratóriumi körülmények között végrehajtható hengerlési-tapadási
kísérletsorozat metodikáját. A vizsgálatok kiterjedtek különböző fém-kombinációkra, alakváltozásokra, hőmérsékletekre, az érintkező felületek előkészítésére, stb.
A kis anyagmennyiséget igénylő (kb. 50 mm széles, és kb. 200 mm kezdő hosszúságú, de különböző anyagminőségű és vastagság-kombinációjú) kiinduló próbatestek kísérleti vizsgálatának a számát – a laboratóriumi viszonyok miatt – szinte
tetszőlegesen lehet növelni. Vizsgálható volt az első néhány, úgynevezett „tapasztó” szúrás számának, és a közben megvalósítható alakváltozás nagyságának
a hatása (a tapasztószúrásokat szárazon kell elvégezni, annak érdekében, hogy az
egyébként szokásosan alkalmazott hűtő-kenőanyag ne hatoljon be a még megfelelően össze nem hegedt lemezfelületek közé); valamint kialakítottam egy olyan minősítő eljárást is, amely a tapadás milyenségét és erősségét van hivatva ellenőrizni.
Erre mérőszámot is javasoltam.
Az értekezésem másik témaköre az volt, hogy a laboratóriumi eredményeket átültessem üzemi viszonyok közé. Laboratóriumban ugyanis csak az optimális
hengerlés-technológiai paraméterek egy részét lehetett optimalizálni. A valóságban azonban a hengerlésre előkészített pakettek igen szélesek (a hengersortól függően megközelítik akár a két métert is), azaz a vizsgálataimat ki kellett terjeszteni
a henger-rendszernek a széles darabok hengerlése közbeni vizsgálatára is. Ennek
keretében módszert dolgoztam ki arra vonatkozóan, hogy a henger-rendszer (általában kvartó elrendezésű hengerállványt használnak), rugalmas alakváltozása,
ami a mindenkori hengerlési erő hatására mindig bekövetkezik, hogyan befolyásolja azt, hogy a szúrásokban soha se szakadjon fel a már elkezdődő összehegedés.
Az üzemi vizsgálataim során külön kellett választanom a legelső „tapasztó”
szúrást, illetve az ez után végrehajtott további szúrások elemzését. Ennek magyarázata az, hogy az első szúráshoz szükséges legjobb köszörült alapdomborítású
munkahengerekkel (a támhengereket nem célszerű köszörült alapdomborítással
ellátni) kell a hengerlést folytatni, illetve befejezni. Az optimális köszörült alapdomborítás nagyságán azt a hengerbombírt értem, amely mellett a szélesség mentén (az egyes „elemi” szálakban) egyenletes az alakváltozás. Ezt azonban csak az
első szúrás paramétereinek ismeretében lehet kiszámítani. A további szúrásokban
ezzel az alapdomborítással kell elérni az egyenletes szélesség menti alakváltozást,
tehát ezekben a szúrásonkénti legnagyobb megengedhető alakváltozás nagyságát
kellett kiszámolnom.
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Tekintettel arra, hogy a fenti szúrásterv-készítés nagy számítástechnikai
hátteret igényel, számológépi programokat dolgoztam ki a kétféle alapvariációhoz
szükséges optimalizálási feltételek biztosításához szükséges paraméterek meghatározásához.
A számítógépi programok Excel alapon működnek, és olyan megoldást választottam, hogy azt viszonylag kis számítás-technikai ismeretekkel rendelkező
munkatárs is használni tudja.
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7.

SUMMARY, USABILITY OF THE OBTAINED RESULTS
My thesis covers one ‘slice’ of the production technology of coated metal

sheets. I thin, in general, exaggerating slightly, it can be stated that today metal
sheets with various surface protections can be sold increasingly as the market price
of these despite the relatively low added value is higher than those uncoated. In
certain cases the protection layer is removed (e.g. washed off) but in the majority
of cases it is practical to bring a protection layer to the base metal, which has multifaceted, useful applicability. A part of these id a product with a solderable coating
(e.g. the refrigerating unit of cars) but there are some processes that are designed
to ensure the long-term corrosion resistance of the finished structure.
A good example for the latter one con find in the family of aluminium alloys: High strength aluminium alloys are increasing wished to replace (in airplanes, cars) steel sheets. However, unfortunately even the atmospheric corrosion
of aluminium alloys nearly as strong as steel can lead to emergencies. Therefore it
was invented that non-stainless but high strength and low density aluminium
sheets and strips are already coated with high corrosion resistant unalloyed (typically: Al99.5 grade) aluminium sheets on both sides during production (rolling).
This solution entails complying with at least two conflicting requirements. On the
one hand, the determination of the coating thickness The thicker indeed the coating sheet, the more it ‘deteriorates’ the load-bearing capacity of the base metal but
the selected too thin coating can rip out during rolling. On the other hand, a rolling
technology must be applied that results in reliable and durable ‘adhesion’.
In my thesis I studied two major topics. One was to investigate how to set
rolling parameters so that adhesion between the base metal and coating sheets can
be satisfying or even good under economic conditions. For this rolling under large
plant-scale conditions is hardly a viable way as the risk of scraps due to failed experiments would bring about too much additional costs. To this end I established
a methodology for implementing a rolling-adhesion series of experiments under
laboratory conditions. The investigations involved various metal combinations,
deformations, temperatures, preparation of contacting surfaces etc. The number of
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experimental investigations of initial specimens (of approx. 50 mm width and approx. 200 mm initial length but of different material grade and thickness combination) can be increased nearly arbitrarily due to laboratory conditions. The effect of
the first few what is called ‘cementing’ passes and the degree of deformation
achieved during [cementing passes must be carried out dry so that cooling-lubricants otherwise normally used does not penetrate between insufficiently adhered
sheet surfaces] could be considered and I established a qualification procedure,
which is designed to check the quality and strength of adhesion. For this I suggested the approval of an index number.
The other major topic of my thesis was to put laboratory results into plantscale conditions. In a laboratory, it was possible optimized only a part of (undoubtedly nearly all) rolling technological parameters, in reality the packages prepared
for rolling are very wide (the can amount to even 2 m depending on the rolling
mill) and that is my investigations had to be extended to the investigations of the
rolling system during wide pieces as well. In the framework of this I drew up a
method how the elastic deformation of rolling system (usually a quarto rolling mill
is used), which always occurs because of the respective rolling force affects that
starting union does not rip out in the passes.
In the course of the plant-scale investigations I had to separate the investigation of the very first ‘cementing’ pass and the consequent further passes, respectively. This is explained by the continuation as well as completion of the working
rolls with the best grinded base rounding needed for the first pass (it is not advised
to have the back-up rolls with grinded base rounding). By the optimal extent of the
grinded base rounding is a rolling camber whose width (in individual ‘elementary’
threads) allows uniform deformation (elongation). This, however, can be calculated in the light of the parameters of the first pass. In further passes this base
rounding must be used to achieve the uniform deformation along width that is I
had to calculate the highest extent of permitted deformation per pass.
In view of the high computing power required for creating the above pass
design, I drew up calculation programs to ensure the determination of parameters
of the optimization conditions required for the two basic variants.
The computer programs are based on Excel and I chose a solution so what
even a co-worker with moderate computer skills is able to use.
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8. FEJEZET
8.

