
Doktori (Ph.D.) értekezés

Alumíniumötvözetek kisajtolásának számítógépes 

szimulációja

ZUPKÓ ISTVÁN

Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák
Doktori Iskola

Vezető: Károly Gyula DSc
Anyagtechnológiák témacsoport

Vezető: Voith Márton DSc
Tudományos vezető: Gulyás József DSc

Miskolc, 2001



1

Bevezetés

A kisajtolás a termék alakjának változatosságát tekintve az egyik legrugalmasabb 

képlékenyalakító eljárás. Alkalmas alak-, és méretpontos huzalok, kör és alakos ke-

resztmetszetű rudak, lemez, cső és a legkülönbözőbb keresztmetszetű nyitott és üreges 

profilokkal jellemezhető szálak előállítására.

A termékek anyagát tekintve is széles a választék. Az ólom, cink, ezüst, és a réz öt-

vözetei, a legnagyobb mennyiségben felhasznált alumíniumötvözetek, az acél, a nikkel 

és ötvözetei kisajtolása mellett alkalmazzák pl. magnézium-ötvözetek, cirkónium és 

titán, berillium és urán képlékenyalakítására is. 

Az alumíniumötvözetek építőipari és egyéb szerkezeti célú alkalmazásának folya-

matos növekedése és újabb igények megjelenése, pl. a gépjármű- és repülőgépgyártás-

ban történő felhasználás újabb kutatási periódust indított el a kisajtolási technológia 

vizsgálatában. A kutatások fő iránya a kisajtolási folyamat alapjelenségeinek vizsgála-

ta során elért eredmények pontosítása és a fontosabb paraméterek számítására alkal-

mas módszerek megbízhatóságának növelése a korszerű mérés- és számítástechnikai 

módszerek felhasználásával. 

A kisajtolás során az anyagjellemzők, a sajtolási sebesség, a hőmérséklet és a ter-

mék minőségi jellemzői, vagyis méret- és alakhűsége, felületminősége, illetve a me-

chanikai tulajdonságokat meghatározó szövetszerkezet komplex kapcsolatrendszer 

szerint függnek össze.

Rúd-, cső- és profilsajtoláskor a préstuskó és a sajtolt szál hőmérséklete folyamato-

san változik. A hőmérsékletváltozás nagymértékben befolyásolja az alakítás erő- és 

teljesítményszükségletét, és a késztermék mechanikai tulajdonságait. Ha a sajtolt szál, 

vagy a szál egy részének hőmérséklete egy kritikus értéket túllép, durva újrakristályo-

sodás, vagy az anyag alacsonyabb olvadáspontú fázisainak megolvadása miatt repedé-

sek, felszakadások következhetnek be. A túlmelegedés a felületminőség leromlását, 

súlyosabb esetben a felület felszakadását, a sarkok „lehúzását” eredményezheti, illetve 

a szerszám eltömődése révén üzemzavart okozhat. Az alakváltozásból és a súrlódásból 

képződő hőmennyiség és annak a tuskóban, illetve a sajtolt szálban maradó hányada a 

sajtolási sebesség függvénye. 
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A disszertáció az alumíniumötvözetek kisajtolásának olyan fizikai és matematikai 

modelljét mutatja be, amely számítógépes program segítségével alkalmas a sajtolóerőt 

és a hőmérsékleti viszonyokat meghatározó paramétereknek a kisajtolás tetszés szerin-

ti pillanatában történő kiszámítására, illetve egy-egy paraméter optimumának megke-

resésére. A technológiai paraméterek helyes megválasztása révén lehetőség nyílik –

többek között – a gyártás energiafelhasználásának, vagy önköltségének optimalizálásá-

ra is. 

A számítógépes modell a vonatkozó szakirodalomból átvett alapösszefüggéseken 

és azok továbbfejlesztésén túl átfogó – különböző típusú, tömör, illetve összetett alakú, 

nyitott és belső üreges profilokra vonatkozóan elvégzett – üzemi és részben laboratóri-

umi méréssorozat eredményeire épül. Az elméleti összefüggések ellenőrzése alumíni-

umötvözetek direkt kisajtolására terjedt ki. 
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1. A kisajtolás szakirodalmának elemzése

A kisajtolás alapelvét és kialakult módszereit az 1.1.-1.3. ábrák mutatják be. A ki-

sajtolt szál sebességének a sajtoló tüske haladási irányához viszonyított iránya szerint 

megkülönböztetünk direkt (vagy közvetlen) kisajtolást (1.1. ábra) és indirekt (vagy 

közvetett) kisajtolást (1.2.ábra).

