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1. A kutatás tárgya és célkitűzései 

A járműfejlesztés és gyártás meghatározó tendenciája a fogyasztás és a 

károsanyag kibocsátás csökkentése. Ennek számos eszköze van, közülük egyik 

legfontosabb a jármű tömegének optimalizálása. A karosszériaépítésben a fejlesztés 

kétirányú, egyik a nagyszilárdságú acéllemezek fokozott alkalmazása, másik pedig a 

könnyűfém, elsősorban alumínium lemezalkatrészek arányának növelése. Ez utóbbi 

törekvés azt eredményezte, hogy ma számos személygépkocsi karosszéria tisztán 

alumíniumötvözetekből készül. Az alumíniumra vonatkozó kutatások nemzetközi 

szinten arra irányulnak, hogy egyszerre növeljék a szilárdságot és az alakíthatóságot, 

ugyanakkor ezen tulajdonságok minél pontosabb jellemzésével segítsék a tervezést az 

anyagban rejlő lehetőségek maximális kihasználására. 

Saját vizsgálataim középpontjában a magnéziummal ötvözött alumíniumlemezek 

(AlMg) állnak, mivel ezek a szilárdságuk miatt előnyösen használhatók a 

karosszériaépítésben. Ugyanakkor az ötvözet alakítása során fellépő Portrevin-Le 

Chatelier (PLC) effektus az alkalmazásukat korlátozza az alakítási nyomok és a 

mérsékelt alakíthatóság miatt. A jelenség részletes elemzésétől az említett hátrányok 

csökkentése várható. A hagyományos fémtani és mechanikai vizsgálatok mellett a 

kutatásaimban hangsúlyos szerepet kap a digitális képkorrelációs (DIC) technika, mivel 

ezzel a módszerrel határozhatók meg a lemez lokális alakváltozásai, amelyek a 

szakítóvizsgálatnál és az alakíthatósági határdiagram felvételénél is értékelési 

kritériumnak számítanak. Vizsgálataim során azt tapasztaltam, hogy az általánosan 

elfogadott módszerek további részletes elemzést igényelnek a pontosság és az 

alkalmazott megoldások vonatkozásában. Ezért értekezésem első részében ennek a 

technikának a vizsgálatával foglalkozom, különös tekintettel az alakváltozások 

detektálására alkalmazott véletlenszerű mintázatok morfológiai jellemzőire. 

A továbbiakban a DIC eljárás segítségével vizsgálom a diffúz és lokális kontrakció 

közötti határ definiálásának lehetőségét. A szakítóvizsgálat során mért mechanikai 

jellemzők és a lokális alakváltozás képi információinak együttes elemzésével 

meghatározott új eljárás alkalmas lehet az egytengelyű húzáskor tapasztalható lokális 

alakváltozások leírására és átvihető az alakítási határdiagramok felvételére is. 

Mind a PLC effektus, mind pedig az alakíthatóság általános megítélése 

szempontjából kiemelt szerepe van az ötvözőknek. A PLC effektus egyértelműen a 
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mátrixban oldódó magnéziumnak tulajdonítható, a további ötvözők az irodalom szerint 

az intermetallikus fázisok képzése révén fejtik ki hatásukat. Ezeknek a fázisoknak a 

mikroszerkezetben való jelenléte, elhelyezkedése döntően meghatározza az 

alakíthatóságot, ezért az intermetallikus fázisok kvantitatív leírásával és a 

képződésüket segítő ötvözők elemzésével is foglalkozom. A bemutatott jelenségek 

közül három fő területet jelöltem meg részletes kutatásra az értekezésemben, ezek a 

következők: 

 A DIC technikában alkalmazott mintázatok morfológiai jellemzése, azok 

kapcsolata a nyúlásmérés pontosságával, az optimális mintázatok fő 

paramétereinek meghatározása. 

 Az alakítási inhomogenitások jellemzése DIC technikára alapozva, különös 

tekintettel a PLC effektusra, valamint a diffúz és lokális kontrakcióra. 

 Az ötvözők és az intermetallikus fázisok jellemzése a vizsgált alumínium-

magnézium ötvözetekben, azok hatása az alakíthatóságra. 

2. Az alkalmazott módszerek bemutatása 

A kutatásaim során alkalmazott digitális képkorrelációs eljárás (angolul Digital 

Image Correlation, továbbiakban DIC) olyan távérzékelési módszer, amelynek 

segítségével a kamerákkal felvett képekből teljes elmozdulás- és nyúlásmezőt 

származtathatunk. A DIC technikával történő vizsgálatoknak három meghatározó 

eleme van, (i) a mintázat felvitele, (ii) képek (képsorozat) készítése alakváltozás 

közben, majd (iii) az eltárolt képek elemzése. A rögzítés után a deformált képek 

összehasonlításra kerülnek egy referencia képpel speciális keresztkorrelációs 

algoritmus segítségével, mely által kiértékelhetők lesznek az alakváltozás mezők [1]. 

A digitális képkorrelációs vizsgálatok egy elengedhetetlen követelménye, hogy a 

vizsgáló kamerák lássák a mérendő termék vagy próbatest alakváltozását, ezt a 

felületre felvitt mintázatok teszik lehetővé. Ha mintázat nem vihető fel közvetlenül a 

mérendő felületre, mert előfordul, hogy túl fényes a felület, így nem lenne megfelelő 

a kamerák számára, akkor egy alapozó festék réteget kell felvinni [2]. Minkét esetben 

elengedhetetlen fontosságú, hogy a festék jól közvetítse az alakváltozást a DIC 

rendszernek. A kutatásaim első fejezetében a lemezvizsgálatokhoz használt alapozó 

festékeket vizsgáltam meg és megkerestem a megfelelő festéket és előkészítési, 
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száradási és felhasználhatósági beállításokat. 

A digitális képkorrelációban az optimális mintázat használata az egyik legfontosabb 

tényező a mérési zaj csökkentésében és az eredmények pontosságának javításában. 