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK (TÉZISEK)
1. Nagyszámú, 3 rétegű, AlSi10-AlMnCu-AlSi10 és AlSi10-AlMnSi-AlSi10,

pakett alkalmazásával végrehajtott, laboratóriumi illetve félüzemi körülmények
között végzett kísérletek alapján a módszertani célkitűzéseimnek megfelelően
megállapítottam, hogy:
1.1. Ford szerszámmal, 10-90%-os alakváltozási tartományban végzett
melegalakító tesztek eredménye alapján megadható az a szükséges alakítási
mérték (ha adott körülmények között létezik), amelynél az alakított zóna fajlagos kötés szilárdsága eléri az alapanyag fajlagos szilárdságát, vagyis információt ad két alumínium ötvözet hengerléssel történő plattírozhatóságáról.
1.2. A tapasztószúrások (az első néhány, kenőanyag nélküli, kis alakváltozással történő szúrások) végén a kötés kialakulásának megfelelőségére a
hengerrésből kilépő pakett felületének hőmérséklet mérése jó módszer. A tapasztószúrások végére bekövetkező felületi hőmérséklet csökkenés mértékének (abszolút értéke függ az alkalmazott geometriai rendszertől) ismeretében
lehet arról dönteni, hogy a pakett továbbhengerelhető e.
1.3. A végtermék (0,2-0,5 mm vastagság) minősége szempontjából megfelelő az a kötés, amelyben a lefejtő erő (Flefejtő) által a fedőlemezben (keresztmetszete A) létesített feszültség érték és a fedőlemez alakítási szilárdsága között a következő összefüggés fenn áll:
𝜎𝑙𝑒𝑓𝑒𝑗𝑡ő =

𝐹𝑙𝑒𝑓𝑒𝑗𝑡ő
𝐴

≥ 𝛽 · 𝑅𝑝0,2 ,

ahol az általam kísérleti eredményekre alapozott β korrekciós tényező értéke 0,33.
2. A Von Roll kísérleti hengerállványon, 3 rétegű AlSi10-AlMnCu-AlSi10 és
AlSi10-AlMnSi-AlSi10 paketteken végzett nagyszámú plattírozási kísérlet alapján
az összetapadás feltételeivel kapcsolatosan igazoltam, hogy:
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8. Fejezet

Új tudományos eredmények (Tézisek)

2.1. Az egyes rétegek közötti kötéseknek a tapasztószúrások alatt kell kialakulniuk. Ha a tapasztószúrások alatt nem alakul ki kötés, akkor a továbbhengerlés alatt sem fog.
2.2. A melegalakítás hőmérséklet-tartományának felső határáról kezdődő, a teljes melegalakítás során legalább 60%-os összalakítás szükséges ahhoz, hogy a tapadás az érintkező felületek egészén létrejöjjön, ami biztosítja a
végtermék megfelelő minőségét.
2.3. Az általam vizsgált paraméter intervallumon belül a megfelelő kötés
kialakulására a melegalakítás hőmérsékletének van a legjelentősebb hatása
(már a kezdő alakítás hőmérsékletének pár 10 °C felületi hőmérséklet-csökkenés is nagymértékben rontja a kötés kialakulásának esélyeit). Az összetapasztani kívánt felületek érdessége és tisztasága kevésbé, az ötvözetek magnézium
tartalma pedig legkevésbé hat a kialakuló kötés minőségére.
2.4. Az általam vizsgált paraméter-intervallumon belül, kísérleti módszerrel megállapítható az alakítási mérték, alakváltozási sebesség, és alakítás
hőmérséklet függvényében az a technológiai ablak, melynek alkalmazásával a
többrétegű végtermék gyártása félüzemi körülmények között biztonságosan
megvalósítható.
2.5. A 3 rétegű AlSi10-AlMnCu-AlSi10 pakett hengerlése esetén a tapasztó szúrásokban a minőségi végtermék előállítása szempontjából a következő technológiai ablak alkalmazható: Hengerlési hőmérséklet 480 – 520 °C,
hengerlési sebesség 5-8 m/min, relatív alakváltozás szúrásonként ε = 0,8 – 1,2
%.
3. Kidolgoztam egy szúrásterv készítő algoritmust, amellyel alapozva nagyszámú laborkísérleteim eredményeire megadható az első tapasztószúrásban szükséges köszörült henger-alapdomborítás mértéke, melynek alkalmazásával a darab
szélesség menti alakváltozása azonos lesz. Az algoritmus segítségével kiszámítható a további tapasztó szúrásokban alkalmazható maximális magasságcsökkenés
értéke, amelynek alkalmazásával a szélesség menti alakváltozás-különbség egy
tetszőlegesen felvett határértéket, ami a javaslatom alapján ± 2,5 %, nem halad meg.
Ezen feltételek alkalmazása mellett a többrétegű termék ipari körülmények közötti
hengerlése a szélesség menti felszakadások nélkül megvalósítható, vagyis minőségi termék gyártható.
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MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

