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2. Bevezetés és célkitűzés 
 

2.1. Bevezetés 

Általánosságban kijelenthető, hogy a legtöbb iparágban, otthon, a 

közintézményekben, valamint a legtöbb járműben a fűtés mellett napi szinten van szükség 

légkondicionálásra vagy valamilyen egyéb hűtésre is. Függetlenül attól, hogy ezek az ipari 

üzemek mechanikai összeszerelést végeznek, vagy jól felszerelt számítógépes, netán 

anyagvizsgáló laboratóriumot működtetnek belátható, hogy a hűtés nélkülözhetetlen. Ebből 

következik, hogy a hűtés, valamint az azt biztosító légkondicionálók szerepe rendkívül 

fontos a gazdaság szempontjából. Nyilvánvalóan a hűtéstechnikai berendezések rendkívül 

összetettek és számos részegységből állnak, melyek előállítása során több esetben is 

plattírozott alumínium lemezeket használnak. A hideghengerléssel plattírozott lemezek 

egyedülálló tervezési rugalmasságot biztosítanak a közvetlen hűtési rendszerek számára, 

valamint hatékony termikus teljesítményt nyújtanak egy olyan termékben, amely a legtöbb 

alkalmazáshoz illeszkedik. [1] 

 

2.2. Célkitűzés 

A célom, hogy kiderítsem milyen hatása van a hengerlési sebesség változtatásának, 

valamint a plattírozáskor alkalmazott fogyásnak a kötés kialakulására, azaz a hegedés 

megvalósulására azonos anyagú és vastagságú alumínium lemezek esetében. 
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3. Plattírozás (irodalmi összefoglaló) 
 

3.1. Plattírozásról általában 

Plattírozás során a kötés kialakulásának feltétele a képlékeny alakváltozás, amelyhez 

hézaggal, illetve szög alatt kell a darabokat elhelyezni. A kötés nagy mechanikai 

energiával nagy képlékeny alakváltozás hatására jön létre. [2] 

A plattírozás során alapanyagra réteget visznek fel. A plattírozási vagy borítási eljárások 

egyik csoportja a bevonatot képező plattíranyag és a plattírozandó anyag együttes 

képlékeny alakításával valósul meg. Az eljárások másik csoportjánál a nagyobb tömegű, 

fixen alátámasztott plattírozandó darabra robbantás vagy súrlódás (dörzsölés) révén kerül 

rá a plattírréteg. [3]  

  

Eljárások:   

 Képlékenyalakítással megvalósuló: Húzással, folyatással, hengerléssel egyesített 

alapanyag és réteg. 

 Robbantással vagy súrlódással megvalósuló: Dörzsöléses, robbantásos plattírozás [4] 

 

A szilárd állapotú plattírozást széles körben használják autóipari alkatrészek, bimetál 

termékek és háztartási cikkek gyártásához; ezért a mechanizmusok megértése és a 

folyamat részleteinek jelentős ipari jelentősége van. Ez a hegesztési technika számos olyan 

anyagon használható, amelyek azonosak lehetnek, azonos tulajdonságokkal rendelkeznek, 

vagy eltérőek lehetnek, és nagyon eltérő mechanikai és kohászati tulajdonságokkal 

rendelkeznek. Bay [21] megjegyezte, hogy az anyagokat nem lehet hagyományosan 

plattírozni, hiszen gyakran jól reagálnak a szilárd fázisú hegesztésre. A hengerléssel 

történő plattírozás egyfajta nyomáshegesztés vagy szilárd állapotú hegesztési technika, 

ahol a ragasztást kötik össze a fémek képlékeny alakváltozással, ami azt jelenti, hogy az 

egyik alapvető paraméter az alakváltozás mértéke. A következtetés az volt, hogy a kötés 

addig nem következik be, amíg egy bizonyos küszöbérték-deformációt nem érnek el. 

Ezen küszöbérték felett, a fémkombinációtól függően a kötési szilárdság gyorsan 

növekszik a deformáció mértékével és eléri az alapfém szilárdságának megfelelő értéket. 

Bár ez a kapcsolat a kötésszilárdság és a deformáció között alapvető fontosságú az összes 

hengerléssel történő plattírozási eljárásban, a küszöbérték-deformáció egy adott 

fémkombináció esetében a folyamat típusától függ. Megállapították, hogy a hegesztés előtt 
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a felületi előkészítés fontos paraméter a kötés kialakulására. A hideg plattírozás 

gyakorlatában a zsírtalanítást és a felületi érdesítést széles körben alkalmazzák. A korábbi 

vizsgálatok azt mutatták, hogy a felületi érdesítéssel (pl: drótkefézéssel) a kialakult oxid 

réteg lokálisan eltávolítható ill. feltörhető, mellyel nagy mértékben javul a kötés 

kialakulásának esélye. Továbbá megállapították azt is, hogy minden egyes fémkombináció 

esetében létezik egy optimális felületi előkészítés. [5] 

 

3.1.1. Plattírozás húzással 

 A húzással történő plattírozás (1. ábra) során a plattírozandó csövet vagy rudat a 

ráhúzott plattíranyagcsővel együtt egy meghatározott alakváltozást biztosító húzógyűrűn 

húzzák át. [3] 

 

 

 

1. ábra Húzásos plattírozás [3] 

 

3.1.2. Plattírozás folyatással 

 A folyatással történő plattírozáskor (2. ábra) a plattírozandó, illetve a 

plattíranyagegyüttes hátrafolyatásával hozzák létre a bimetall csövet, amelyben a 

plattírréteg a külső vagy a belső oldalon is lehet. [3] 
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2. ábra Folyatásos plattírozás [9] 

3.1.3. Dörzsplattírozás 

 Dörzsplattírozáskor (3. ábra) a plattíranyag rudat forgatás (n) közben hozzányomva 

(Fh) a munkadarabhoz (plattírozandó anyag) a két anyag határán súrlódási hő, illetve 

dörzshatás alakul ki. Megfelelő elmozdítással (ve) a teljes felületre kiterjedő folyamatos 

plattírréteg hozható létre. [6]  

Dörzshegesztésnél a hegesztendő darabok között relatív elmozdulást hozunk létre erőhatás 

alatt. A darabok közötti súrlódás felhevíti a darabokat, az erő hatására képlékeny 

alakváltozás jön létre. A mozgást gyorsan lefékezve, (illetve az alakváltozás létrehozásakor 

a darabok lefékeződnek) az erő növelésével vagy anélkül jön létre a kötés. 