Az ideális véletlenszerű mintázat követelményeinek leírása és mintára történő 

alkalmazásának megértése megkönnyíti a DIC használatát [2]. Az optimális mintázat, 

ezen belül a foltméret függ a felhasználási területtől, megfelelően festett foltok 

alkalmazása növeli a nyúlásmérések pontosságát és reprodukálhatóságát. A 

mintázatok számszerű értékelésében két szemlélet jelenik meg. Egyik logika a mintázat 

morfológiai paraméterei alapján minősíti a képeket, míg a kísérletes vonulat tényleges, 

ismert alakváltozások és a DIC technikával értékelt nyúlások közötti eltérések (hibák) 

alapján jellemzi a mintázatot [3,4]. Saját kutatásaimban a kísérleti eredmények 

összehasonlításán alapuló megoldást tűztem ki célul. A különféle paraméterekkel 

festett mintázatok morfológiai jellemzésére módszert dolgoztam ki, majd 

szakítóvizsgálattal alakított próbatesteken mértem a tényleges deformációt, és ezt 

hasonlítottam össze a DIC technikával nyert nyúlásokkal. 

A Portrevin-Le Chatelier effektusnak az AlMg ötvözetekben való megjelenésével az 

irodalom sokrétűen foglalkozik [5-7]. Már ezekben a művekben is megjelenik a DIC 

technika mint vizsgálati eszköz, különösen a PLC sávok nyúlásának, szélességének és 

terjedési sebességének meghatározása céljából. A szakítóvizsgálat egyenletes nyúlás 

tartományában végzett elemzések részben a feszültséglengésekkel, részben a lokális 

alakváltozások mérésével írják le a jelenséget. A PLC effektustól független lokális 

alakváltozási jellemző is található az irodalomban [8], mely a DIC eljárással 

határozható meg egyértelműen. 

A diffúz és lokális kontrakció elemzése kifejezetten a DIC technika megjelenésével 

kapott új lendületet, mivel így vált láthatóvá az AlMg ötvözetekben a lokális 

alakváltozási sávok kialakulása egészen a szakadásig [9-12]. A vázolt források 

gazdagsága ellenére mind a PLC effektus számszerű jellemzésében, mind a 

diffúz/lokális kontrakció határának kijelölésében találtam olyan megoldásokat, amelyek 

az ismert eljárásoknál pontosabban írhatják le a jelenségeket. Ezért a mechanikai 

vizsgálatokat ezen a területen is a digitális képkorrelációs elemzéssel párosítottam. 

Az intermetallikus fázisoknak az alakíthatóságra gyakorlott hatásával is számos 
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publikáció foglalkozik [13-18]. Ezek részben a kivált intermetallikus fázisok kvantitatív 

leírásával, részben az ötvöző tartalommal hozzák kapcsolatba az alakíthatóságot. Több 

szerző is kiemeli a vasnak mint intermetallikus fázis képző elemnek a szerepét, de mivel 

csak egy-két összetételt vizsgálnak, általánosítható összefüggések nem találhatók az 

irodalomban az egyes ötvözők szerepére. Ezért is tűztem ki célul az AlMg ötvözetek 

szélesebb körének bevonását a vizsgálatokba. Alapvető módszerként a mechanikai 

vizsgálatokat alkalmaztam, amelyek eredményeit fémtani és az intermetallikus fázisok 

kvantitatív morfológiai jellemzőivel hasonlítottam össze. 

3. Új kutatási eredmények 

3.1. A DIC mérésekhez használt minták előkészítésének vizsgálata. 

A festékek vizsgálatát két részre bontottam és AlMg3 valamint DX53 lemezeken is 

elvégeztem a méréseket 5 különböző festéken. Az első vizsgálati csoportba a tapintási 

és fogásbiztos száradási vizsgálatok tartoznak. Itt azt vizsgáltam, hogy a festékek 60 

perc alatt fogásbiztosra száradnak-e. Ez azért fontos, mert a gyakorlatban ennyi idő 

elteltével sem kezelhető próbatest már sok nehézséget jelent. Fontos megjegyezni, 

hogy ez az idő nem azonos a száradási idővel, a teljes száradás elérése, ahogy az 

irodalmakból is látható volt, nem cél. A fogásbiztosság után a technológiai próbákkal 

vizsgáltam, hogy mely festékek alkalmazhatók a mérések elvégzéséhez, azaz meddig 

használhatóak, mikor érik el a „túlszáradt” állapotot, illetve az általam kitűzött kezdeti 

24 órás időablakon belül ez bekövetkezik-e. . Itt készültek a rácsvágásos vizsgálatok, 

a hajlítási próbák és az Erichsen vizsgálatok. Ebben a részben azt vizsgáltam, hogy a 

festék megfelelően tapad-e a felülethez, illetve az alakításokat repedés vagy leválás 

nélkül viseli-e el, azaz képes az alakváltozás közvetítésére. A kísérletekhez a 

kereskedelmi forgalomban kapható kézi festékszórásra alkalmas spray kivitelű 

festékeket választottam. A festékek mindegyike matt RAL9010 fehér színű festék volt. 

A technológiai próbák eredményei jobban mutatják a festékek alkalmazhatóságát és 

képességüket az alakváltozások közvetítésére. Fontos hogy a technológiai próbákat 

együtt kell vizsgálni ezért összehasonlító vizsgálatot is végeztem mindhárom 

vizsgálatról 20°C 50RH% paraméterek mellett, melyek igazolták, hogy az A és E jelű 

festékek viselkedtek a legjobban. A mérési eredmények ellenőrzésére egy validációs 

Erichsen vizsgálatot is végeztem 20°C és 50RH% páratartalom mellett. A méréseket 
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GOM Aramis 5M hardver-szoftver rendszerrel regisztráltam. A vizsgálatok közben az 

Erichsen vizsgálógép segítségével mértem a repedés megjelenésekor a magasságot 

(bélyegút, H) valamint a mérést követően mérőórás vastagságmérővel a tetőponton 

mérhető lemezvastagságot (V). Ezeket az eredményeket a GOM Aramis rendszerből is 

kinyertem és meghatároztam a %-os eltéréseket (ΔH illetve ΔV.). A mérési 

eredményekből jó látható volt, hogy mind a magasság mind a vastagság mérések 

igazolják az A és E festék minták megfelelőségét. 