1.1. ábra Direkt kisajtolás 1.2. ábra Indirekt kisajtolás

Jelmagyarázat:

1 Recipiens
2 Tuskó
3 Sajtoló szerszám
4 Sajtolt termék
5 Sajtoló tüske a sajtoló tárcsával
6 Szerszám támasz, ill. zárótárcsa
7 Tömítés
8 Nyomásközlő folyadék
9 Holt sarok

1.3. ábra Hidrosztatikus kisajtolás

Az 1.3. ábra az ún. hidrosztatikus kisajtolás elvét szemlélteti, amely rendkívül nagy 

sajtolási hányados elérését teszi lehetővé (a tuskó keresztmetszete a sajtolt szál ke-

resztmetszetének több ezerszerese lehet). A hidrosztatikus kisajtolás a kialakuló fe-

szültségállapot révén az egyébként kifejezetten rossz képlékenységi tulajdonságokkal 

rendelkező anyagok alakítására is alkalmas.

A kisajtolás elvének szabadalmaztatása óta (Bramah 1797) eltelt kétszáz év első 

kétharmada elsősorban a sajtoló berendezések gépészeti megoldásaiban hozott fejlő-

dést. Az 1930-as évekre főbb vonalaikban kialakultak a ma is használatos sajtók leg-

fontosabb építési elvei; a négyoszlopos állványkeret, a magasabb hőmérsékleten is 

(alumínium és rézötvözetek sajtolása) nagyobb felületi nyomóigénybevétellel terhelhe-

tő többrétegű recipiensek, az elektromos recipiensfűtés, eltolható vagy kibillenthető 

recipiens stb. [1-3].
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A külön sajtótárcsa bevezetése, a megfelelő méretű présmaradék alkalmazása, a 

„héjjal” történő sajtolásra vonatkozó javaslat (Schweissguth 1918) [4] jelzik a kisajto-

lás technológiai folyamatának vizsgálatára irányuló kutatások kezdetét.

A kutatások eleinte csak a sajtolt szálban megfigyelhető hibák feltárására illetve ki-

küszöbölésére irányultak, ennek érdekében vizsgálták a recipiensben lejátszódó 

anyagáramlásokat. A kisajtolási folyamat erőszükségletének számítása, majd a termé-

kek minősége iránti fokozódó igény, és a termelékenység növelése szempontjából 

alapvető fontosságúnak bizonyult hőmérsékleti viszonyok vizsgálata előtérbe helyezte 

az anyag alakítási szilárdsága, az alakváltozási zónában lejátszódó alakváltozások, az 

alakváltozási sebességek, a tuskó és környezete hőcserefolyamatainak és a sajtolási 

sebesség hatásának kutatását.

A felhasználóipar egyre bonyolultabb, összetettebb alakú, szigorúbb méret- és 

alakhűségű, jobb szilárdsági- és felületi tulajdonságokkal rendelkező profilokat igé-

nyel. Ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez jól sajtolható (kiváló melegalakítható-

sággal rendelkező), nemesíthető ötvözetek kifejlesztésére került sor [5, 6, 7]. 

Az alak- és mérethűséggel szemben támasztott fokozódó követelményekre erősebb, 

merevebb állványkeretek, kereszttartók és szerszámtartók kialakításával reagáltak a 

konstruktőrök. Jelentős eredmény ezen a területen az ún. „kompakt prések” megjele-

nése [8]. Az új koncepció alapján gyártott prések mintegy 30%-al rövidebbek és a tar-

tóoszlopok függőleges távolsága 25%-al kisebb. A hagyományos kialakítású sajtóknál

a tuskót a hátrahúzott sajtolótüske és a recipiens közé adják be, és a tüske tolja be a 

recipiensbe. A kompakt kialakítású sajtóknál a recipienst a sajtolótüskére hátrahúzva a 

tuskóadagolás a szerszám és sajtolótüskére szerelt központosító sajtolótárcsa közé tör-

ténik (tengelyvonalba történő adagolás). A recipiens a tuskó „megfogása” után mozdul 

el és záródik a szerszámhoz.

A hagyományos sajtolási alapeseteken túl történtek próbálkozások újabb eljárások 

kifejlesztésére is.

A kisajtolási művelet folyamatosságát oldja meg az ún. „conform eljárás” (1.4. áb-

ra). A „végtelen” kiinduló anyag általában tekercselt, körszelvényű szál. A hagyomá-

nyos recipiens helyett egy forgó dobban kialakított ékes horony és az azt kívülről hatá-

roló körszegmens alakú, a szerszámtartót is magában foglaló záróelem által határolt 
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térbe történik az alapanyag beadása. Az alakításhoz szükséges erőt a forgó dob ho-

ronyfelületén ébredő súrlódó erő biztosítja.

Jelmagyarázat:

1 Súrlódó kerék
2 Szerszám
3 Sajtolt termék
4 Előtermék

1.4. ábra Conform eljárás

A súrlódó erő felhasználásának egy másik módszere az ún. aktív súrlódással törté-

nő kisajtolás (1.5. ábra). Az alapgondolat az, hogy ha a recipiens a kisajtolás során 

nem áll, hanem a sajtoló tüske sebességénél nagyobb sebességgel mozog, így a 

recipiensfal mentén ébredő súrlódó erő az anyagfolyás irányában hat [9].