1

1. sz. MELLÉKLET

PLATTÍROZOTT LEMEZEK MELEGHENGERLÉSE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
Anyagminőség:
Különféle alumínium-ötvözetek kombinációja.
Kitűzött feladat:
Olyan optimális szúrásterv készítése, amelyik tetszőleges, de adott (illetve tetszőlegesen megválasztható) paraméterekkel rendelkező
hengersoron lehetővé teszi azt, hogy egy tetszőleges anyag-kombinációval összeállított háromrétegű pakettet
úgy lehessen kihengerelni, hogy a tapadási viszonyok mindvégig "megmaradjanak", azaz a teljes szélesség mentén
egyenletes legyen a megnyúlás, tehát a felszakadás veszélyét el lehessen kerülni.
Első tapasztó szúrás, hűtő-kenőanyag nélkül.

1. sz. melléklet

2

LAPOS TERMÉK MELEGHENGERLÉSE (plattírozás) KÜLÖNFÉLE ALUMÍNIUM ÖTVÖZETEK ESETÉN
Anyagminőség:
Kiválasztott anyagminőségek:

Választási lehetőségek a k-f munkalapon
AlMg5,
AlCuMg

A "k-f" munkalapon átírandó!

Fedőlemez:

Al99,5

A "k-f" munkalapon átírandó!

Kívánt magasságcsökkenés középen:
Kívánt nyújtási tényező:

Az 1.-5. szúrásban nincs kenés!

1
Dmh =

Alakítás hőmérséklete:
Fedőlemez lencséssége:

Befutó darab szélessége:
Hengerlési sebesség:

T0 =

800,0 mm
o
500 C
0,5 %

Technológiában lefektetett érték (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)
EZT LEHET (CÉLSZERŰ) MEGVÁLASZTANI, illetve VÁLTOZTATGATNI!

Magötvözet:

középen:

ho,köz =

400 mm

szélen:

ho,szél =

400 mm

Egyik fedőlemez:

középen:

5 mm

szélen:

középen:

410 mm

szélen:

ho,szél =
ho,szél =

4,975 mm

Összesen:

ho,köz =
ho,köz =

bo =
v=

409,95 mm

Technológiában lefektetett érték (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)
Technológiában lefektetett érték (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

1500 mm
1,00 m/s

Δh =
10 mm
EZT LEHET (CÉLSZERŰ) MEGVÁLASZTANI, illetve VÁLTOZTATGATNI!
Ez a kívánt érték a hengerállítás és a középen keletkező rugalmas alakváltozások eredője (ezzel kell a darab kilépjen).
ʎ = h0, köz/h1,köz =
1,025

Kívánt kilépő darabvastagság középen:

h1,köz =

400,00 mm

Megkívánt hengerrés-alak b-re:

δhb/2 = h1,köz - h1,szél =

0,049 mm

Kívánt darabvastagság szélen:

δhb/2 =
h1,szél kívánt =
h1,szél tényl =

48,78 µm
399,951 mm

Tényleges darabvastagság:

Az ehhez tartozó állandók értékét a k-f munkalapon MINDIG ÁT KELL ÍRNI!

Magötvözet:

A szúrás sorszáma:
A munkahenger névleges átmérője:

Befutó darab vastagsága:

(Első szúrás számítása)

szélen:

h1,szél =

399,95 mm

399,551 mm

KISZÁMÍTOTT ÉRTÉKEK:
A kifutó darab vastagsága:
Ha a felvett állandó lencsésséget szeretnénk:
Ha nincs köszörült alapdomborítás:

h1 =
h1 =

Az ehhez tartozó egyenlőtlen lambda =

λ=

középen
400,00

szélen
399,951 mm

400,00

399,551 mm

1,025

1,026

Munkahenger átmérői bombírozás után:

Dmh =

Az ehhez szükséges köszörült alapdomborítás:

DmhB/2 =

0,646 mm

DmhB/2 =

646 mm

800,0

Lambda állandó:
ELTÉRÉS: -0,100112321 %

800,65 mm

Nyújtási tényező:

h 1 = 400,00 399,95 mm
λ = 1,025 1,025

Színkód:
Szabadon választható érték
Valamelyik munkalapon választott érték

NEGATÍV ALAPDOMBORÍTÁS!

Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

Az alapdomborítás alapján:
A kifutó darab vastagsága:

1,025

ELTÉRÉS:

0%

SZÁMOLÓTÁBLA
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ALAPADATOK megadása

Dmh =

800 mm

Munkahengerátmérő

Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

Dth =

1600 mm

Támhengerátmérő

Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

D th,csap =

840 mm

(a támhengerátmérő kb 60 %-ára lehet felvenni)

Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

m csap =

0,003
1800 mm
2650 mm
23000000 N

a támhengercsapágy súrlódási tényezője
a hengerek palástszélessége
a támhenger-csapágyak középvonalai közötti távolság
a megengedett legnagyobb hengerlési erő

Megváltoztatható, méréssel meghatározható
Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)
Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)
Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

B=
L=
F max =
n névl =

50 1/min

a sorvonómotor névleges fordulatszáma

Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

n max =

80 1/min

a sorvonómotor maximális fordulatszáma

Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

i fog =

1

áttétel a motor és a munkahengerek között

y0,th =

0 µm

Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

a támhenger alapdomborítása (a sugárra vaonatkozóan)

Technológiában lefektetett érték (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

Tkörny =
T0,em =

30 °C

a környező levegő hőmérséklete

Mérhető, folyamatosan változtatható érték

85 °C

A hűtő-kenő emulzió kezdő kezdőhőmérséklete

Mérhető, folyamatosan változtatható érték

Színkód:
Szabadon választható érték
Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

ALAPADATOK
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ALAKÍTÁSI SZILÁRDSÁG SZÁMÍTÁSA
N/mm2

Hajduk féle összefüggés:

Anyagminőség:
Választási lehetőség:

Al99,5

AlMn
AlMgSi
AlMg1

k0

24

35

AlMg1,5
40

AlMg3
AlSi10

AlMg5,
AlCuMg

64

74

N/mm2

k0 = kf , ha T = 500°C, fi = 0,1 és fi-pont = 10 1/s
ALAPFÉM (magötvözet):
Kiválasztott anyagminőség:
Kiválasztott anyagminőséghez k0:

AlMg5,
AlCuMg
N/mm2

74

BORÍTÓFÉM (fedőlemez):
Kiválasztott anyagminőség:
Kiválasztott anyagminőséghez k0:

Al99,5
N/mm2

24

Termodinamikai tényezők:

Anyagminőség:

Alapdatok átmásolása:
Fedőlemez
o
C
500

Mag
T0 =

500

T1 =

495

ho,köz =

410

mm

bo =

1500

mm

h1,köz =
v=
Dmh =

400
1,00
800

o

C

495

mm
m/s
mm
Számítás:

Alakváltozás:

 = ln(A0/A1) =

0,025

Magasságcsökkenés:

Dh = (h0-h1) =

10,00

mm

Nyomott ív hossza:

=

63,25

mm

Alakvált. sebesség:

=

0,39

1/sec

A számítás részletezése:
T=
KT = 4 - T/167
5

500
1,0060

500 oC
1,0060

Színkód:

K =  /5 =

1,84E-09

K = 1,35-15* 2 =
elfogadva:

1,3409
1,0000

1,0000

0,5305
1,0000

1,0000

=
elfogadva:
=
kf,átl = kf,m ag*(h0,köz,m ag/h0,köz,összes )+
+kf,fedő*(2*h0,köz,fedő/h0,köz,összes ) =

74,4

A hengerrésben a keményedés hatását elhanyagolhatjuk (a darab kilágyul),
ezért K és K-pont értékét végig állandónak (1-nek) tekinthetjük.

24,1 N/mm2

73,2 N/mm2

Szabadon választható érték
Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

ALAKÍTÁSI SZILÁRDSÁG (kf)

1. sz. melléklet
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Súrlódási tényező számítása
A súrlódási tényező alumíniumötvözetek meleghengerlésekor:
Az első öt szúrásban nincs kenés, ezért a súrlódási tényező:
µ = µmax =
0,5
A további szúrásokban:
µ = 0,3
A befogási feltétel ellenőrzése (a megcsúszás vizsgálata):
A megengedhető legnagyobb magasságcsökkenés:
Dhmax = D(1-cosa 0,max )
mm
a

0,max

= arctg m =

0,464 rad =

cosa 0,max =

0,894

Dhmax =

84,46 mm

Dhterv = h0 - h1 =

10,00 mm

26,58

fok
Első öt szúrásban (kenőanyag nélküli szúrásokban)

NINCS megcsúszási veszély
Megcsúszási "kiterhelés":
a

0,max

befogási feltétel szempontjából

11,8 %

= arctg m =

0,291 rad =

cosa 0,max =

0,958

Dhmax =

33,74 mm

Dhterv = h0 - h1 =

10,00 mm

16,71 fok
További szúrásokban (kenőanyaggal végzett szúrásokban)

NINCS megcsúszási veszély
Megcsúszási "kiterhelés":

29,6 %

Színkód:
Szabadon választható érték
Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

SÚRLÓDÁSI TÉNYEZŐ

befogási feltétel szempontjából

1. sz. melléklet
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A hengerlési alakváltozással együtt járó, ún. szélesedés nagyságának számítása
SZÉLESEDÉS
Db = 0,35 Dh ld/h0
mm