3.2. A DIC vizsgálatokhoz használt mintázatok kvantitatív elemzése 

A DIC technikában festéssel készült mintázatok nagyon hasonlóak a fémekben és 

ötvözetekben előforduló izolált részecskékhez, amelyek leírása a vonatkozó 

irodalomból jól ismert. Ezért ennek a témakörnek a módszertanát vettem át a foltok 

jellemzésére. Az 1. ábra bal oldali oszlopa mutatja egy mesterségesen generált 

mintázat képét a vizsgálathoz használt metsző egyenesekkel. A középső képen egy 

saját készítésű valós mintázat látható, a jobb oldali oszlopban pedig a legfontosabb 

kvantitatív morfológiai jellemzők definíciói találhatók. Ezek az egységnyi hosszra eső 

metszésszám (NL), a foltokkal fedett fajlagos felület (AA), az egységnyi felületre eső 

foltok száma (Np), a folt középpontok (σ) és a foltok egymástól (λ) való távolsága, 

valamint az átlagos átmérő (�̅�). A felsorolt morfológiai jellemzőket használtam fel a 

képek jellemzésére. 
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1. ábra. Mintázatok morfológiai jellemzői 

A bináris képek elemzéséhez a Réti [19] által kidolgozott ablak technikát 

alkalmaztam, melynek előnye, hogy egyszerűen értékelhető és nem igényel különleges 

számítástechnikai feltételeket. A módszer lényege az, hogy a bináris képen végig kell 

futtatni egy 2x2-es ablakot, melynek kockái 2 hatványaival vannak súlyozva, így rendre 

1, 2, 4 és 8 értéket reprezentálnak. Ezekből az adatokból összegezhető az egyes 
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ablakok előfordulási száma, melyek önmagukban is jellemzik a képet, de belőlük 

származtathatók különféle újabb képi jellemző vektorok is. Az általam javasolt 

�⃗⃗�  képvektor komponensei a következők: 

�⃗⃗� = (𝐴𝐴, 𝑁𝐿 , 𝑁𝑝, �̅�, 𝜆)     (1) 

Ez a képvektor önmagában jellemez egy mintázatot, ugyanakkor a különböző 

festési technikákkal, azon belül különböző paraméterekkel készült képek is 

összehasonlíthatók a segítségével. Erre legegyszerűbb az Euklidesi távolságfüggvény, 

mellyel A és B kép közötti távolság a következő módon írható fel: 

𝑇(�⃗⃗� 𝐴, �⃗⃗� 𝐵) = √(�⃗⃗� 𝐴 − �⃗⃗� 𝐵)
𝑇
(�⃗⃗� 𝐴 − �⃗⃗� 𝐵)    (2) 

Ennél lényegesen informatívabb módszer valamilyen lényegkiemelő algoritmus 

használata, például a főkomponens analízis. Így a képek összehasonlítása kétdimenziós 

problémára vezethető vissza, és kevés információvesztés árán az első és második 

főkomponens függvényében ábrázolva az egyes képekhez tartozó pontokat a 

hasonlóság/különbözőség megítélhető. A bemutatott technikát Carl Zeiss Axio Imager 

1M típusú mikroszkópon leképezett saját készítésű mintákra alkalmaztam, és a képi 

jellemzőket a mikroszkóp beépített képelemző szoftverével is ellenőriztem. 

Megállapítottam, hogy a kétféle módon számított képi jellemzők néhány %-os eltérést 

mutatnak, tehát a kidolgozott új eljárás alkalmas a mintázatok jellemzésére. 

 

2. ábra. Különféle mintázatok jellemzése 
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A kísérleti összehasonlításhoz 16 szakító próbatestet készítettem és azokat 

minősítettem az új képi jellemzőkkel. A 2. ábrán látható, hogy a képek jól elkülönülnek 

egymástól mindkét koordinátarendszerben. Az így előkészített próbatesteket 

szakítógépen 5-25 mm keresztfej elmozdulással alakítottam 5 mm-es lépésekben és 

minden leterhelésnél meghatároztam a tényleges nyúlást optikai hosszmérőgéppel, 

valamint GOM ARAMIS mérőrendszert használva a DIC technikával. 

 

3. ábra. DIC technikával és hosszmérőgéppel meghatározott mérések hibái 

Az 3. ábrákból megállapítható, hogy a pontok jelentős szórást mutatnak, de azért 

egyértelmű tendenciák láthatók a képi jellemzők, valamint a GOM által meghatározott 

és a mérőgéppel ellenőrzött nyúlások között. A mintázat fedettségének és a foltok 

átlagos átmérőjének növekedése növeli a hibát, ugyanakkor az 1 mm2-re eső foltok 

száma és az 1 mm-re jutó metszésszám függvényében a hiba csökken.     A közelítő 

függvények elemzése alapján egyértelmű, hogy az ábrázolt tartományok közepén 

elfogadható mértékűre, 1,5% alattira csökken le a hiba. 

ABS(H%)<1,5 SV1 SV2 SV3 SV5 AB1 AB2 AB3 

Np 50-250 SV1  SV3 SV5 AB1 AB2 AB3 

AA 0,2-0,5 SV1 SV2 SV3   AB2 AB3 

1. táblázat. Az 1,5%-nál kisebb hibájú minták a paraméterek függvényében 
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A 1 táblázat az 1,5%-nál kisebb abszolút hibát adó mintákat tartalmazza, 

összehasonlítva azzal, hogy a 4.12. ábrán feltüntetett tartományokba ezek közül melyik 

esik bele. Látható, hogy Np esetében az átfedés majdnem teljes, az AA esetében pedig 

két minta nem esik a kijelölt tartományba. Ebből megállapítható, hogy a 0,2…0,5 

fedettségű, 50…250 1/mm2 közötti foltszámú próbatestek festése tekinthető 

legkedvezőbb mintázatnak. Ezek a spray technika SV1 és SV3, valamint az AirBrush 

szórás AB2 és AB3 változataival állíthatók elő mindkét kritérium szerint megfelelő 

hibahatárral az A jelű vízbázisú festékkel, ezért ezek tekinthetők a legmegfelelőbbnek 

a mintázat felvitelére az adott képi jellemző pontossági határainak betartásával. 