 A jó kötés feltétele a szimmetrikus alakváltozás, amelyet a szimmetrikus sorja jelez. 

Dörzshegesztés változatai 

 Forgómozgású dörzshegesztés, 

 Forgó gyűrűs dörzshegesztés, 

 Felrakó dörzshegesztés, 

 Rezgő dörzshegesztés, 

 Orbitális dörzshegesztés, 

 Kavaró dörzshegesztés.         [7]  
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3. ábra Dörzsplattírozás [6] 

 

 

3.1.4. Robbantásos plattírozás 

 A robbantásos plattírozást különböző anyagú és minőségű fémlemezek felületi 

kötésének létrehozására alkalmazzuk. Az e technológiával kialakított kötések 

vákuumzáróak és az utólagos alakítási műveletek (hengerlés, kivágás) igénybevételeit 

elviselik. A plattírozott lemezek egyesítik az alkotó fémek jellegzetességeit, ez által 

lehetőséget adva a gazdaságos és célirányos alkatrésztervezésre. A hagyományosan 

hengerléssel végzett plattírozási eljárás alkalmazhatóságát korlátolja az a tény, hogy a 

kötendő fémek fizikai, mechanikai tulajdonságai nem lehetnek nagymértékben eltérőek, 

továbbá a lemezvastagságok aránya kötött. A robbantásos plattírozás ezen korlátokat 

nagyrészt feloldja: egyrészt igen eltérő képlékenységű, olvadáspontú és hőtágulási 

együtthatójú fémek egyesíthetők, valamint a lemezvastagságok aránya is tág határok között 

változtatható. [8]  
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4. ábra Robbantásos plattírozás [8] 

[1 robbanóanyag; 2: burkolólemez; 3: alaplemez; 4 megolvadt fémsugár; vd: a robbanóanyag 

detonációsebessége; vö: a burkolólemez és az alaplemez összecsapódásának sebessége; l1: a burkolólemez 

és az alaplemez közötti távolság robbantás előtt; T: a robbanótöltet vastagsága] 

 

3.1.5. Plattírozás hengerléssel (általánosan) 

 A hideg- vagy meleghengerléssel történő plattírozásnál (5. ábra) a plattírozandó 

anyagot és a plattíranyagot együttesen hengerlik a méreteiktől (vastagságuktól) és alakítási 

szilárdságuktól függő hőmérsékleten. A plattírréteg a kezelendő lemez, illetve szalag egyik 

vagy mindkét oldalára felvihető. [9] 

 

5. ábra Hengerléses plattírozás [9] 

 

 A kétrétegű lemezek meleg- és hideghengerléssel történő plattírozása két lépcsőből 

áll: 

(1) Elengedhetetlen, hogy a szennyező rétegeket eltávolítsuk két összekapcsolandó fém 

felületén. Ezek a rétegek oxidokból, abszorbeált ionokból (kén ionok, foszfor és oxigén), 

porrészecskékből, zsírokból és páratartalomból állnak. A következő kezelések szükségesek 
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a szennyezett rétegek eltávolítására: Acetonnal kell a lemez felületének zsírmentesítését 

elvégezni és levegőn kell szárítani. A lemezeket az egyik oldalán a karcolások miatt 

körkörös kefével át kell kefélni. 

A felület előkészítése után a lemezekkel óvatosan kell dolgozni, hogy elkerüljük a 

megújuló szennyeződéseket.  

(2) A meleg és hideghengeres plattírozást egy hengerművel kell elvégezni, amely a 

vastagság csökkentés érdekében több tonna a terheléssel kell bírnia. [10]  

 

3.1.6. Plattírozás meleghengerléssel 

 A meleghengerléssel történő plattírozás a lemezek melegítésével járulhat hozzá az 

erősebb kötések eléréséhez. A hevítés okozza a kötés kialakulásához szükséges energiát. 

Másrészről a vastagságcsökkentés és a hengerlési hőmérséklet között fordított kapcsolat áll 

fenn. Tehát a kutatók kimutatták, hogy a melegen hengerelt plattírozási eljárásban a 

gördülési hőmérséklet növelésével nő a kötésvastagság mértéke és a rétegek közötti 

kötéserősség. Lényegében a magas hőmérséklet és az alacsony redukció csökkenti a 

gördülő terheléseket és a költségeket, és annak érdeme, hogy nagyobb szélességű 

termékeket lehet előállítani. Az elmúlt évtizedekben számos vizsgálatot végeztek a hasonló 

és eltérő kombinációk hengerléses- vagy nyomáshegesztési mechanizmusán. A szilárd 

anyag hegesztésének jelenlegi gyakorlata négy hipotéziscsoportra épül: mechanikai, 

energiahatár, diffúziós kötés és kötés átkristályosítás. [11] 

 

3.1.7. Plattírozás hideghengerléssel 

 A hideg hengerléssel történő plattírozás (CRB), amely egy jól megalapozott és széles 

körben alkalmazott gyártási technológia, egy szilárd állapotú kötési folyamat, amely a 

hasonló és eltérő fémek kapcsolódását teszi lehetővé. A kötési szilárdság javításának 

fontos tényezői a vastagság és a súrlódási tényező, a kezdeti vastagság, a gördülési 

sebesség és a részecskék mennyisége. Ezenkívül a hidegen hengerelt plattírozási folyamat 

előtt és vagy után a lágyító kezelés növeli a kötési szilárdságot, miközben az 

újrahengerléses lágyítás hatása még hangsúlyosabb. A hideghengerléssel kötött felületen 

középpontos kockarácsú (fkk) anyagok kötési szilárdsága erősebb, mint a térben 

középpontos kockarácsú (tkk) és hexagonális rácsú anyagoké. [12]  

 