Siebel szerint:
Adatok:
h0 =
h1 =
Dh =
ld =
b0 =
Db =
b1 = b0 + Db =

410 mm
400
10,00
63,25
1500,00

mm
mm
mm
mm

0,54 mm
1500,5 mm
NYOMOTT FELÜLET
mm2

Any = l d bköz
bköz = 1/2 (b0+b1) =
Any =

1500,3 mm
2
94 885 mm

Színkód:
Szabadon választható érték
Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

SZÉLESEDÉS
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Hengerlési erő számítása

Amman szerint

Adatok
m=
kf,köz =

Súrlódási tényező (1.-5. szúrásban 0,5; ezután: 0,3)

0,5
2
73,2 N/mm

Közepes alakítási szilárdság

bk =

1500,3 mm

Közepes darabszélesség

ho,köz =

410,0 mm

Befutó darabvastagság

h1,köz =

400,0 mm

hk,köz =
ld =

405,0 mm
63,25 mm
2
94885,4 mm

Any =

Kifutó darabvastagság
Közepes darabvastagság
Nyomott ív hossza
Nyomott felület
Számítás

mld/hk =

0,0781

exp(mld/hk) =

1,0812

[exp(m.l d/hk)-1] =
F=
Fmax=
F/Fmax -1 =

0,0812
7 225 577 N =
23 000 000 N
31,42 %

7 226 kN =
7,2 MN
a megengedett legnagyobb hengerlési erő
kiterhelési szint az erő vonalán

Amman képletéből "visszaszámolható" közepes alakítási ellenállás:
2
76,15 N/mm

kköz = F/Any =

Színkód:
Szabadon választható érték
Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

HENGERLÉSI ERŐ
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A hengerek rugalmas kihajlása
Az adatokat (köszörült alapdomborítás, rugalmas alakváltozások nagyságát) a hengerek sugarára vonatkoztatjuk, mivel
mind a munkahengerek, mind a támhengerek darabhoz közeli, illetve távolabbi sugara másképp viselkedik:
A két henger közös alkotója (felülete) egymásba nyomódik, míg a támhenger darabhoz közeli alkotója
csak rugalmas kihajlást szenved. A támhengerek "külső" alkotója nem vesz részt a hengerrés kialakításában.
A henger-rendszer rugalmas kihajlása:
A szúrás száma:

1

F=

7 226 kN

b=

1500,3 mm

F/b =

4 816 N/mm

b/B =
(B/D mh ) =

0,833
2,250

(b/B) 3 =
(B/D mh ) 4 =

0,5790
25,6289

1-(b/B) =
36+(B/D mh ) 4 =

0,1665
61,6289

 1,mh =
y rug,mh =  1,mh *(F/b) =
y rug,mh =  1,mh *(F/b) =

2
2,41E-06 mm /N

1,16E-02 mm
11,6 mm

b/D th =

0,9377

(b/D th ) 4 =

0,7730

1+2,4*(L-b)/b =
2*(D th /b) 2 =

2,8392
2,2747

 1,th =
F/B =
y rug,th B/2 =  1,th *(F/B) =
y rug,th B/2 =  1,th *(F/B) =

2
4,77E-06 mm /N

4 014 N/mm
1,91E-02 mm
19,1 mm

2,37E-06

y rug,mh : A munkahenger sugarának - belapulás nélkül számított - rugalmas kihajlása
y th,mh : A támhenger sugarának - belapulás nélkül számított - rugalmas kihajlása

Színkód:
Szabadon választható érték
Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

KIHAJLÁS

0,000001206273
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A KIFUTÓ SZALAG ALAKJA

1. tapasztó szúrás

Feltételezzük, hogy csak a munkahengereket domborítják, a támhengerek cilindrikusak.
Hengerpalást szélessége:
B=
1800 mm
A hengerelt darab közepes szélessége:
bköz =
1500,3 mm
A munkahenger átmérője:
Dmh =
800 mm
A hengerek közötti belapulás hatása:
B/Dmh =
2,25
υ2 =
Hengerek egymásba nyomódása
0,4
hközép=
hszél =

Befutó névleges darabvastagság:

410 mm

409,95
Hengerek kihajlása, középen, a sugárra és a B palástszélességre számolva:
y rug,mh B/2 =  1,mh *(F/b) =
11,6 mm
y rug,th B/2 =  1,th *(F/B) =
19,1 mm
Ugyanez, de a b darabszélességre számolva:

y rug,mh b/2

(b/B) 2 =
=(b/B) 2 . y rug,mh B/2 =

0,6947
8,0 mm
13,3 mm

y rug,th b/2 =(b/B) 2 . y rug,th B/2 =
Ugyanez, a b darabszélességre számolva, de a hengerek egymásba-nyomódását is figyelembe véve:
υ2 y rug,mh b/2 =
3,2 mm
υ2 y rug,th b/2 =
5,3 mm
Rés-növekedés, középen, a darab egyik oldalán, a b darabszélességre számítva:
33,176 mm

 h rug , közép = 2(y rug,mh b/2 + ʋ2 (y rug,mh b/2 +y rug,th ))=

Ugyanez, de a b darabszélességre számolva:
13,270 mm

 h rug , szél = (b/B) 2 * δh rug,közép =

h1névl,közép =

Kifutó darabvastagság:

Kívánt (hengerállítással) beállított érték

400 mm

Ennyi kellene az azonos λ-hoz

h1kell,szél =
399,951 mm
h1,közép-h1,szél =
0,049 mm

Vastagságkülönbség

Ennyivel kell a hengerállítást korrigálni ahhoz, hogy
kiadódjon a darabközépen kívánt Δh!