1.5. ábra Kisajtolás aktív súrlódással

A gyártott termékek önköltsége, illetve a gyártás gazdaságossága szempontjából 

nagy jelentőségű a nemesíthető alumíniumötvözetek sajtolási melegből történő edzé-

sének (AlMgSi ötvözeteknél a kifutó szálnak a Mg2Si fázis szegregációját megakadá-

lyozó sebességű lehűtése) biztonságos végrehajthatósága [10, 11, 12]. Ez magyarázza 

a legutóbbi években a kifutó szál hűtésére irányuló kutatások megújulását, illetve a 

gépészeti fejlesztések új irányát [13, 14].

 A téma gazdag szakirodalma is a felsorolt főbb csomópontokhoz kapcsolódik. 
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1.1. Anyagáramlás

Az első vizsgálatok alapjában véve a direkt kisajtolás folyamatának vége felé a saj-

tolt szálban megjelenő hibák (belső lunkerszerű hiba, a tuskó felületi részeiből a sajtolt 

szálban megjelenő anyagrészek, körgyűrű alakú felszakadás jellegű hibák) kiküszöbö-

lésére irányultak.

A sajtolt termékek minőségével szemben támasztott követelmények fokozódása, a 

sajtolt profilok egyre bonyolultabbá válása, majd a kisajtolás erőszükségletének számí-

tása és az utóbbi 2-3 évtizedben a hőmérsékleti viszonyok számítására irányuló kutatá-

sok az anyagáramlás vizsgálata területén számos kísérleti és elméleti munkát eredmé-

nyeztek. A téma irodalma rendkívül nagy, a szakirodalomban található közlések leg-

nagyobb része azonban az egyszerű kör keresztmetszetű rúdnak (esetenként csőnek) 

kör keresztmetszetű tuskóból történő kisajtolására vonatkozik [5-13, 16-22, 25-26].

Az anyagáramlás vizsgálatára alkalmazott ismertebb módszerek a következők:

a) Modellkísérletek viasz, illetve plasztilin felhasználásával.

b) Kisajtolási kísérletek könnyen sajtolható anyagok, mint pl.: Pb, Sn, Bi felhasz-

nálásával.

c) Kísérletek hasonló képlékenységű, de optikailag megkülönböztethető anyagok-

ból összeállított, illetve preparált tuskók felhasználásával. Pl. Al-AlCu, Mg-MgZn tus-

kók esetén az eltérő edzhetőség teszi lehetővé a két anyag utólagos megkülönbözteté-

sét. AlMgSi0,5 és AlSi5 anyagminőségű részekből összeállított tuskó kisajtolása után 

a vágási felületet eloxálva a két anyagminőségre jellemző eltérő szín ad jól értékelhető 

képet (1.6. ábra) [21]. 

A tuskót vagy a preparáló anyagból készült köpennyel, vagy a kerület, illetve a hát-

só véglap mentén furatokban elhelyezett csapokkal (stiftekkel) látják el, de használnak 

egymásba csúsztatott csövekből és belső magból álló, valamint tárcsákból, illetve a 

tuskó tengelyével párhuzamosan összeillesztett hasábokból felépített tuskót is.

d) Üzemi kísérletek a szokásosnál nagyobb hosszúságú présmaradékkal történő ki-

sajtolással. Az anyagáramlás ebben az esetben a nagyobb mértékben alakított fino-

mabb szemcséjű és a kisebb alakváltozást szenvedett durvakristályos anyagrészek se-

gítségével, a tuskó tengelyével párhuzamos kettévágása után kapott metszeten figyel-

hető meg. A módszer előnye, hogy a tényleges technológiai folyamat eredményét mu-

tatja be, így nem terhelik a modellkísérletek lehetséges hibái.
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1.6. ábra Anyagáramlás vizsgálata AlMgSi0,5 és AlSi5 tárcsákból álló tuskó kisajtolásával

A leírt módszerek elsősorban az anyagáramlás jellegének megítélésére, kvalitatív 

leírására alkalmasak, de jó lehetőséget nyújtanak más módszerekkel (csúszóvonal me-

zők, véges differenciák módszere, képlékenységtani szélsőértéktételek) kapott kvanti-

tatív eredmények kísérleti úton történő ellenőrzésére is.

e) Osztott tuskó kisajtolása. A kisajtolt próbatest anyaga általában ólom, vagy jól 

sajtolható alumíniumötvözet. A hossztengelye mentén félbevágott tuskó egyik vágási 

felületére négyzethálót karcolnak, és az osztási felületet kenőanyaggal (elválasztó 

anyaggal) látják el. A sajtolótüske jelentős elmozdulása során követhető az anyag-

áramlás (1.7. ábra) [23].