 A rétegelt ötvözetek és kompozitok egyre nagyobb figyelmet szentelnek az ipari 

alkalmazásoknak. A technológiák közül a rétegelt lemezek és fóliák előállításához használt 
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hideghengeres plattírozási (CRB) eljárás az elmúlt években gyors növekedést és fejlődést 

mutatott az egyedülálló szolgáltatási teljesítménynek köszönhetően, összehasonlítva más 

módszerekkel. A CRB folyamat nagyon egyszerű és könnyen automatizálható. Valójában a 

CRB egy szilárd fázisú hegesztési eljárás, amely során a kötést a kötődő fémek képlékeny 

alakváltozásával hozza létre. Az összehegedés akkor keletkezik, ha a nyomás olyan 

nagyságú értéket ér el, amely a törött réteg repedésein keresztül extrudálhatja a „szűz” 

anyagot, ami a szomszédos felületek közötti érintkezés és kötés kialakulásához vezet. A 

CRB szilárd állapotú hegedési technikája rengeteg olyan anyagra alkalmazható, amelyek 

azonosak lehetnek, azonos tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy éppen eltérőek, és nagyon 

eltérő mechanikai és kohászati tulajdonságokkal rendelkeznek. A tanulmányok a CRB 

eljárással előállított rétegelt ötvözetek és kompozit lemezek vagy fóliák mikroszerkezeteit 

és mechanikai tulajdonságait vizsgálták, beleértve az Al, acél, Cu, Al-Cu, Al-Ti, Al- Mg, 

Al-Zn, Al-acél, Ag-Cu, Cu-Nb, Ti-Ni, zártcellás alumínium hab, szilárd oxid üzemanyag 

cellák és fémmátrix kompozitok. Ebben a folyamatban a kötés ereje a legfontosabb. 

Számos tanulmányt végeztek a kötési mechanizmust meghatározó paraméterekről, annak 

összetett természetének megértése érdekében, hogy a folyamat körülményei ma jól 

definiáltak legyenek. A hidegen hengerelt fémek kötési szilárdságát számos tényező 

befolyásolja: például a vastagság csökkentése gördülés közben, kötési hőmérséklet, 

hegesztési kezelés, kezdeti vastagságú csíkok, tekercselési sebesség, gördülési irány, 

súrlódási együttható a tekercsek és a csíkok között, valamint a részecskék jelenléte a 

lemezek között. [12] 

A CRB folyamat vázlatos bemutatása a 6. ábrán látható. Két vagy több lapot, lemezeket 

vagy fémcsíkokat egymásra rakunk, majd mindaddig végezzük a hengerlést, amíg 

megfelelő alakváltozást nem érünk el ahhoz, hogy megfelelő kötést biztosítsunk a 

fémcsíkok között. Annak érdekében, hogy CRB-vel kielégítő metallurgiai kötést hozzunk 

létre, elengedhetetlen a szennyezett rétegek eltávolítása az összekapcsolandó 

fémfelületekből. Ezek a rétegek oxidokból, adszorbeált ionokból, zsírokból, nedvességből 

és porrészecskékből állnak. A felületi előkészítés legjobb módja a zsírtalanítás, majd a 

karcolás forgó acélkefével. Fontos, hogy ne érintsük meg a tiszta felületet, mert a tisztított 

felületeken a kézi szennyeződést okozó zsír vagy olaj károsítja az erős kötés kialakulását. 

A plattírozást a lehető legrövidebb időn belül meg kell valósítani, a felület előkészítése 

után közvetlenül, hogy elkerüljük az oxidáció során bekövetkező kötődést. [12], [13]  
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6. ábra Hideghengerléses plattírozás [13] 

 

3.2. A hegedést befolyásoló paraméterek (plattírozás során) 

Számos kutatási vizsgálatot végeztek a kötés szabályozására, hogy megértsük a kötési 

mechanizmusok komplex természetét. A fémek plattírozását több tényező befolyásolja: 

például az alakváltozás mennyisége [14], a vizsgált fém típusa, a plattírozás hőmérséklete 

[15], az alakításhoz szükséges erő [16], felületi nyomás időtartama [17], a rácsszerkezet 

[18], a felületi előkészítési feltételek, a rétegek száma, a rétegvastagság és az utólagos 

hőkezelés típusa. A kötési állapotban rejlő különbség a kibővítéshez és a technológiai 

kötési módszerek közötti eltéréshez vezet. Ennek az eltérésnek a fő problémája az általános 

analitika leírásának nehézsége, amely elsősorban a meglévő folyamatok és a kísérleti 

eredmények elemzésén alapul. Az új rendszermodell, mint osztályozási modell típusa 

fejlett, és a technológiát a lemezek gyártására alkalmazzák.  

 

3.2.1. Alapvető paraméterek hatása a kötés kialakulására 

Bár számos fontos tényező befolyásolja a kötőanyag minőségét, a gyakorlati 

alkalmazást követően a legfontosabb paraméterek: hengerlési erő, hengerlési sebesség, 

vastagságcsökkenés és alakváltozás a hengerlés során. 

 

3.2.2. Hengerlés körülményeinek hatása a kötés kialakulására  

Nyilvánvaló, hogy a plattírozás csak a fémfelületek érintkezésbe kerülésével jön létre; 

így a hengerlési erőt tekinthetjük a legfontosabb paraméternek. A normál erő eloszlását a 
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tekercsrésen kísérletileg egy fényelnyomó próbapadon határozták meg. A kötés 

középpontjától való távolságnak a normál hengerlési erőhöz viszonyított hatékonyságát 

hasonlították össze. Megállapították, hogy a növekvő erő egy bizonyos értékig növeli a 

kötés erejét, de a hengerlési erő további növelése nem volt hatással a folyamatra. Korai 

kísérletek azt mutatták, hogy összefüggés van a maximális elméleti kötési szilárdság és a 

százalékos csökkenés között [19]. A maximális szilárdság nem alakul ki, amíg a redukció 

nem haladja meg a küszöbértéket, amely az Rt küszöbértéket csökkenti. Rt a minimális 

százalékos csökkenésként definiálódik, amely következetesen a hengerlési résből eredő 

kötést eredményezi. Megállapítható, hogy a kötés nem valósul meg, amíg egy bizonyos 