h1van, szél = h1,szél - hrug,szél =

VAN bombírozás nélkül:
399,551 mm

ÖSSZEFOGLALVA:
A kifutódarab lencséssége, ha nincs köszörült alapdomborítás a hengereken:
hVAN = h1névl,közép - h1van,szél =
Hiányzó alapdomborítás (kerekítve):

Hiányzó alapdomborítás (kerekítve):
Munkahenger átmérő

Dmh

Középen:
Szélein:

Színkód:
Szabadon választható érték
Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

RÉS ALAK

0,449 mm
448,780 mm
449 mm
0,65 mm
646,01 mm
646 mm

b/2-re
b/2-re
b/2-re
B/2-re
B/2-re
B/2-re

800,0 mm
800,6 mm

B/2-re
B/2-re

2. sz. melléklet

1

2. sz. MELLÉKLET

PLATTÍROZOTT LEMEZEK MELEGHENGERLÉSE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
Anyagminőség:
Különféle alumínium-ötvözetek kombinációja.
Kitűzött feladat:
Olyan optimális szúrásterv készítése, amelyik tetszőleges, de adott (illetve tetszőlegesen megválasztható) paraméterekkel rendelkező
hengersoron lehetővé teszi azt, hogy egy tetszőleges anyag-kombinációval összeállított háromrétegű pakettet
úgy lehessen kihengerelni, hogy a tapadási viszonyok mindvégig "megmaradjanak", azaz a teljes szélesség mentén
egyenletes legyen a megnyúlás, tehát a felszakadás veszélyét el lehessen kerülni.
Második (és tetszés szerint folytatható) tapasztószúrások hűtő-kenőanyag nélkül

2. sz. melléklet
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LAPOS TERMÉK MELEGHENGERLÉSE (plattírozás) KÜLÖNFÉLE ALUMÍNIUM ÖTVÖZETEK ESETÉN
Anyagminőség:

Választási lehetőségek a k-f munkalapon

Az ehhez tartozó állandók értékét a k-f munkalapon MINDIG ÁT KELL ÍRNI!
AlMg5,
AlCuMg
Al99,5

Magötvözet:

Kiválasztott anyagminőségek:

Fedőlemez:

A szúrás sorszáma:

Alakítás hőmérséklete:

Dmh,szél =
Bombírozás =
T0 =

800,646 mm
-0,646 mm
o
495 C

Befutó darab vastagsága:

Összesen:

Befutó darab szélessége:
Hengerlési sebesség:

bo =
v=

Kívánt magasságcsökkenés középen:

Δh =

A kívánt magasságcsökkenéshez tartozó nyújtási tényező:

ʎ = h1,köz/h2,köz =

Eltérés a középső és szélső szál nyújtási tényezői között:
Kívánt kilépő magasság középen:

ʎ eltérés =

Megkívánt hengerrés-alak b-re:

A "k-f" munkalapon átírandó (ugyanazt kell választani mint az első szúrásnál)!

Az 1.-5. szúrásban nincs kenés!
800 mm

ADOTT az 1. szúrásból:

A "k-f" munkalapon átírandó (ugyanazt kell választani mint az első szúrásnál)!

2
Dmh,közép =

Munkahenger átmérője:

(További szúrások számítása)

középen:

h2,szél kívánt =

Befutó darabvastagság:
Magasságcsökk. középen:
Kifutó darabvastagság:

EZT KELL MEGVÁLASZTANI, illetve VÁLTOZTATGATNI! Amíg a kívánt λ ki nem jön!

szélen:

h2,szél =

389,95 mm

47,56 µm

399,92 mm
389,95 mm
Középen

Színkód:

Szélen

Dmh =

800,00

800,65 mm

Szabadon választható érték

h1 =

400,00

399,95 mm

Az első szúrásban már meghatározott érték

Δh1,közép=

10,00

mm

h2van, szél = h2,szél- hrug,közép =
399,92 mm
λ=
1,025641 1,000086
Eltérés a középső és szélső szál nyújtási tényezői között:

399,95 mm

1,026

ÖSSZEFOGLALVA:
Munkahenger átmérő:

h1,szél =

-2,492 %
0,048 mm

Kívánt darabvastagság szélen:

szélen:

Technológiában lefektetett érték (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

10 mm
390,00 mm

h2,szél tényl =

400,00 mm

1500,3 mm
1,00 m/s

h2,köz =

Tényleges darabvastagság:

A munkahenger közepe kisebb átmérőjű, mint a széle!
Mérhető érték (hőmérsékletvezetést figyelembevéve célszerű változtatni)

h1,köz =

δh(b/2) =
δh(b/2) =

-646,011 µm

-2,49 %

Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

SZÁMOLÓTÁBLA
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ALAPADATOK megadása
Munkahengerátmérő

Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

1600 mm

Támhengerátmérő

Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

840 mm

(a támhengerátmérő kb 60 %-ára lehet felvenni)

Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

a támhengercsapágy súrlódási tényezője
a hengerek palástszélessége
a támhenger-csapágyak középvonalai közötti távolság
a megengedett legnagyobb hengerlési erő

Megváltoztatható, méréssel meghatározható
Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)
Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)
Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

Dmh =

800 mm

Dth =
D th,csap =

m csap =

0,003
B=
1800 mm
L=
2650 mm
F max = 23000000 N

n névl =

50 1/min

a sorvonómotor névleges fordulatszáma

Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

n max =

80 1/min

a sorvonómotor maximális fordulatszáma

Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

i fog =

1

y0,th =

0 µm

áttétel a motor és a munkahengerek között

Technológiai alapparaméter (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

a támhenger alapdomborítása (a sugárra vaonatkozóan)