1.7. ábra  Anyagáramlás vizsgálata osztott tuskó 
kisajtolásával

1.8. ábra Anyagáramlás vizsgálata végeselemes 
módszerrel
a) kisajtolás előtt b) számított eredmények jobbra, 

kísérleti eredmények balra

f) A sebességmező meghatározása a csúszóvonalmező alapján. Általában síkbeli 

alakváltozási állapotra a nyírófeszültségek maximális értékeivel azonos irányúnak fel-

tételezett csúszási vonalrendszer megszerkesztése után, az alakváltozási zónán kívül 

eső anyagrészeket merev testként kezelve az egyes sebességkomponensek a sajtoló-
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tüske sebességéből geometriai összefüggések segítségével meghatározhatók [15-16, 

28, 29]. Johnson [16, 29] háromszög, négyszög és I-profil kisajtolása esetére is megol-

dotta a csúszóvonalmező segítségével történő számítást. A csúszóvonal módszer a test 

adott pontjában érvényes csúszóvonal-irányszög és a σ átlagos feszültség ismeretében 

a pont feszültségállapotának leírására és ezen keresztül a kisajtolás erőszükségletének, 

és hőmérsékletviszonyainak számítására is felhasználható.

g) Végeselemes módszer. A nagyteljesítményű számítógépek és a végeselemes 

módszer fejlesztése révén az alakváltozások, alakítóerők és hőmérsékleteloszlások 

számítására is alkalmas szoftverek kerültek kifejlesztésre [24]. A nagy helyi alakválto-

zások miatt a számítógép folyamatosan tárolja az alakváltozás növekedésével torzuló 

rácsháló adatait és szükség esetén automatikusan új háló generálással folytatja tovább 

a számítást. A módszer ellenőrzéséhez a hagyományosan osztott tuskó kisajtolásakor 

kapott anyagáramlási képet használják fel (1.8. ábra) [23, 24].

A recipiensben lejátszódó anyagáramlások a tuskó és a szerszám között, illetve a 

tuskó és a recipiens, valamint a tuskó és a sajtolótárcsa között fellépő súrlódás, és a 

tuskó hőmérsékletelosztása következtében kialakuló képlékenységbeli (alakítási szi-

lárdság) különbségek eredőjeként alakulnak.

A kisajtolás során megfigyelt jellemző anyagfolyási képek Dürrschnabel [1] szerint 

négy típusra oszthatók (1.9. ábra). 

1.9. ábra Lehetséges anyagáramlási képek kisajtoláskor („lapos” szerszám)

A nemzetközi szakirodalomban elfogadott betűjelölések szerint „S”-sel jelölt 

anyagfolyás a recipiens és a szerszámfelület mentén is gyakorlatilag súrlódásmentes 

kisajtolásra jellemző. Az „A” jelű kép a recipiens mentén elhanyagolható mértékű súr-

lódással (palástfelületen kent tuskó) a szerszámfelület mentén azonban számottevő 

súrlódás mellett történő kisajtolást, a „B” jelű a kenés nélküli kisajtolást jellemzi. A 

„C” jelű képen bemutatott folyási kép kenés nélküli kisajtoláskor fordul elő, ha a saj-

tolt anyagban nagy hőmérsékletkülönbség alakulhat ki a tuskó kerületi és belső részei 
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között. Sandin ([30] szerint az egyes ötvözetek kisajtolásakor megfigyelhető jellemző 

anyagfolyást nem elsősorban a súrlódási viszonyokban meglévő különbségek, hanem 

elsősorban az anyagok hővezetési tényezőjének különbsége következtében kialakuló 

hőmérsékletkülönbségek eredményezik. Ezt erősítik meg Laue [31] eredményei is.

Alumíniumötvözetek kisajtolásakor az 1.9. ábrán bemutatott anyagáramlási képek 

közül a „B” jelű változat fordul elő a leggyakrabban.

A lapos szerszámok előtt kialakuló ún. „holt sarkokat” kitöltő anyagrészek belső 

határoló felületét, amelyek mentén a belső anyagelcsúszások koncentráltan mennek 

végbe, a legtöbb elméleti munkában kúpfelülettel helyettesítik, bár vannak szerzők, 

akik paraboloid, illetve félgömbfelületet tételeznek fel [19, 21, 25].

1.2. Alakváltozás

Az alakváltozási zónában és az ún. alakítatlan tuskórészben lejátszódó anyagáram-

lási folyamatok leírása körszimmetrikus kisajtolás esetén is jelentős matematikai és 

számítógépes apparátust igényel. Alakos szelvények kisajtolásakor az anyagáramlás 

rendkívül bonyolulttá válik.

A gyakorlatban alkalmazott számítások során az alakváltozást a tuskó (illetve 

recipiens) és a kisajtolt szál keresztmetszetéből számítják. Az alakítatlan tuskórészben 

lejátszódó alakváltozásokat többnyire elhanyagolják, vagy a recipiens falán történő 

súrlódás számításakor, illetve egy ún. alaktényező () bevezetésével veszik figyelem-

be.