küszöbértéket el nem érünk. Az Rt-n túl a kötési szilárdság gyorsan növekszik az 

alakítással, majd enyhén emelkedik a gyengébb fém erősségének megfelelően a különböző 

anyagokra. Egy korábbi munka azt is kimutatta, hogy minden esetben a kötési szilárdság 

elérheti a bázist vagy a maximális értéket körülbelül 60-70% alakítással, míg az Rt érték az 

egyik fémtől a másikig változik. A nagyon nagy deformációjú kötési szilárdság azonban 

nehéz művelet. Az egyszeri hengerlés helyett többszörös hengerlést hajtottak végre 

alumínium és réz alkalmazásával, és megállapítást nyert, hogy semmiféle kötés nem érhető 

el, hacsak az első hengerlés nem volt elegendő a kötés megindításához. A nagy alakításhoz 

hatalmas hengerlési erő szükséges, ami gyakran meghaladja a hagyományos gyárak 

teherbírását. Az aszimmetrikus hengerlés külön jelzi a terhelés csekély keresztmetszetű 

hideghengerlésének lehetőségét. A hengerlési sebesség csökkentése csökkenti a 

küszöbértéket. Ráadásul a nagy sebességek szélességváltozásokat eredményezhetnek. [13] 

 

3.3. Kötési képesség növelésének lehetőségei 

3.3.1. Vastagságcsökkentés 

A CRB folyamat kötésképességét befolyásoló számos paraméter között a vastagság 

csökkenése a legfontosabb. A redukció hatására vonatkozó valamennyi vizsgálat azt 

mutatta, hogy a redukció növekedése esetén a kötési szilárdság javult. A kötési szilárdság 

javulását a gördülési nyomás, a felületi kitágulás, a repedések területi eloszlása, valamint a 

ragasztott területek nagyobb aránya okozta. A képlékeny alakváltozás mennyiségének 

növelése megnövelte a repedéseket és a sötét foltokat a felszíni rétegeken, ezért több új 

fémfelületet hoztak létre, és így a plattírozott terület nagyobb lett. Az atomkötéshez 

rendelkezésre álló területi kiterjedés erősebb kötést eredményez. Továbbá, ha az alakítás 

kisebb, mint a küszöbérték, csak néhány felszíni repedés következik be, ezért a felületen 
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érintkezésbe kerülő „szűz” fémek mennyisége annyira kevés, hogy az új fémfelületek nem 

tudnak összehegedni erősen. A CRB analitikai modelljei azt mutatják, hogy ha a vastagság 

csökkentése megnövekszik, akkor a kezdeti kötésű terület a tekercsrés bejáratáig mozog. 

Ez azt jelenti, hogy a terhelés időszaka normál nyomás hatására hosszabb lesz, és így a 

kötés könnyebbé válik. [12] 
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4. Hideghengerléssel történő plattírozhatóság vizsgálata 
Kutatómunkám során alumíniumötvözetek plattírozhatóságát vizsgáltam. Ahhoz, 

hogy a folyamatot minél jobban megértsük érdemes áttekinteni az alumínium jellemző 

tulajdonságait. 

 

4.1. Az alumínium jellemzői 

4.1.1. Fizikai tulajdonságok 

Ezüstfehér színű, könnyen vágható, puha fém. Mechanikai tulajdonságai elég gyengék 

ezért főleg ötvözött formában gyakori a felhasználása. Színfémként könnyen, vékony 

fóliává hengerelhető. Az élelmiszeriparban ezért jó csomagolóanyag.  

 

4.1.2. Villamos vezetőképesség 

Az atommagok között szabadon mozoghatnak az alumínium atom szabad elektronjai. 

Az elektronok véletlenszerű irányba mozognak az atommagtól, ha a villamos erőtér nem 

hat az anyagra. Az atomok közötti távolság és az iontörzs rezgőmozgásának 

amplitúdójának megnövekedése rontja a vezetőképességet. Továbbá az ötvöző tartalom 

mennyisége és annak elhelyezkedése az alapmátrixban is negatív hatással van.  Az 

ellenállás mértékét legerősebben a szilárd oldatban lévő ötvözők fokozzák, de igazából az 

alumínium a fémek világában nagyon jó vezetőképességgel rendelkezik.  

 

4.1.3. Hővezető képesség 

Jó hővezető képességgel rendelkeznek azok a fémek, amelyeknek külső elektronhéján 

1-3 elektron van. Így az alumínium is. A hővezető képességet különböző arányban 

csökkentik a szennyező ötvöző tartalom és a hőmérséklet emelkedése.   

Az alumínium olvadáspontja viszonylag alacsonynak mondható, 660,37°C. Sűrűsége kicsi 

2,7 g/cm3. Ez könnyű szerkezetek eléréséhez előnyös. Néhány ötvözete nagy villamos 

ellenállással rendelkezik, vagy a magas hőmérsékletnek ellenáll. Nem toxikus, ezért az 

élelmiszeriparban is helyet kapott. Elég alacsony a szakítószilárdsága, öntött állapotban 30-

120 N/mm2 és 70-110 N/mm2 lágyítva, alakítva. Jó reflektáló felületet képez, mert 

vákuumban el lehet párologtatni. Visszatükrözi a hőt, látható fényt és az elektromágneses 

hullámokat. [20] 
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4.2. Kiinduló anyagaim összetétele 

A kísérleteimhez az iparban széleskörben alkalmazott 3003-as jelölésű szabványos 

alumíniumlemezeket választottam. Mivel a szabvány az egyes ötvözők esetén elég jelentős 

szórást enged, ezért pontos összetétel vizsgálatot végeztem. 

A plattírozhatóság vizsgálatát ki kívántam terjeszteni az ötvözőtartam hatására is, ezért 

kontrollvizsgálatként ipari tisztaságú alumíniummal (1000) is elvégeztem a kísérleteimet. 

A kiinduló anyagaim anyagösszetétel vizsgálatát kézi XRF (X-MET 8000 Expert) géppel 

végeztem. 