Technológiában lefektetett érték (Változtatható, de nem célszerű megváltoztatni)

Tkörny =
T0,em =

30 °C

a környező levegő hőmérséklete

Mérhető, folyamatosan változtatható érték

85 °C

A hűtő-kenő emulzió kezdő kezdőhőmérséklete

Mérhető, folyamatosan változtatható érték

Színkód:
Szabadon választható érték
Az első szúrásban már meghatározott érték
Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

ALAPADATOK
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ALAKÍTÁSI SZILÁRDSÁG SZÁMÍTÁSA
N/mm2

Hajduk féle összefüggés:

Anyagminőség:
Választási lehetőség:

Al99,5

k0

24

AlMn
AlMgSi
AlMg1
35

AlMg1,5

AlMg3
AlSi10

AlMg5,
AlCuMg

40

64

74

N/mm2

k0 = kf , ha T = 500°C, fi = 0,1 és fi-pont = 10 1/s
ALAPFÉM (magötvözet):
Kiválasztott anyagminőség:
Kiválasztott anyagminőséghez k0:

AlMg5,
AlCuMg
N/mm2

74

BORÍTÓFÉM (fedőlemez):
Kiválasztott anyagminőség:
Kiválasztott anyagminőséghez k0:

Al99,5
N/mm2

24

Termodinamikai tényezők:

Alapdatok átmásolása:
T0 =
T1 =

o
495 C
o
490 C

h1,köz =

400 mm

bo =

1500,27 mm

h2,köz =
v=
Dmh,köz =
Dmh,szél =

390
1,00
800,00
800,65

mm
m/s
mm
mm
Számítás:

Alakváltozás:
Nyújtási tényező
Magasságcsökkenés:

Középen
Szélen
 = ln(A0/A1) =
0,025
0,025
l=
1,026
1,026
Dh = (h0-h1) =
10,00 mm

Nyomott ív hossza:

=

Alakvált. sebesség:

=

Legyen a szélesség mentén állandó!
Legyen a szélesség mentén állandó!

63,25 mm
0,40 1/sec
A számítás részletezése:

T=
KT = 4 - T/167
5

495
1,0359

495 oC
1,0359

Színkód:

K =  /5 =

2,08E-09

K = 1,35-15* 2 =
elfogadva:

1,3404
1,0000

1,0000

0,5341
1,0000

1,0000

=
elfogadva:
=

+kf,fedő*(2*h0,köz,fedő/h0,köz,összes ) =

N/mm2
75,4

Szabadon választható érték
Az első szúrásban már meghatározott érték
Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

24,9 N/mm2

76,7

kf,átl = kf,m ag*(h0,köz,m ag/h0,köz,összes )+

A hengerrésben a keményedés hatását elhanyagolhatjuk (a darab kilágyul),
ezért K és K-pont értékét végig állandónak (1-nek) tekinthetjük.

ALAKÍTÁSI SZILÁRDSÁG (kf)
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Súrlódási tényező számítása
A súrlódási tényező alumíniumötvözetek meleghengerlésekor:
Az első öt szúrásban nincs kenés, ezért a súrlódási tényező:
µ = µmax =
A további szúrásokban:
µ = 0,3

0,5

A befogási feltétel ellenőrzése (a megcsúszás vizsgálata):
A megengedhető legnagyobb magasságcsökkenés:
Dhmax = D(1-cosa 0,max )
mm
a

0,max

= arctg m =

0,464 rad =

cosa 0,max =

0,894

Dhmax =

84,46 mm

Dhterv = h0 - h1 =

10,00 mm

26,58 fok
Első öt szúrásban (kenőanyag nélküli szúrásokban)

NINCS megcsúszási veszély
Megcsúszási "kiterhelés":
a

0,max

befogási feltétel szempontjából

11,8 %

= arctg m =

0,291 rad =

cosa 0,max =

0,958

Dhmax =

33,74 mm

Dhterv = h0 - h1 =

10,00 mm

16,71 fok
További szúrásokban (kenőanyaggal végzett szúrásokban)

NINCS megcsúszási veszély
Megcsúszási "kiterhelés":

29,6 %

Színkód:
Szabadon választható érték
Az első szúrásban már meghatározott érték
Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

SÚRLÓDÁSI TÉNYEZŐ

befogási feltétel szempontjából
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A hengerlési alakváltozással együtt járó, ún. szélesedés nagyságának számítása
SZÉLESEDÉS
Db = 0,35 Dh ld/h0
mm

Siebel szerint:
Adatok:
h0 =
h1 =
Dh =
ld =
b0 =
Db =
b1 = b0 + Db =

400 mm
390
10,00
63,25
1500,27

mm
mm
mm
mm

0,55 mm
1500,8 mm
NYOMOTT FELÜLET
mm2

Any = l d bköz
bköz = 1/2 (b0+b1) =
Any =

1500,5 mm
2
94 903 mm

Színkód:
Szabadon választható érték
Az első szúrásban már meghatározott érték
Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

SZÉLESEDÉS
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Hengerlési erő számítása

Amman szerint

Adatok
m=

Súrlódási tényező (1.-5. szúrásban 0,5; ezután: 0,3)