Az egyszerűsített számításoknál az anyagáramlásnál leírtaknak megfelelően 

csonkakúp, paraboloid vagy félgömb felület által határolt térfogatra korlátozzák az 

alakváltozást. A csonkakúp alakú alakváltozási zóna, vagyis a kúpfelülettel meghatá-

rozott alakváltozás feltételezése, jelentősen egyszerűsíti az alakváltozás, a sajtolóerő és 

a hőmérséklet számítását. Az alakváltozás helyfüggésének meghatározására az anyag-

áramlás vizsgálatánál leírt módszerek alkalmasak.

1.3. Alakváltozási sebesség

Az alakváltozási sebesség a tuskó egy tetszőleges keresztmetszetében elhelyezkedő 

anyagnak az alakváltozási zónán történő áthaladása során a tengelyirányú és sugárirá-

nyú koordináták mentén is változó. Az osztott tuskó négyzethálózata által kijelölt pon-

tok kismértékű alakváltozás után lemért elmozdulási irányaiból és az elmozdulás mér-
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tékéből számíthatók az egyes pontok sebességének axiális és radiális irányú kompo-

nensei (1.10. ábra) [27]. A módszer lépcsőzetesen, a négyzetháló jellemző pontjai fel-

ismerhetőségi határáig alkalmazható. A tuskó eredetileg sík keresztmetszetei az alak-

változás során paraboloid-szerűen meggörbülnek. A középső részek „előresietnek”, a 

felületmenti részek a recipiens fala mentén a súrlódás következtében visszamaradnak. 

Akeret szerint a felületi rétegekben lejátszódó elnyíródások a tuskóátmérő 

egyhatodának megfelelő vastagságú rétegben játszódnak le. Az elnyíródásokra jellem-

ző alakváltozási sebességet ezen feltétel alapján határozza meg [19].

1.10. ábra Anyagáramlási sebességek a tuskó hosszmetszetében

A szerzők nagy része, pl.: [1, 25, 31] a közepes alakváltozási sebességet használja, 

amelyet egy térfogatelemnek az alakítási zónán történő áthaladása során megvalósított 

fő alakváltozás és az áthaladás idejének hányadosaként számítanak. Az alakváltozási 

zónát általában csonkakúp alakúnak tételezik fel.

Az alakváltozási sebesség hely szerinti aktuális értékének meghatározása [25, 33] a 

véges differenciák módszerével történő erőszámítás, illetve a hőmérsékletmező számí-

tása szempontjából jelent előnyöket [18, 20, 34, 35, 36].

1.4. Sajtolóerő

Egy adott termék kisajtolásakor szükséges maximális alakító erő ismerete a sajtók 

tervezése, a szerszámtervezés, a termék gyárthatósága, a termelés programozása és 

gazdaságossága szempontjából egyaránt fontos.

A kisajtolási folyamat során szükséges erő az 1.11. ábra szerint változik. 
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1.11. ábra A kisajtolás út-erő diagramja
a) direkt kisajtolás b) indirekt kisajtolás

A sajtolóerő (illetve a sajtolás munkaszükséglete) meghatározására az alábbi számí-

tási eljárások alakultak ki:

a) Analitikus módszer. A sajtolóerő meghatározására alkalmas első összefüggés 

megalkotása Siebel és Fangmeier nevéhez fűződik. A fő alakváltozás létrehozásához 

szükséges erő számítása mellett már a recipiens fala mentén fellépő súrlódást is figye-

lembe vették.

Az analitikai úton történő munka, illetve erő számításakor az alábbi komponensek 

meghatározása a feladat:

 a fő alakváltozást létrehozó munka, illetve alakítóerő,

 a tuskó és a recipiens fala mentén fellépő súrlódás legyőzéséhez szükséges 

munka, illetve alakítóerő,

 a szerszám előtt kialakult alakváltozási zónában létrejövő anyagmozgások (bel-

ső súrlódások) legyőzéséhez szükséges munka, illetve alakítóerő,

 a szerszámban kialakuló súrlódás legyőzéséhez szükséges munka, illetve 

alakítóerő,

 az alakítási zónán áthaladó anyagrészeknek a sajtolt szál kilépő sebességére tör-

ténő felgyorsításához szükséges munka, illetve alakítóerő.

Az üzemi gyakorlatban szokásos sebességek mellett az utolsó tagot általában elha-

nyagolják. 

Az analitikai úton nyert összefüggések előnye, hogy bennük az egyes paraméterek 

fizikai tartalma és hatásuk jól áttekinthető, kezelésük viszonylag egyszerű. Az egyes 

szerzők által [26, 32, 37-41] közölt számítási módszerek természetesen nem általános 
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érvényűek, a méretek, profilbonyolultság, szerszámkialakítás, alakváltozási zóna alak-

ja, a súrlódásra vonatkozó feltételezések függvényében alkalmazhatóságuk behatárolt. 