 

7. ábra Kézi XRF (X-MET 8000 Expert) gép 

 

4.3. Méréseim eredményei 

4.3.1. AA-3003(0,02) jelzésű alumíniumötvözet 

 

Al % Mn % Fe % Si % Cu % S % Zn % Pb % Mo % 

97,51 1,09 0,74 0,51 0,09 0,03 0,02 0,00 0,00 
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8. ábra AA-3003(0,02) jelzésű alumíniumötvözet 

 

4.3.2.  Al-1000(0,00) jelzésű alumínium 

 

Al % Si % Sb % Ta % Ni % Nb % 

99,82 0,15 0,02 0,01 0,01 0,00 

 

 

9. ábra Al-1000(0,00) jelzésű alumínium 

 

4.4. Hőkezelés (Lágyítás) 

A mintadarabjaimat a szövetszerkezet vizsgálata előtt a jó alakíthatóság érdekében 450 

°C-on lágyítottam 1,5 órán át. A Fémtani és Képlékenyalakítási Intézet műhelyében 

végeztem a lágyítást a 10. ábrán látható MUHEL E/47. típusú kemencében. 
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10. ábra MUHEL E/47. típusú hőkezelő kemence 

 

4.5. A darabjaim kiinduló méretei 

4.5.1. AA-3003(0,02) jelzésű alumíniumötvözet 

 

1. Táblázat Kiinduló méretek 

Sorsz. 
Vastagság 

[mm] 
Szélesség [mm] 

Hossz 

[mm] 

1. 6,4 40,4 171,5 

2. 6,2 40,0 174,2 

3. 6,2 40,3 174,3 

4. 6,1 40,0 172,1 

5. 6,3 40,1 174,9 

6. 6,3 40,0 171,9 

7. 6,1 39,7 174,8 

8. 7,0 40,0 174,9 

9. 7,0 39,6 174,4 

10. 7,1 39,6 174,2 

 

Mivel túl vastagok voltak a lemezek ezért először megfelelő vastagágúra hengereltem 

a 11. ábrán látható kis hengerállványon. 
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11. ábra Hengerállvány 

 

2. Táblázat Hengerlés utáni méretek 

Sorsz. Vastagság [mm] Szélesség [mm] Hossz [mm] 

1. 2,3 40,7 477 

2. 2,2 40,5 477 

3. 2,3 40,7 473 

4. 2,3 40,7 479 

5. 2,2 40,4 487 

6. 2,5 40,1 412 

7. 2,5 40,2 421 

8. 2,5 40,2 474 

9. 2,5 40,5 474 

10. 2,5 40,6 474 
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4.5.2. Al-1000(0,00) jelzésű alumínium   

 

3. Táblázat Nem tisztított 

Sorsz. Vastagság [mm] Szélesség [mm] Hossz [mm] 

1. 0,98 50,1 255,0 

2. 0,98 50,0 254,0 

3. 0,98 50,2 255,0 

4. 0,98 50,0 256,0 

5. 0,98 50,0 255,0 

6. 0,98 50,1 255,0 

7. 0,98 50,0 255,0 

8. 0,98 50,0 254,0 

9. 0,98 50,0 255,0 

10. 0,98 50,2 255,0 

 

 

4. Táblázat Tisztított 

Sorsz. Vastagság [mm] Szélesség [mm] Hossz [mm] 

1. 0,98 50,0 275,0 

2. 0,98 50,1 275,0 

3. 0,98 50,1 275,2 

4. 0,98 50,2 275,1 

5. 0,98 50,0 275,1 

6. 0,98 50,1 275,0 

7. 0,98 50,2 275,1 

8. 0,98 50,0 275,0 

9. 0,98 50,1 275,0 

10. 0,98 50,0 275,0 

 

4.6. Mintadarabok előkészítése a plattírozáshoz 

4.6.1. Felület előkészítés 

A hatékony plattírozás érdekében a lemezeket átkeféltem drótkefével (12. ábra) és 

áttöröltem denaturált szesszel (13. ábra). 
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12. ábra Drótkefe 

 

 

13. ábra Denaturált szesz 
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4.6.2. Mintadarabok kettéhajlítása 

A plattírozáshoz a mintadarabjaimat kettéhajtottam, EH 1000 típusú hajlítógépen (14. 

ábra), hogy a hengerlés során pontosabb legyen az illeszkedés és ne csússzanak el 

egymáson a lemezek. 

 

 

14. ábra EH 1000 típusú hajlítógép 

 

 

15. ábra Kettéhajlított mintadarab 
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4.7. AA-3003(0,02) jelzésű alumíniumötvözet plattírozása 

A plattírozást a Fémtani és Képlékenyalakítási Intézet műhelyében a nagy 

hengerállványon (16. ábra) végeztem.  

 

 

16. ábra Hengerállvány 
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5. Táblázat Plattírozás utáni vastagság és tapadás 
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1. 40 %- os alakítás 2,3 1,20 X - 2,8 50,0 

2. 50 %- os alakítás 2,2 1,11 X - 2,2 50,0 

3. 60 %- os alakítás 2,3 0,85 X - 1,8 50,0 

4. 70 %- os alakítás 2,3 0,67 X - 1,4 50,0 

5. 80 %- os alakítás 2,2 0,46 X - 0,8 50,0 

6. 5 m/min sebesség 2,5 0,86 X 60 1,8 - 

7. 25 m/min sebesség 2,5 0,84 X 60 1,8 - 

8. 50 m/min sebesség 2,5 0,84 X 60 1,8 - 

9. 75 m/min sebesség 2,5 0,86 X 60 1,8 - 

10. 100 m/min sebesség 2,5 0,85 X 60 1,8 - 

 

A plattírozást követően azt tapasztaltam, hogy ez a 2,3-2,5 mm vastagságú AA-

3003(0,02) jelzésű alumíniumötvözet nem hegedt önmagával, ami a 17. ábrán látható. 

Ennek oka lehet a magasabb ötvözőtartalom, vagy a nem megfelelő hengerléstechnológia 

is. Hogy a technológiát ellenőrizni tudjam áttértem a másik anyagtípusomra melyet már 

vékonyabb állapotában plattíroztam. 