3.3. A lokális alakváltozások vizsgálata 

A PLC effektus részletes elemzése a szakítódiagram kezdetétől a maximális erő 

eléréséig, az egyenletes alakváltozás tartományára terjed ki. Az AlMg3 lemezek helyi 

alakváltozásait a hengerlési iránnyal párhuzamos, arra merőleges és 45 fokos irányban 

is vizsgáltam. A próbatesteken a nyúlásmezőket az idő függvényében regisztrálta a 

GOM ARAMIS hardver-szoftver technika. A nyúláseloszlás grafikusan színes képeken 

állt rendelkezésre, emellett a nyúlások számszerű értékét is ki lehet nyerni a szoftverből 

tengelyirányban és keresztirányban. Egy tipikus nyúlásképet és annak számszerűen is 

ábrázolt grafikonját mutatja a 4. ábra. A bal oldali képen láthatók a PLC sávok, valamint 

a nyúlás mértéke színskálán és diagram formájában is. Az értekezésben ismertetett 

módszerrel kiértékeltem a lágy (O), valamint hidegen alakított (H22) lemezeken a PLC 

sávok nyúlásait, és ezeket ábrázoltam a jobb oldali képen. Látható, hogy a PLC nyúlás 

az átlagnyúlás függvényében növekszik, értéke nagyobb a lágyított lemez esetében. 

  

4. ábra. PLC sávok szemléltetése és a mért nyúlások 

Az alakítási inhomogenitásnak a Fe-tartalomtól és az előzetes alakítás mértékétől 
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való függését mutatja együttesen az 5. ábra. Látható, hogy a jól alakítható, kis Fe-

tartalmú lemez PLC nyúlásgörbéjének meredeksége, tehát a lemezre jellemző 

inhomogenitási mérték kisebb, mint a nagy Fe-tartalmú lemezeké. Ez a diagram 

együttes is igazolja, hogy az alakíthatóság jól jellemezhető az alakítási 

inhomogenitással. 

 

5. ábra. Az alakítási inhomogenitás függése az összetételtől és  

az előzetes alakítástól 

A diffúz és lokális kontrakció jelenségét nagyon jól mutatják a szakítóvizsgálat 

során felvett nyúlásképek és a DIC technikával értékelt maximális nyúlások. Egy 

jellegzetes képsorozatot mutat a 6.a. ábra. A képeket együttesen elemezve 

megállapítható, hogy a diffúz kontrakció vége a 9-es képen következik be, és a 10. 

képektől kezdődik a lokális kontrakció. A képsor alatt látható diagram azt mutatja, hogy 

a maximális nyúlás alkalmas paraméter lehet a kétféle kontrakciós jelenség határának 

kijelölésére. A 6.b. ábra a szakítás folyamatához rendelt átlagnyúlás függvényében 

tartalmazza a maximális nyúlás jellemző értékeit a diffúz és lokális kontrakció 

állandósult szakaszára. A két szakasz közötti átmenet pontjait kihagyva egyenesek 

illeszthetők mindegyik pontsorra. Az illesztés során egyre több pontot kell felvenni a 

közelítő egyenes számításához, és közben ellenőrizni a regressziós együttható 

négyzetét. Amikor az együttható értéke csökkenni kezd, ott kell elfogadni a számításba 

vehető pontok számát. Ezután a két egyenes egyenletéből meghatározható a 

metszésponthoz tartozó átlagnyúlás, amely egyben a diffúz és lokális kontrakció 

határa. 
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a. 

 
b. 

6. ábra. Diffúz és lokális kontrakció kialakulása 

A szakítóvizsgálat során végzett elemzést kiterjesztettem az alakíthatósági 

diagramok értékelésére is. A hosszirányú nyúlásokat 4 paraméteres Gauss-függvénnyel 

közelítve az ISO 12004-2-2009 szabvány szerinti kiértékelésben az általam kidolgozott 

módszer pontosítást eredményezett. 

A vizsgálataim továbbá igazolták, hogy a kidolgozott eljárás alkalmas az FLC 

pontjainak meghatározására, és egyben ellenőrzési lehetőséget is kínál a szoftver által 

meghatározott értékekhez. 

3.4. Az intermetallikus fázisok hatása az alakíthatóságra 

Az intermetallikus fázisok alakíthatóságra gyakorolt hatása először az AA3104 

alumíniumötvözetnél merült fel ipari kutatás során, ahol két gyártótól származó lemez 

előírt mechanikai tulajdonságai közel azonosak voltak, viszont a gyártásban az egyik 

lemez lényegesen nagyobb selejtet produkált, mint a másik. Ekkor végezte el a tanszék 

a kvantitatív mikroszkópiai vizsgálatokat a két adag összehasonlítása érdekében. Az itt 

szerzett tapasztalatok kerültek alkalmazásra egy másik ipari probléma vizsgálata során, 

ahol különböző AA5754 jelű adagok mutattak hasonló különbségeket a konkrét 

alkatrészek mélyhúzása során. 

Ezekben a kutatásokban szerzett információkra támaszkodva egy szélesebb 

adatbázist állítottam össze, mely tartalmazza a vizsgált AlMg ötvözésű lemezek 

összetételét, kvantitatív mikroszkópiai jellemzőit és a mechanikai tulajdonságait. Ennek 

az összetételre és kvantitatív mikroszkópiai jellemzőkre vonatkozó részletét az 2. 

táblázat mutatja. A táblázat első két oszlopa azonosítja a vizsgált adagokat, ezután 

következnek az összetételre jellemző oszlopok, majd az utolsó négy oszlopban rendre 

az 1 mm2-re eső részecskeszám, a részecskék terület %-a, átlagos területe és a 
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közöttük lévő átlagos szabad úthossz látható. 

    
Si Fe Mn Mg Cu Zn Cr 

Db/ 
mm2 

f% 
T, 
μm2 

λ, μm 

AA5754 

K0-1 0,133 0,27 0,159 3,51 0,026 0,025 0,022 4050 1,27 3,13 15,7 

K0-2 0,134 0,266 0,16 3,52 0,026 0,027 0,021 4170 1,73 4,15 15,5 

K1-1 0,178 0,262 0,156 3,01 0,037 0,022 0,027 3640 2,23 6,12 16,6 

K1-2 0,170 0,230 0,180 3,41 0,037 0,018 0,021 3463 1,35 3,88 17,0 

K2-1 0,045 0,110 0,33 3,30 0,001 0,003 0,001 1932 0,51 2,66 22,8 

K3-1 0,150 0,230 0,340 2,82 0,027 0,022 0,013 2609 1,10 3,79 19,6 

K4-1 0,062 0,127 0,362 3,57 0,002 0,010 0,004 1570 0,69 4,39 25,2 

K4-2 0,059 0,144 0,363 3,50 0,002 0,010 0,004 1539 0,70 4,57 25,5 

AA5018 
K5-1 0,100 0,29 0,520 3,42 0,021 0,018 0,150 2754 1,54 6,08 19,1 

K5-2 0,100 0,270 0,460 3,46 0,042 0,033 0,140 2607 1,67 5,92 19,6 

AA5182 K6-1 0,090 0,110 0,250 4,69 0,061 0,013 0,015 1736 0,83 4,79 24,0 

2. táblázat A vizsgált ötvözetek összetétele és részecske jellemzői 
 

 