0,5
2
75,4 N/mm

kf,köz =

Közepes alakítási szilárdság

bk =

1500,5 mm

Közepes darabszélesség

ho,köz =

400,0 mm

Befutó darabvastagság

h1,köz =

390,0 mm

hk,köz =
ld =

395,0 mm
63,25 mm
2
94902,9 mm

Any =

Kifutó darabvastagság
Közepes darabvastagság
Nyomott ív hossza
Nyomott felület

Számítás
mld/hk =

0,0801

exp(mld/hk) =

1,0833

[exp(m.l d/hk)-1] =
F=
Fmax=
F/Fmax -1 =

0,0833
7 449 453 N =
23 000 000 N
32,39 %

7 449 kN =
7,4 MN
a megengedett legnagyobb hengerlési erő
kiterhelési szint az erő vonalán

Amman képletéből "visszaszámolható" közepes alakítási ellenállás:
2
78,50 N/mm

kköz = F/Any =

Színkód:
Szabadon választható érték
Az első szúrásban már meghatározott érték
Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

HENGERLÉSI ERŐ
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A hengerek rugalmas kihajlása
Az adatokat (köszörült alapdomborítás, rugalmas alakváltozások nagyságát) a hengerek sugarára vonatkoztatjuk, mivel
mind a munkahengerek, mind a támhengerek darabhoz közeli, illetve távolabbi sugara másképp viselkedik:
A két henger közös alkotója (felülete) egymásba nyomódik, míg a támhenger darabhoz közeli alkotója
csak rugalmas kihajlást szenved. A támhengerek "külső" alkotója nem vesz részt a hengerrés kialakításában.
A henger-rendszer rugalmas kihajlása:
A szúrás száma:

2

F=

7 449 kN

b=

1500,5 mm

F/b =

4 964 N/mm

b/B =
(B/D mh ) =

0,834
2,250

(b/B) 3 =
(B/D mh ) 4 =

0,5793
25,6289

1-(b/B) =
36+(B/D mh ) 4 =

0,1664
61,6289

 1,mh =
y rug,mh =  1,mh *(F/b) =
y rug,mh =  1,mh *(F/b) =

2
2,40E-06 mm /N

1,19E-02 mm
11,9 mm

b/D th =

0,9378

(b/D th ) 4 =

0,7736

1+2,4*(L-b)/b =
2*(D th /b) 2 =

2,8385
2,2739

 1,th =
F/B =
y rug,th B/2 =  1,th *(F/B) =
y rug,th B/2 =  1,th *(F/B) =

2
4,77E-06 mm /N

4 139 N/mm
1,97E-02 mm
19,7 mm

2,37E-06

y rug,mh : A munkahenger sugarának - belapulás nélkül számított - rugalmas kihajlása
y th,mh : A támhenger sugarának - belapulás nélkül számított - rugalmas kihajlása

Színkód:
Szabadon választható érték
Az első szúrásban már meghatározott érték
Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

KIHAJLÁS

0,000001206273
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A KIFUTÓ SZALAG ALAKJA

További szúrások

Feltételezzük, hogy csak a munkahengereket domborítják, a támhengerek cilindrikusak.
Hengerpalást szélessége:
B=
1800 mm
A hengerelt darab közepes szélessége:
bköz =
1500,5 mm
A munkahenger átmérője:
Dmh =
800 mm
A hengerek közötti belapulás hatása:
B/Dmh =
2,25
Hengerek egymásba nyomódása
υ2 =
0,4
Már meglévő mheng.domb.: δDmh (B/2) =
646 mm
h2,közép=

400 mm

Névleges befutó darabvastagság:
h2,szél =
399,95 mm
Munkahenger adott domborítása (az első szúrásban kiszámított érték):
-0,646 mm
-646,011 mm
Hengerek kihajlása, középen, a sugárra és a B palástszélességre számolva:
B/2
y rug,mh =  1,mh *(F/b) =
11,9 mm

Középen kisebb az átmérő!

y rug,th B/2 =  1,th *(F/B) =
19,7 mm
Ugyanez, de a b darabszélességre számolva:
(b/B) 2 =
y rug,mh b/2 =(b/B) 2 . y rug,mh B/2 =
b/2

2

B/2

0,6950
8,3 mm
13,7 mm

y rug,th =(b/B) . y rug,th =
Ugyanez, a b darabszélességre számolva, de a hengerek egymásba-nyomódását is figyelembe véve:
υ2 y rug,mh b/2 =
3,3 mm
υ2 y rug,th b/2 =

5,5 mm

Rés-növekedés, középen, a darab egyik oldalán, a b darabszélességre számítva:
 h rug , közép = 2(y rug,mh b/2 + ʋ2 (y rug,mh b/2 +y rug,th ))=
34,2 mm
h1névl,közép =
h1kell,szél =

Kifutó darabvastagság:

Munkahenger átmérő:
Befutó darabvastagság:

Ennyivel kell a hengerállítást korrigálni ahhoz, hogy
kiadódjon a darabközépen kívánt Δh!

390 mm

389,95 mm
ÖSSZEFOGLALVA:
Középen
Szélen
Dmh =
800,00
800,65 mm
h1 =

400,00

399,95 mm

Magasságcsökk. középen:
Δh, közép=
10,00 mm
Kifutó darabvastagság:
h2van, szél = h2,szél- hrug,közép =
399,92 mm
λ = 1,025641
1,000085538
Eltérés a középső és a szélső szál nyújtási tényezői között:

Színkód:
Szabadon választható érték
Az első szúrásban már meghatározott érték
Valamelyik munkalapon választott érték
Nem változtatható érték
Számított érték
Végeredmény

RÉS ALAK

-2,49 %

Kívánt (hengerállítással) beállított érték
Ennyi kellene az azonos λ-hoz