 

 

17. ábra Sikertelen próba 
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4.8. Al-1000(0,00) jelzésű alumínium plattírozása 

A plattírozást ugyanazon a nagy hengerállványon végeztem, azonban ennél az anyag 

típusnál elvégeztem a hengerlést nem tiszta és tiszta állapotban is. 

 

6. Táblázat Plattírozás utáni vastagság és tapadás (Nem tisztított) 
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1. 40 %- os alakítás 0,98 1,22 X - 1,2 50,0 

2. 50 %- os alakítás 0,98 1.01 X - 1,0 50,0 

3. 60 %- os alakítás 0,98 0,83 X - 0,8 50,0 

4. 70 %- os alakítás 
0,98 0,66 ✔ - 0,6 50,0 

5. 80 %- os alakítás 
0,98 0,5 ✔ - 0,4 50,0 

6. 5 m/min sebesség 0,98 0,84 X 60 0,8 - 

7. 25 m/min sebesség 0,98 0,84 X 60 0,8 - 

8. 50 m/min sebesség 0,98 0,84 X 60 0,8 - 

9. 75 m/min sebesség 0,98 0,82 X 60 0,8 - 

10. 100 m/min sebesség 0,98 0,82 X 60 0,8 - 

 

Al-1000(0,00) jelzésű alumínium esetén a nem tiszta állapotnál megfigyelhető, 

hogy már észlelhető tapadás, de csak nagy alakítási erős esetén. A hengerlési sebesség 

növelése viszont nem mutatott semmilyen változást.  
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7. Táblázat Plattírozás utáni vastagság és tapadás (Tisztított) 
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1. 40 %- os alakítás 0,98 1,23 X - 1,2 50,0 

2. 50 %- os alakítás 0,98 1,04 X - 1,0 50,0 

3. 
60 %- os alakítás 0,98 0,81 ✔ - 0,8 50,0 

4. 
70 %- os alakítás 0,98 0,62 ✔ - 0,6 50,0 

5. 
80 %- os alakítás 0,98 0,48 ✔ - 0,4 50,0 

6. 5 m/min sebesség 0,98 0,85 X 60 0,8 - 

7. 25 m/min sebesség 0,98 0,84 X 60 0,8 - 

8. 
50 m/min sebesség 0,98 0,84 ✔ 60 0,8 - 

9. 
75 m/min sebesség 0,98 0,83 ✔ 60 0,8 - 

10. 
100 m/min sebesség 0,98 0,82 ✔ 60 0,8 - 

 

Látható az eredményekből, hogy jelentősen javult a minták tapadása tisztított 

állapotban. Az erő növelésének és a hengerlési erő növelésének hatására több darabon is 

tapadást észleltem. Mivel a legjobb eredményeket a tisztított Al-1000(0,00) jelzésű 

alumínium plattírozása során tapasztaltam, így a további vizsgálatokat ezen az 

anyagtípuson végeztem.  
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18. ábra Sikertelenül plattírozott minta 

 

 

19. ábra A sikertelenül plattírozott minta felülete 

 

 

20. ábra Sikeresen plattírozott minta 
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21. ábra A sikeresen plattírozott minta felülete 

 

4.9. Szakítóvizsgálat 

A szakítóvizsgálat alapvető célja az anyagok húzó igénybevétellel szembeni 

ellenállásának meghatározása. A szakítóvizsgálat segítségével meghatározhatjuk az anyag 

rugalmasságát, szilárdságát, alakváltozó képességét és szívósságát jellemző 

anyagjellemzőket és anyagi mérőszámokat. A vizsgálat lényege, hogy a vizsgálati 

próbatestet folyamatosan növekvő, egytengelyű húzóterheléssel terheljük. [23] 

A szakítóvizsgálatokat INSTRON 5982 vizsgáló berendezésen végeztem. 

 

 

22. ábra INSTRON 5982 vizsgáló berendezés 
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A vizsgáló berendezésben a felső és alsó szerszámba a könnyebb befogás érdekében 

úgy készítettem elő a darabokat, hogy az összehegedt lemezeket szétválasztottam és 

derékszögben meghajlítottam, ami a 23. ábrán illusztrálva van. Ezzel a módszerrel 

könnyedén megvizsgálható, hogy a tapadás milyen mértékű, azaz a megvizsgálható, hogy a 

rétegek szétszedéséhez milyen mértékű erő szükséges. A vizsgálat során az elmozduláshoz 

szükséges erőt vettem figyelembe, amelyet diagramok segítségével szemléltetek (25. és 26. 

ábra).  

 

 

23. ábra Plattírozott mintadarab szakítóvizsgálata [12] 

 

A saját vizsgálataimat is a 23. ábrához hasonlóan végeztem. A mintáim rétegeit 

szétszedtem majd derékszögben meghajlítottam, hogy be tudjam helyezni a 

mérőberendezésbe. A saját mintám a 24. ábrán látható. 
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24. ábra Saját minta szakítóvizsgálata 

 

4.9.1. Szakítóvizsgálat kiértékelése 
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25. ábra Erő-elmozdulás diagram 60, 70 és 80 %-os alakítás esetén 

 

Először az alakítás mértéke alapján készítettem Erő- elmozdulás diagramot 

melyben jól látható, hogy egyedül a 80 %-os alakítással értem el a kitűzött célt, hiszen 

közel 35 N erő szükséges a lemezek széttépéséhez. Ez az erő a többi mintához képest 
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nagyon jó érték, hiszen a másik két mintám annak ellenére, hogy tapadt, nagyon könnyen 

szétszedhető így nem használható fel ipari környezetben. 
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26. ábra Erő-elmozdulás diagram 50, 75 és 100 m/min alakítási sebesség esetén 

 

 Az alakítási sebesség alapján is elkészítettem az Erő-elmozdulás diagramot, 

melyben, azt tapasztaltam, hogy a hengerlési sebesség növelésével igaz, hogy nem 

nagymértékben, de javulás tapasztalható a tapadás erősségében. A tapadás azonban itt sem 

kielégítő, hisz könnyen szétszedhetőek a lemezek, így ezen eljárás sem állná meg a helyét 

az iparban. 