7. ábra. AA5754 lemez szövetszerkezete és az intermetallikus fázisok 

elrendeződése 

 

A táblázatban található ötvözetek intermetallikus fázisainak kvantitatív 

sztereológiai jellemzőit polírozott csiszolatokon határoztuk meg Carl Zeiss Axio Imager 

M1 típusú mikroszkóppal és a hozzá kapcsolt digitális képfeldolgozó rendszerrel. Egy 

jellegzetes szövetképet mutat a 7. ábra. 

A kvantitatív mikroszkópiai jellemzők közötti kapcsolatokat a 8. ábra szemlélteti. A 

részecskék átlagos területe enyhén, a részecskék száma erőteljesebben emelkedő 

tendenciát mutat a területarány növekedésével. A részecskék közötti átlagos távolság 

a területarány és a részecskeszám növekedésével csökken. 
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8. ábra. Kvantitatív mikroszkópiai jellemzők kapcsolata 

Az intermetallikus részecskék legfontosabb jellemzője a gyakoriság eloszlás, amely 

megmutatja a méret csoportokat. Ezt tartalmazza a 9.a. ábra két eltérő Fe-tartalmú 

ötvözetre. Látható, hogy a kisebb vastartalmú M2 lemez részecskéinek száma 

lényegesen alacsonyabb, mint a nagyobb Fe-tartalmú M1-é. A 9.b. ábra négy, K1-K4 

jelű kísérleti adag egy-egy jellemző összetételére vonatkozik, melyek mindegyike 

AA5754 ötvözet, de Fe-tartalomban jelentősen különböznek. 

 
a. 

 
b. 

9. ábra. Részecskék méret szerinti eloszlásának szemléltetése 

A részecske gyakoriság vizsgálatok eredményei alapján megállapítottam, hogy az 

1 μm2 közelébe esik a relatív gyakoriságok maximuma és legnagyobb a gyakoriság 

maximum a K2 és K4 lemezek esetében, amelyek a legkevesebb Si-t és Fe-t 

tartalmazzák és a részecskék területaránya is itt a legkisebb (0,51 illetve 0,7%). A 

gyakoriság maximum értéke csökken a területarány, valamint a Fe+Si% 

növekedésével. 

Ezeket a megállapításokat igazolja a 10. ábra, amely a négy ötvözetre mutatja a 
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gyakoriság maximumokat és a 9,5 μm2 feletti részecskék arányát az ötvöző tartalom 

és az intermetallikus fázisarány függvényében. 

  

10. ábra. Részecske méret jellemzők változása 

Az ötvözőknek az intermetallikus fázisok mennyiségére gyakorolt hatását 

részletesen elemeztem, a fontosabb eredmények a 11. ábrán láthatók. 

  

11. ábra. Az ötvözők hatása az intermetallikus fázisok mennyiségére 

A görbék lefutásából következik, hogy legerőteljesebben a réz növeli a 

területarányt, melynek oka az lehet, hogy a réz stabilizálja az intermetallikus fázis 

lamellás szerkezetét és ezzel gyakorol hatást a feldolgozott lemezben megjelenő 

fázisok mennyiségére. A mennyiségi arányok azt mutatják, hogy a szilícium és a vas 

jelenléte meghatározó a részecskék összetételében. Tehát amennyiben az 

alakíthatóságot kívánjuk javítani, akkor a saját kísérleteinkkel összhangban a 11. ábrán 

a 0,7% területaránnyal metszve az összetétel görbéket a Si arányát 0,07%, a vasat 

0,14% és a rezet 0,005% alatt célszerű tartani, mert ekkor a várható részecskearány 

kisebb lesz 0,7%-nál, tehát az alakíthatóság is kedvező lesz. Az elemzett ötvözőknek a 

törésre gyakorolt hatását pásztázó elektronmikroszkópos felvételek is igazolják, ahogy 

ezt a 12. ábra mutatja AA5754 lemezre. 
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12. ábra. Intermetallikus fázisok jelenléte a töretképen és az elemtérképeken 

Jól látható a 12. ábra töretképén, hogy a kagyló alakú üreg alján egy 

intermetallikus részecske helyezkedik el, ahonnan a törés kiindul. Az EDS elemzéssel 

meghatározott összetételre vonatkozó információkat a három elemtérkép mutatja. A 

bal oldali üreg mélyén lévő részecske Al(Fe,Mn) típusú, mert ennek a helyén nem 

jelenik meg szilícium. Hasonlóan a Fe és Mn sűrűsödése látható az elemtérképek jobb 

oldali harmadában, ami egy másik intermetallikus részecskével hozható kapcsolatba. 

 
a. 

 
b. 

13. ábra. Az alakíthatósági tulajdonságok függése a Fe-tartalomtól 

A szakirodalom és saját vizsgálataim is azt igazolták, hogy a különböző 

intermetallikus fázis tartalmú ötvözetek szakítóvizsgálattal meghatározott jellemzői 

csak kis különbségeket mutatnak. Ezt szemlélteti a 13.a. ábra, amely a részecske arány 

és a nyúlások közötti összefüggést tartalmazza. Ugyanakkor az jól látható az ábrából, 

hogy a korábban említett f=0,7%-os kedvező alakíthatósági határ itt is jelentkezik az 

Ag% értékeinek csökkenésében, ez alatt nagyobb nyúlás értékek mutathatók ki, mint 

a 0,7% feletti tartományban. Az elsőként vizsgált, kétféle intermetallikus fázis tartalmú 

AA3104 ötvözet összehasonlításakor ilyen karakterisztikus különbséget nem találtam a 
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szakítóvizsgálatból és technológiai próbákból meghatározott alakíthatósági jellemzők 

között. Ezért ott a töréshez tartozó alakváltozást vizsgáltam félgömbbel végzett alakítás 

során. Ahogy a 13.b. ábrán látható, ez már lényegesen szelektívebben mutatja a kis 

(M1) és nagyobb (M2) Fe-tartalmú ötvözetek közötti különbségeket. 