Az összefüggések a gyakorlat számára egyszerűen használhatók, elméleti megfontolá-

sok, az egyes anyagjellemzők és a fontosabb technológiai paraméterek ismeretében 

tovább egyszerűsíthetők [26].

 Egy térfogatelem erőegyensúlyán alapuló módszer. 

Az alakítóerő számításának alapja a tuskó egy elemi térfogatának (többnyire egy-

ségnyi hosszúságú tárcsa alakú anyagrésznek) a feszültségeloszlás meghatározása 

után felírt erőegyensúlya, valamint a folyási feltétel és a súrlódási tényezőt leíró 

feltétel. 

Perlin [44] az alakítás elvégzéséhez szükséges feszültségeket az elemi térfogatok 

egyensúlyát leíró közelítő differenciálegyenletek és a képlékenységi feltétel együt-

tes megoldása alapján határozza meg. A módszer továbbfejlesztésére, pontosítására 

több kutatómunka irányult [45, 46, 47].

 Az alakváltozási munka meghatározásán alapuló módszer.

Az egyes komponensekre a differenciálisan kis értékű rész-alakváltozások megva-

lósításához szükséges munkák a térfogatelem geometriai adatai, illetve a szerszám-

geometria és a felületen ható feszültségek, a súrlódási tényezők és az alakítási szi-

lárdság ismeretében számíthatók. A differenciálegyenletek megoldásai a teljes 

alakváltozásra vonatkozóan adják meg a részkomponensek számítására alkalmas 

összefüggéseket. Az összes alakítási munka a sajtolótüskén kifejtett erő és a tüske 

elmozdulás szorzata.

b) A képlékenységtan szélsőérték tételeinek felhasználása. A törőintenzitás felső 

korlátjának tétele (kinematikai tétel) szerint az alakváltozáshoz szükséges külső terhe-

lés a kinematikailag lehetséges sebességmezőkkel számított értékek közül a legkiseb-

bel egyenlő. Az így számított erő biztosan nagyobb a valóságos erőnél. A törőintenzi-

tás alsó korlátjának tétele (statikai tétel) szerint a szükséges külső terhelés a statikailag 

lehetséges feszültségállapotokhoz tartozó értékek közül a legnagyobbal egyenlő. Az 

így számított alakítóerő biztosan kisebb a valóságos erőnél. A felső- és alsó korlát köz-

refogja az alakítóerő tényleges értékét. Akeret [43] a vizioplaszticitás módszerével 

meghatározott anyagfolyási képből határozza meg a kinematikailag lehetséges sebes-

ségmezőt. A statikailag lehetséges feszültségmező, a képlékenységtan alapegyenletei, 
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a térfogatállandóság, a folyási feltétel és a Coulomb-féle súrlódás alapul vételével a 

szabadon variálható tényezők iteratív változtatásával végzi el a számításokat. 

c) Csúszóvonal módszer. Síkbeli alakváltozást feltételezve a nyírófeszültségek 

maximális értékeivel (F) azonos irányú, ún. csúszóvonalrendszer (csúszási vonalrend-

szer) grafikus vagy numerikus meghatározása után a vizsgált pontokban meghatároz-

hatók a csúszóvonalak mentén ébredő feszültségek. A külső geometriai feltételek és a 

sajtolótüske sebesség segítségével számíthatók az egyes pontokban az elmozdulási 

sebességek, és az alakító erő is. Johnson [29] háromszög, négyszög és I-profil kisajto-

lására vonatkozóan is tovább fejlesztette Prager [28] grafikus módszerét.

d) Empirikus számítási módszer. Az első empirikus összefüggésekben az alakvál-

tozás létrehozásához szükséges nyomófeszültséget az  alakváltozási hatásfokkal kor-

rigált kf alakítási szilárdság és  alakváltozás és szorzataként írták le [1]. A recipiensfal 

menti súrlódás legyőzéséhez szükséges erőt a súrlódó tuskófelület és egy, gyakorlati-

lag a külső- és belső súrlódásokat magában foglaló „anyagjellemző” szorzataként ér-

telmezték. Az empirikus módszerek fejlődése során egyrészt bevonták a vizsgálatokba 

a sajtolt profil tényleges alakjának hatását (profiltényező), másrészt az alakítatlan tus-

kórészben érvényes súrlódási tényező értékének pontosítására törekedtek.