 

4.10. Keménységvizsgálat 

A keménységvizsgálatot a WOLPERT UH930 típusú gépen végeztem. (27.-28. ábra) 

 

27. ábra WOLPERT UH930 típusú gép kijelzője (Mérés közben) 
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28. ábra WOLPERT UH930 típusú gép 

 

A keménységméréshez a Vickers keménységmérést választottam, mert pontosabb, mint 

a Brinell eljárással végzett keménységvizsgálat. Esetemben nagyon tiszta alumíniumról 

van szó, ami lágyítva volt, így előnyös számomra ez a vizsgálat mivel bármilyen 

keménységű anyag vizsgálható ezzel a módszerrel. Legfőbb oka, hogy a Vickers 

keménységmérés mellett döntöttem, hogy vékony munkadarabot is vizsgálhatunk vele. 

 

4.10.1. Röviden a Vickers keménységmérésről 

A vizsgálat során egy 136°-os lapszögű gyémánt gúlát nyomnak a felületbe ismert 

nagyságú erővel. A gyémántgúla maradó lenyomatot hagy a felületen, melynek az átlója 

(d) nagyító segítségével lemérhető. A „d” átló és a gúla lapszögének ismeretében 

kiszámítható a lenyomat Ad felülete. A benyomó erő viszonylag kicsi: 10-100 N. A 

vizsgált anyag „v” vastagsága legalább akkora legyen, mint a szerszám benyomódásának 

10-szerese (v≥10t). A keménység mérőszáma számítható a következő képlettel: 
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F: Terhelő erő, [N] 

Ad: Gúla alakú lenyomat felülete, [mm
2
] 

 

Az eljárásnak létezik kisebb terhelésű változata is, amit micro-Vickers eljárásnak 

neveznek. Ezzel vékony lemezek, fóliák, rétegek, de akár szövetelemek keménysége is 

mérhető. A következő ábra a mérés elvét szemlélteti. [22] 

 

 

29. ábra Vickers mérés elve [22] 

 

4.10.2. Keménységmérés eredményeinek összefoglalása 

8. táblázat A keménységvizsgálat eredményei 

  
1. mérés 

[HV1] 

2. mérés 

[HV1] 

3. mérés 

[HV1] 

Átlag 

[HV1] 

1. 40 %- os alakítás 43,90 44,10 43,30 43,77 

2. 50 %- os alakítás 44,00 42,50 44,60 43,03 

3. 60 %- os alakítás 43,20 43,80 43,10 43,37 

4. 70 %- os alakítás 43,20 40,00 40,60 41,27 

5. 80 %- os alakítás 44,30 42,10 43,30 43,23 

6. 5 m/min sebesség 44,80 43,30 43,80 43,97 

7. 25 m/min sebesség 42,70 43,10 42,30 42,70 

8. 50 m/min sebesség 42,60 43,20 42,70 42,83 

9. 75 m/min sebesség 42,30 41,60 42,80 42,23 

10. 100 m/min sebesség 40,30 40,70 40,50 40,50 
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A keménységmérés eredményei alapján azt tapasztaltam, hogy az alakváltozás és 

deformáció mértéke nem befolyásolta az anyag keménységét. 

 

4.11. Szövetszerkezet vizsgálat 

4.11.1. Próba előkészítés fénymikroszkópos vizsgálathoz  

 Ahhoz, hogy fémek és ötvözetek szövetszerkezetét fénymikroszkóppal, 

elektronmikroszkóppal eredményesen vizsgálhassuk, először csiszolatot kell rajtuk 

készíteni. A vizsgálandó anyagok sokféleségét és a vizsgálatok változatos céljait 

figyelembe kell venni. Másképpen kell csiszolni, polírozni, maratni az ólmot vagy a 

sárgarezeket; a lágyacélt, a keményfémet, az alumíniumot és az öntöttvasat.  

 A rossz előkészítés sokszor tévútra viszi a kutatókat, így rendkívül fontos a 

megfelelő módszer kiválasztása és alkalmazása a vizsgálatok során. 

A vizsgálandó próba lehet túl nagy, szennyezett, így ki kell vágni vagy törni egy 

nagyobb darabból, csiszolni kell, polírozni, majd különböző maratással kell kezelni.  

Az általam leírt próbaelőkészítést a saját darabom fénymikroszkópos vizsgálatához 

írtam le. 

A fénymikroszkópos vizsgálat célja, hogy megfigyelhessem a szövetszerkezetét és 

összetételét a kiinduló darabomnak. A próba előkészítéseket a Miskolci Egyetem Fémtani 

és Képlékenyalakítási Tanszéken végeztem.  

 

4.11.2. Próbavétel  

Próbavétellel kisebb darabot vehetünk ki egy nagyobb vizsgálatra váró anyagból.  

A próbát a darabról levágjuk vagy letörjük attól függően, hogy az anyag lágy, szívós, azaz 

alakítható vagy pedig rideg. Esetemben lágy fémről van szó így fémvágó ollóval vettem 

próbát. 

 

 

30. ábra Kiinduló darabom 
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31. ábra a, AA-3003(0,02) jelzésű alumíniumötvözetből kivágott darab; b, Al-1000(0,00) jelzésű 

alumíniumból kivágott darab 

 

4.11.3. Próbák beágyazása  

A próbadarabjaim vékonyak voltak így be kellett ágyazni. A vizsgálatra szánt 

próbadarabjaim felületének síknak kell lennie így a beágyazással könnyebb síkra csiszolni 

és polírozni a kisebb kiterjedésű felületeket. Alumínium ötvözetek beágyazását a 

legegyszerűbben hideg gyantával való beágyazással lehet megoldani. Epoxy-gyantát 

használtam. A darabokat a vizsgálni kívánt felületével lefelé, műanyag kör keresztmetszetű 

edényekbe tettem, majd a kétkomponensű gyantát ráöntöttem. 24 óra elteltével a gyanta 

megkötött és ezután ki kellett venni a beágyazó edényből. A darabok felületeit az edényből 

való kivétel után síkra esztergálták, ezután folytattam a próba előkészítését. 