4. Új tudományos eredmények 

A bemutatott kutatási eredményekre alapozva több következtetést is 

megfogalmaztam, melyek a következők: 

4.1. Az eredmények összefoglalása 

Az előkészítéssel valamint az alapozó festékrétegek felvitelével 

kapcsolatos megállapítások: 

 A különböző festési módszerek minősítésére a szabványos festés minősítési 

eljárásokon és a festés viselkedését jellemző technológiai próbákon alapuló 

komplex minősítő eljárást dolgoztam ki. A festés minősítésére a tapintás 

vizsgálatot, fogásbiztos száradás vizsgálatot és rácsvágásos vizsgálatot 

alkalmaztam. A festett felület technológiai alkalmasságát hajlító és Erichsen 

vizsgálattal értékeltem. Ezen kívül a kidolgozott öt festési mintát Erichsen 

vizsgálat során minősítettem úgy, hogy a GOM-Aramis technikával kapott 

magasság és csúcsponti lemezvastagság értékeket hosszmérési 

eredményekkel hasonlítottam össze. 

 A festés minősítő eljárásokkal kapcsolatban megállapítottam, hogy a 

tapintás vizsgálat nem jellemzi szelektíven az egyes festési mintákat, 

viszont a fogásbiztos száradás és rácsvágásos vizsgálat jelentős 

különbségeket mutatott, legkedvezőbbnek az A és E festék bizonyult. 

 A festés környezeti paramétereinek elemzése azt mutatta, hogy 

hőmérséklet szempontjából a 10 és 20oC a legkedvezőbb, száradási idő 

szerint legjobb a 24 órás, de a 3 és 12 órás száradás minősége is megfelelő. 

Páratartalom szempontjából a minták nagy részénél az 50% és 20% a 

megfelelő, a 80%-os érték ezeknél kedvezőtlenebb. A minták összefoglaló 

értékelése azt mutatta, hogy ezen mutatók szerint az A festék a 

legkedvezőbb, ezt követi az E és C. 
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 A hajlító és Erichsen technológiai próba átlagos besorolási mérőszámai 

szerint az A és E festék a legkedvezőbb. Végül az Erichsen vizsgálathoz 

kapcsolt GOM-Aramis hitelesítő mérés hibaelemzése alapján is az A, E és C 

festékek adják a megfelelőségi sorrendet. 

 A bemutatott vizsgálatokat párhuzamosan végeztem DX53 jelű 

mélyhúzható acéllemezen és AlMg3 jelű alumínium karosszéria lemezen. 

Megállapítottam, hogy az alumínium kedvezőtlenebb festhetősége miatt 

minden elemzett mutató rosszabb, mint az acéllemez esetében. 

A digitális képkorrelációs technika vizsgálatával kapcsolatos 

megállapítások: 

• A véletlenszerű mintázatok jellemzésére egy az irodalomból már ismert vizsgáló 

ablak technikán alapuló elemző módszert adaptáltam és egy újszerű morfológiai 

paraméter együttest dolgoztam ki. A paraméterekből komponált képi jellemzők 

vektora a következő jellemzőket tartalmazza: fedettség, átlagos szabad úthossz, 

egységnyi felületre eső foltszám, a foltok átlagos átmérője és átlagos távolság 

a foltok között. Ez a vektor alkalmas az egyedi képek minősítésére. 

• A képi jellemzők vektorából képezett öt dimenziós Euklidesi távolságfüggvény, 

valamint a főkomponens elemzésen alapuló vizuális klaszteranalízis alkalmas az 

egyes képek hasonlóságának megítélésére, illetve a technikai sztenderdnek 

megfelelő etalon képektől való eltérés megítélésére. 

• A különböző festési paraméterekkel készített és a képi jellemzők vektorával 

definiált képek digitális képkorrelációs technikával értékelt helyi nyúlásait a 

szakítóvizsgálat során mért teljes nyúlással összehasonlítva meghatároztam a 

DIC vizsgálat pontosságát. Megállapítottam, hogy a vizsgált 0-15% nyúlás 

tartományban az összehasonlító vizsgálat során észlelt átlagos hiba nem haladja 

meg a méréstől elvárt értéket. 

• A pontossági elemzés összesített eredményei kijelölik a képi jellemzők azon 

tartományát, amelyen belül a hiba 1,5% alá csökkenthető. Ezekhez 

kiválasztottam a megfelelő festék minőséget és szórás technológiai 

változatokat. 
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A diffúz és lokális kontrakció határának kutatásival kapcsolatos 

megállapításaim 

Az egyenletes alakváltozás tartományára vonatkozó értékelés: 

• Az egyenletes alakváltozás tartományában az AlMg3 próbatesteken jelentős 

helyi alakváltozás különbségek figyelhetők meg. Az intenzív nyúlási zónák 

eleinte foltszerűen jelennek meg, majd a próbatest hossztengelyével közelítően 

60o-os szöget bezáró A-típusú PLC-sávok keletkeznek. Az alakváltozás további 

szakaszában véletlenszerűen keletkező, döntően B-típusú PLC-sávok a fordulnak 

elő. A PLC-sávok jellemzésére új típusú mérőszámokat dolgoztam ki, amelyek 

az irodalomból ismert paramétereknél reálisabban jellemzik az alakváltozás 

folyamatát. 

• Az egyenletes nyúlás tartományában a lokális alakváltozás a helyi nyúlás 

minimális és maximális értékével jellemezhető az időhöz vagy átlag 

alakváltozáshoz viszonyítva. A mérési szórás kiküszöbölése és a határok pontos 

kijelölése érdekében a próbatesten észlelhető pontszerű helyi alakváltozások 

sűrűségfüggvényét kell meghatározni, és annak ±2σ tartománya tekinthető a 

lokális alakváltozás minimum illetve maximum értékének. Az így definiált 

minimum és maximum értékek az átlag nyúlás függvényében lineárisan nőnek, 

az egyenesek meredekségének különbsége a lemezanyag teljes szakadási 

folyamatára jellemző. A maximum és átlagnyúlás különbsége adja a PLC-

nyúlást, míg a maximum és minimum pontokra illesztett egyenesek 

meredekségének különbsége az irodalomból ismert lokális alakíthatósági 

egyenetlenséget adja, kiterjesztve az egyenletes alakváltozás teljes 

tartományára. Ez a lokális alakváltozási mérőszám jellemzi az alakíthatóságot. 