A kisajtolás erőszükségletének számítására szolgáló számos összefüggés részletes 

vizsgálatát és mérési adatokkal történő összevetését adják Kopp és Wiegels [48]. A 

vizsgálatba bevont összefüggéseket az 1.1. táblázat, a mért értékekkel történő összeha-

sonlítást az 1.12. ábra mutatja be.
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1.12. ábra Számított és mért eredmények összehasonlítása (direkt kisajtolás, összefüggések az 1.1. 
táblázatban)

1.5. Hőmérsékletviszonyok

A tuskó és a kisajtolt szál hőmérsékletviszonyai a kisajtolás technológiája és a 

késztermék minősége szempontjából is alapvető fontosságú paraméterek. A hőmérsék-

let eloszlás számításánál alapvető munka Bishop [49] közleménye. Hill [50] 

csúszóvonalmódszerét alkalmazva határozza meg a tuskó és a kilépő szál 

hőmérsékleteloszlását, a tuskó egyes kereszmetszeteinek elmozdulását az alakváltozás 

okozta hőmérsékletemelkedést és a hővezetést figyelembe véve.

Hirst és Ursell [51] egy diagramban, az ún. sajtolási határdiagramban foglalták ösz-

sze a kisajtolásnál korlátként számbajöhető hőmérséklet és sajtolóerő, a sajtolási há-

nyados és a sajtolási sebesség összefüggését (1.13. ábra).

1.13. ábra Sajtolási határdiagram
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Singer és Al-Samarrai [52] már feltételezték, hogy a fő alakváltozási munka nem 

egyenletesen melegíti az egész tuskót, hanem helyi hőforrásként működik. Ezt a hőfor-

rást a szerszámnyílás síkjában képzelték el, és hővezetés segítségével számították ki a 

tuskó, illetve a sajtolt szál egyes részeinek hőmérsékletét. (A recipiens fala mentén 

fellépő súrlódást elhanyagolták.)

Johnson és Kudó [53] a csúszóvonalmezőkből (felvett sebességmezőkből) vezették 

le a kisajtolás teljesítményszükségletét a felső határterhelés adta érték kiszámításával, 

és ebből határozták meg adiabatikus hőmérsékletemelkedést feltételezve a tuskó térfo-

gatelemének és a kifutó szálnak a hőmérsékletét. Mivel mind a szerszám felé történő 

hőelvezetést, mind a tuskón belüli hővezetést elhanyagolták, számításaik szerint a saj-

tolt szál hőmérséklete csak az alakváltozási munkának a függvénye.

Fister [54] az alakváltozási munkát, mint hőforrást a tuskó, illetve a kisajtolt szál 

egyes pontjaira meghatározott alakváltozási sebesség függvényében határozza meg. 

Feltételezése szerint a kialakuló hőmérsékletre elsősorban az alakváltozási sebességtől 

függő alakítási szilárdság, a szerszám felületén fellépő súrlódás, illetve a szerszám-

geometria van hatással.

Jelentős előrelépést hozott Altan és Kobayashi [55] munkája. A hővezetés differen-

ciálegyenletének megoldása helyett véges időkülönbségekkel (differenciákkal) oldják 

meg a hővezetési feladatot. A tuskó hosszmenti metszetére megszerkesztett rácsháló 

pontjaira a vizioplaszticitás módszerével határozzák meg az egyes pontok sebességét, 

illetve az alakváltozási sebességet. Az egyes anyagrészek eltolódásával, elmozdulásá-

val együtt járó „mechanikus hőszállítás”-ra szuperponálják az alakváltozásból és a súr-

lódásból adódó hőmérséklet differenciát, illetve a hővezetés (mint álló anyagrészek 

közötti hőcsere) által létrehozott változást. A számítógépre készített program az alakí-

tási szilárdság és a hőmérsékletfüggő hőtechnikai paraméterek számítása és az ún. sta-

bilitási vagy konvergencia kritérium ellenőrzése után oldja meg a differenciaegyenle-

teket, lépteti az időt t-vel, és határozza meg az újabb összetartozó sebesség-

hőmérsékletmezőt.

Akeret [43] egyenlő hosszúságú tárcsákra osztja a tuskót és az egyes tárcsákban 

foglalt anyagmennyiségre számítja az alakváltozás és súrlódás okozta hőmérséklet-

emelkedést, a szerszám felé történő hőelvonást, illetve a tuskó anyagában történő 

hőhátravezetést. Az egyes tuskórészek (tárcsák) eredeti, illetve a hővezetés révén 
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megváltozott hőtartalmának szállítását figyelembevéve lehetőség nyílik a hossz men-

tén változó hőmérsékletű (hőprofillal melegített) tuskóból történő kisajtolás modelle-

zésére is. A számítás pontossága a számítási pontok (tárcsák) számának növelésével 

fokozható. Eredményei a mért értékekkel jó egyezést mutatnak. Akeret numerikus 

számítási módszere mellett több, a kisajtolás hőmérlegére, az egyes részfolyamatok 

hatásmechanizmusára vonatkozó fontos megállapítást tett [56, 57, 58].