 

 

32. ábra a, AA-3003(0,02) jelzésű alumíniumötvözet beágyazott darab; b, Al-1000(0,00) jelzésű 

alumínium beágyazott darab 
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4.11.4. Csiszolás  

A próbadarabjaimhoz a száraz szappanos csiszolást alkalmaztam. A szappan 

felvitelével a s úrlódást és felmelegedést igyekeztem mérsékelni. A csiszolás célja, hogy az 

esztergálásból vagy bármilyen behatásból származó mélyebb karcokat, sérüléseket, 

egyenetlenségeket eltávolítsuk. A csiszolást négy féle különböző szemcsefinomságú 

(220,320,500,800-as) csiszolópapíron végeztem. Elsőként a legdurvább 

szemcsefinomságút használtam, ami a 220-as csiszolópapír volt és haladtam a legfinomabb 

szemcsefinomságú csiszolópapír felé, ami 800-as csiszolópapír. Minden lépés után a 

darabjaimat megmostam, elkerülve a nagyobb szemcsék áthordását a másik papírra. 

Minden lépést követően a darabjaimat elforgattam, hogy a következő csiszolás nyomai 

merőlegesek legyenek az előző csiszolás nyomaira. Minden lépést addig kell végezni, míg 

az előző csiszolás nyomai teljesen el nem tűnnek. 

 

 

33. ábra Csiszológép 

4.11.5. Polírozás  

A csiszolás után a darabot megpolíroztam, 3 és 1 mikronos szemcseméretű gyémánt 

pasztával bekent polírozó posztón. Ezzel az eljárással a csiszolás nyomai eltüntethetőek, 

egyenletesebb felszínt kapunk. A csiszoláskor az anyag egy rétege elkenődik, 

összetöredezik, ezt Beilby – rétegnek nevezzük. A Bielby-réteget el kell távolítani a 

polírozással majd az azt követő maratással, mert az igazi szövetet, amire szükségünk van, 

elfedi. 



34 

 

34. ábra Polírozó gép 

4.11.6. Maratás  

Az alumínium ötvözeteket 0,5 %-os vizes HF oldatban maratjuk 15 másodpercig. 

Maratással láthatóvá válik a szövetszerkezet. 

Maratás után a próbát bő vízzel leöblítjük, alkoholt cseppentünk rá, majd 

megszárítjuk forró levegőárammal. 
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4.11.7. A darabjaim szövetképe 

 

35. ábra AA-3003(0,02) jelzésű alumíniumötvözet szövetképe 

 

 

36. ábra Al-1000(0,00) jelzésű alumínium szövetképe 

 

Az anyagösszetételből már sejthető volt, hogy eléggé tiszta alumíniumötvözetekről 

van szó. A szövetkép vizsgálatakor viszont több szennyező anyag és zárvány is látható. 

Kristályosodás során először az Al szilárd oldat kristályosodott, aztán a szennyező vált ki 

peritektikus vagy eutektikus vegyület fázisként.
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4.11.8. Plattírozás utáni mikroszkópos vizsgálat 

 

 

37. ábra Vizsgált beágyazott mintáim 

 

Plattírozás utáni mikroszkópos vizsgálathoz a korábban már leírt próba előkészítés 

alapján végeztem. 

 

 

38. ábra Jól tapadt lemezek 
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39. ábra Nem jól tapadt lemezek 

  

40. ábra Nem jól tapadt lemezek (Barker-es maratással) 

 

A mikroszkópos vizsgálaton megfigyelhető, hogy az 5-ös minta, amely nagy 

alakítással és sebességgel volt hengerelve, szépen látszik a tapadás (38. ábra), viszont a 

többi esetben hézag figyelhető meg a nem jó tapadás miatt (39.-40. ábra). 

A vizsgálat alatt fő célom az volt, hogy a tapadás mértékét meg tudjam állapítani. A 

minták nagy részében sajnos a tapadás csak látszólagos, azaz gyengén kézzel 

szétszedhetően tapadt. A szakítóvizsgálat és a szövetkép alapján sem tapasztalható erős 

kötés ezeknél a mintáknál. 



38 

5. Összefoglalás 
A célom az volt, hogy kiderítsem milyen hatása van a hengerlési sebesség 

változtatásának, valamint a plattírozáskor alkalmazott fogyásnak a kötés kialakulására, 

azaz a hegedés megvalósulására azonos anyagú és vastagságú alumínium lemezek 

esetében.  

Jelentősen javult a minták tapadása tisztított állapotban. Az alakítási erő és a hengerlési 

sebesség növelésének hatására több darabon is tapadást észleltem. Mivel a legjobb 

eredményeket a tisztított Al-1000(0,00) jelzésű alumínium plattírozása során tapasztaltam, 

így a további vizsgálatokat ezen az anyagtípuson végeztem. 

Először az alakítás mértéke alapján készítettem erő-elmozdulás diagramot melyben 

jól látható volt, hogy egyedül a 80 %-os alakítással értem el a kitűzött célt, hiszen közel 35 

N erő szükséges a lemezek széttépéséhez. Ez az erő a többi mintához képest nagyon jó 

érték, hiszen a másik két mintám annak ellenére, hogy tapadt, nagyon könnyen 

szétszedhető volt. 

Az alakítási sebesség alapján is elkészítettem az erő-elmozdulás diagramot, melyben, 

azt tapasztaltam, hogy a hengerlési sebesség növelésével igaz nem nagymértékben, de 

javulást lehetett tapasztalni a tapadás erősségében. A tapadás azonban itt sem kielégítő, 

hisz könnyen szétszedhetőek voltak a lemezek. 

A keménységmérés eredményei alapján nem tapasztaltam változást. 

A mikroszkópos vizsgálaton megfigyelhető volt, hogy az 5-ös minta, amely nagy 

alakítással (80 %) és sebességgel (50 m/min) volt hengerelve, nagyon jó volt a tapadás 

mértéke. 

A szövetszerkezet és az erő- elmozdulás diagramok vizsgálata során azt tapasztaltam, 

hogy a hideghengerléssel történő plattírozás során a hegedés megvalósul az azonos anyagú 

és vastagságú alumínium lemezek esetében, ha legalább 50 m/min–es alakítási sebességgel 

és 80 %-os alakítással végezzük a plattírozást.  
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