• Megállapítható, hogy AlMg3 ötvözeteknél az előzetes hidegalakítás mértéke, 

valamint az intermetallikus fázisok mennyiségének alacsonyabb szintje 

csökkenti a lokális egyenetlenséget. 

A kontrakciós szakaszra vonatkozó megállapítások: 

• A kontrakciós szakaszban a diffúz és lokális alakváltozás határának újszerű 

meghatározását dolgoztam ki időtől függő és független eljárásra egyaránt. 
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• Az időtől függő meghatározás lényege az, hogy az idő, vagy ezzel arányos átlag 

nyúlás függvényében ábrázolni kell a korábban definiált nyúlás minimumokat és 

maximumokat. A maximum görbe két szakaszra bontható, a viszonylag lapos 

diffúz kontrakcióra és a meredeken emelkedő lokális kontrakcióra. A két 

szakaszra illesztett egyenesek metszéspontja adja a diffúz és lokális kontrakció 

határát. Ez a határ jól egyezik az irodalomból ismert derivált görbék módszerén 

alapuló kiértékelések eredményeivel, de annál egyszerűbben és 

biztonságosabban értékelhető ki. 

• Az időtől független meghatározás a szakadás előtti pillanat lokális alakváltozás 

függvényből indul ki, mely a törés előtti legnagyobb alakváltozási helyen 

áthaladó metszési vonalon mérhető egyenértékű alakváltozást tartalmazza. A 

mérési pontokra illesztett 4 paraméteres Gauss-függvény együtthatói jól 

jellemzik az alakváltozás befejező fázisát, kiküszöbölik a mérési szórást és 

pontosítható a diffúz és lokális kontrakció határához rendelt nyúlás értéke. 

Az intermetallikus fázisok hatása az alakíthatóságra kutatási területtel 

kapcsolatos következtetések 

• Az alumínium-magnézium ötvözetek alakíthatóságát döntően az α-

Al6(Fe,Mn)3Si2 és β-Al6(Fe,Mn) intermetallikus fázisok térfogataránya, méret 

szerinti eloszlása és a részecskék közötti átlagos távolság határozza meg. 

• Az intermetallikus fázisok mennyisége elsősorban a kémiai összetételtől függ, a 

vas, szilícium és króm a részecskék térfogatarányát növeli. Az ötvözők 

mennyisége és a részecske térfogatarány között logaritmikus összefüggés van. 

• A részecskék méret szerinti eloszlásának maximuma 1 μm2 közelébe esik. Az 

intermetallikus részecskék térfogatarányának növekedése a gyakoriság 

maximum értékét csökkenti, ezzel ellentétben a nagyobb méretű részecskék 

arányát növeli. Hasonló összefüggés van a vas és szilícium százalékos arányának 

összege és a gyakoriság maximumok között is. 

• Az alakíthatóság és az intermetallikus részecske tartalom közötti kapcsolat 

szakítóvizsgálati jellemzőkkel korlátozottan mutatható ki. Ezzel szemben az 

Erichsen vizsgálat során végzett lemezvastagság eloszlás mérésével 
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meghatározott törési nyúlás szelektívebben jellemzi az alakíthatóságot, 

összhangban a konkrét alkatrészek gyártási tapasztalataival. 

• A mérések igazolták, hogy az AA5754 ötvözetek esetében az irodalmi 

eredményekkel összhangban 0,7% részecske arány alatti lemezek jól 

alakíthatók, az ennél magasabb, 1-1,5% közötti intermetallikus részecske 

tartalom viszont a gyártásra való alkalmasságot kérdésessé teszi, ezek a 

lemezek csak alárendelt alakításokra felelnek meg. Ezen eredményekre 

támaszkodva megállapítottam, hogy az alakíthatósági korlátokhoz rendelt 

összetétel határok szerint a Si arányát 0,07%, a vasat 0,14% és a rezet 0,005% 

alatt célszerű tartani a kedvező alakíthatóság érdekében. 

• Az intermetallikus részecskék méret szerinti eloszlásának maximuma 1 μm2 

közelébe esik. Az intermetallikus fázis térfogatarányának növekedése a 

gyakoriság maximum értékét csökkenti, ezzel ellentétben a nagyobb méretű 

részecskék arányát növeli. Hasonló összefüggés van a vas és szilícium 

százalékos arányának összege és a gyakoriság maximumok között is 

4.2. Az eredményekből megfogalmazott tézisek 

A bemutatott kutatási eredményekre és az előbb tárgyalt következtetésekre 

alapozva a következő téziseket fogalmaztam meg: 

 

1. tézis A különböző festési módszerek minősítésére a szabványos festés 

minősítési eljárásokon és a festés viselkedését jellemző technológiai próbákon alapuló 

komplex minősítő eljárást dolgoztam ki. A festés minősítésére a tapintás vizsgálatot, 

fogásbiztos száradás vizsgálatot és rácsvágásos vizsgálatot alkalmaztam. A festett 

felület technológiai alkalmasságát hajlító próbával és Erichsen vizsgálattal értékeltem, 

az eredményeket GOM Aramis rendszerrel igazoltam. A komplex festés minősítő 

vizsgálatok alapján a festés környezeti paraméterei a hőmérséklet szempontjából a 10 

és 20 Co a legkedvezőbbek, száradási idő szerint legjobb a 24 órás, de a 3 és 12 órás 

száradás minősége is elfogadható. Páratartalom szempontjából az AlMg3 minták 

esetében a 20 és 50RH% a megfelelő. 

Megállapítottam, hogy a komplex festék minősítési vizsgálataim alapján AlMg3 

lemezekhez alapozóként a vízbázisú univerzális felhasználási célú matt fehér, RAL9010 
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színkódú lakkfesték a legjobban használható szakító és alakíthatósági vizsgálatok 

alapozásához a festéstől számított 3 és 24 óra közötti időintervallumban, 20°C és 

50RH% környezeti paraméterek mellett [T2]. 

 

2. tézis A digitális képkorrelációs (DIC) vizsgálatokhoz előkészített véletlenszerű 

mintázatok jellemzésére a vizsgáló ablak technikán alapuló irodalmi eredmények adott 

feladatra való adaptálásával egy morfológiai paraméter együttest dolgoztam ki. A 

paraméterekből komponált képi jellemzők vektora tartalmazza a kép fedettségét, 

átlagos szabad úthosszát, egységnyi felületre eső foltszámát, a foltok átlagos átmérőjét 

és az átlagos távolságot a foltok között. A kidolgozott paraméter együttes 

minősítéséhez a különböző technikákkal előállított mintázatú próbatestek 

húzóvizsgálatát hajtottam végre, összehasonlítva az hagyományos és a DIC 

technikával mért nyúlást. A kapott eredményekből megállapítottam, hogy a 1,5% alatti 

eltérést a 0,2…0,5 fedettségű, 50…250 1/mm2 közötti foltszámú értékekkel rendelkező 

mintázat biztosítja. Ezekhez kiválasztottam a megfelelő festék minőséget és szórás 

technológiai változatokat. [T3] 

 

3. tézis A digitális képkorrelációs technika és a mechanikai vizsgálatok együttes 

figyelembevételével elemeztem az AlMg3 ötvözetekben jelentkező PLC effektus által 

létrehozott nyúlásképeket. A PLC-sávok jellemzésére két új típusú lokális alakváltozási 

mérőszámot dolgoztam ki, egyik az egyenletes alakváltozás tartományában a lokális 

alakváltozás maximális és átlagértékének különbségeként definiált PLC-nyúlás, másik 

pedig a maximális és minimális értékek különbségéből származtatható lokális alakítási 

egyenetlenség. Mindkét mérőszám esetében az értékek az átlagnyúlás függvényében 

lineárisan nőnek, ezért az adott ötvözetre jellemző paraméter meghatározásához az 

elemzést a teljes egyenletes nyúlás tartományra kiterjesztve a mért pontokat közelítő 

egyenesek meredekségéből származtatható az adott lemezminőségre jellemző 

inhomogenitási paraméter. Definíció szerint ez a PLC effektusra jellemzően az 

átlagnyúlás-PLC nyúlás koordinátarendszerben ábrázolt εPLC pontokra illesztett 

egyenes mPLC meredeksége. 

Megállapítottam továbbá, hogy a próbatesten észlelhető pontszerű helyi 

alakváltozások szélsőértékeinek mérési hibából adódó esetleges meghatározási 
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bizonytalansága miatt az átlag±2σ tartomány stabilabb értéket ad a minimumra illetve 

a maximumra, ugyanakkor egyértelműen jellemzi a nyúlás lokalizáció mértékét. 

Elemeztem a PLC sávok szélességének lehetséges meghatározási módjait és az 

irodalomban ismertetett megoldásoktól eltérően azt állapítottam meg, hogy a 

sávszélesség a valóságos nyúlásképekkel összhangban a nyúlás vonalnak az 

átlagnyúlással való metszékhosszok átlagaként pontosabban definiálható AlMg3 

ötvözetek esetében, mint a korábbian kidolgozott módszerek [T1, T3]. 

 

4. tézis A szakítóvizsgálat során mért adatok és a digitális képkorrelációs technika 

együttes értékelése alapján folyamatában, az idő függvényében vizsgáltam az AlMg3 

ötvözetekben jelentkező diffúz és lokális kontrakció megjelenési formáit, valamint 

kidolgoztam a diffúz és lokális alakváltozás határának újszerű meghatározását. A 

szakadási folyamat során felvett DIC képek összehasonlítása és számszerű jellemzése 

alapján megállapítottam, hogy mely képek tekinthetők a diffúz és lokális kontrakció 

határainak. 

Az átlagnyúlás függvényében ábrázolt nyúlás maximumok pontjait két szakaszra 

bontva – a lapos diffúz kontrakcióra és a meredeken emelkedő lokális kontrakcióra – a 

rájuk illesztett egyenesek metszéspontjaként határoztam meg a diffúz és lokális 

kontrakció határát. Ez a határérték közvetlenül a mérési eredményekből 

származtatható és jól egyezik az irodalomból ismert, deriváláson alapuló módszerekből 

kapott eredményekkel [T3, T4]. 

 

5. tézis A kontrakciós folyamat elemzéséhez AlMg3 ötvözeteken végzett szakító 

vizsgálatok során a szakadás előtti utolsó felvétel lokális alakváltozás függvényét 

vettem alapul, és ebből következtettem a lokális alakváltozás kezdetére, valamint az 

ott jellemző nyúlás értékére. Megoldásként a törés előtti legnagyobb alakváltozási 

helyen áthaladó metszési vonalon mérhető egyenértékű alakváltozásokra 4 

paraméteres Gauss-függvényt illesztettem, és ennek együtthatói segítségével 

határoztam meg a diffúz és lokális kontrakció határát. A szakítóvizsgálati 

eredményekkel igazoltam, hogy ez a megoldás azonos eredményre vezet a 4. tézisben 

bemutatott időfüggő eljárásból meghatározott értékekkel. A megoldás helyességét az 

alakíthatósági határgörbe jellemző alakváltozásainak felvételére is igazoltam AlMg3 
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ötvözeteken. Megállapítottam, hogy különösen a súrlódás hatásaként fellépő kettős 

maximumú nyúlásképek esetében a Gauss-függvény illesztésén alapuló megoldás 

stabilabb eredményt szolgáltat, mint a szabvány által javasolt értékelés [T3, T4]. 

 

6. tézis Az alumínium-magnézium ötvözetek komplex vizsgálata alapján 

megállapítottam, hogy azok alakíthatóságát döntően az α-Al6(Fe, Mn)3Si2 és β-Al6(Fe, 

Mn) intermetallikus fázisok térfogataránya, méret szerinti eloszlása és a részecskék 

közötti átlagos távolság határozza meg. Szakítóvizsgálattal és Erichsen-teszttel 

kimutattam, hogy a vizsgált AlMg3 ötvözetek esetében az irodalmi eredményekkel 

összhangban 0,7% intermetallikus fázisarány alatti lemezek jól alakíthatók. Az ötvözők 

mennyisége és a részecske térfogatarány közötti összefüggés alapján megállapítottam, 

hogy az AlMg3 ötvözeteknél a kedvező alakíthatóság érdekében a Si arányát 0,07%, a 

Fe arányát 0,14% és a Cu arányát pedig 0,005% alatt célszerű tartani. [T5] 
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