Az Altan, illetve Akeret által javasolt numerikus számítási módszereket fejlesztette 

tovább Dalheimer [59, 60]. Az instacionáris hővezetésre vonatkozó Fourier-féle diffe-

renciálegyenlet megoldását a véges differenciák módszerével végzi el, és peremfelté-

telként a Newton-féle hőátadási törvényt használja. Matematikai modellje tartalmazza 

a tuskónak a kemencétől a sajtóhoz szállítása során bekövetkező lehűlésének, a szer-

szám és a recipiens felé történő hőelvonásnak és a tuskón belüli hővezetésnek a számí-

tását is. Dalheimer számítási eredményei hívták fel a figyelmet az alakítási sebesség 

alapvetően meghatározó fontosságára a kilépő szál hőmérsékletének alakulásában. A 

sebesség-hőmérséklet összefüggésére már korábban több kutató rámutatott, de a szál 

keresztmetszete menti hőmérsékletprofilról Dalheimer eredményei adtak először ké-

pet.

A sajtolt szál felületén a vágóélen fellépő súrlódás következtében kialakuló hőmér-

sékletemelkedés meghatározására, illetve a súrlódás jellegének és mechanizmusának 

vizsgálatára irányuló kutatómunkák közül [61, 62, 65] emelhetők ki.

1.6. A kisajtolás hőmérlege, a sajtolt szál hőmérséklete

A kisajtolási folyamat hőmérlegének számítása az egyes hőtermelő és hőelvonási 

folyamatok meghatározását, összegzését jelenti a sajtolási művelet teljes időtartamára, 

vagy ami ezzel egyenértékű, a kisajtolt szál teljes hosszára vonatkozóan. A hőmérleg 

bevételi és kiadási tételeit a tuskó, illetve a sajtolt szál hőmérsékletváltozására átszá-

mítva kezeljük.

Az 1.5. fejezetben hivatkozott kutatások mellett elsősorban Lange és Stüwe [63-64] 

adnak megbízható, viszonylag egyszerűen kezelhető megoldást. Módszerük lényegé-

ben analitikus, az alakváltozási zónában végbemenő fő alakváltozás, és a recipiens fala 

mentén létrejövő belső elnyíródások, anyagelcsúszások okozta hőfejlődés mellett a 

szerszám fékező-kalibráló felületén (továbbiakban „vágóélen”) kialakuló súrlódásnak 
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a kilépő szál felületét melegítő hatását is figyelembe veszi. A hőforrások mellett a 

szerszám, a recipiens, az alakítatlan tuskórész, illetve a sajtolótüske felé történő hőve-

zetést vonják be a hőmérleg számításába. (A módszer részletesebb leírását és tovább-

fejlesztését a 3.3. fejezet tartalmazza.)

Nagyon szemléletes, és az egyes sajtolási paraméterek hatását külön-külön is jól 

érzékelhetően mutatja be Akeret [58] gondolatmenete:

Alumíniumötvözetek direkt kisajtolásakor a hőtermelés mértéke általában felülmúl-

ja a hőelvonásokat. A szálhőmérséklet a sajtolási folyamat során előbb az alakváltozási 

zónában bekövetkező melegedés révén erőteljesen, majd a súrlódási munka növekedé-

sének (növekvő nyírt felületek, azaz hosszabb súrlódási út egy-egy tuskóelemre) meg-

felelően kisebb mértékben emelkedik (1.14. ábra).

1.14. ábra A sajtolt szál hőmérsékletváltozása 
(direkt kisajtolás, hővezetés nélkül)

1.15. ábra Az alakváltozási hő sajtolt szálban 
maradó részaránya

Az alakítási zónában időegység alatt keletkező hőmennyiség megfelel az ott befek-

tetett alakítási munkának és arányos a tüskesebességgel (v0), valamint a szerszám 

(matrica) felületére ható felületi nyomással (pM). Elméletileg olyan nagy tüskesebes-

ségnél, amely mellett az alakítási zónából a szerszám, illetve recipiens felé nem tud hő 

áramolni (adiabatikus határeset), a teljes alakváltozási munka a szál hőmérsékletét nö-

velné Tal értékkel.

Mal p,T  330

ahol: pM   N/mm2 a szerszámfelületre ható közepes nyomás, 

a 0,33-as szorzó az anyag- és hőtechnikai jellemzőket foglalja össze.

Nagyon kis sebességek mellett, vagyis izotermikus határesetben az összes fejlődő 

hőmennyiség a szerszámokba áramolna, melegedés nem történne.
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A gyakorlatban szokásos sebességeknél a kialakuló hőmérsékletemelkedés:

 t;vfp,T MMal 0330 

Az fM = f (v0; t) függvény az alakítási zónában keletkező hőmennyiségnek a darab-

ban maradó hányadát fejezi ki. A függvény elméletileg „s” formájú értéke kis tüskese-

bességeknél:  0, nagy sebességeknél: 1. Pillanatnyi értéke a sebesség mellett az időtől 

(a már kisajtolt hossztól) függ. Az 1.15. ábra 200 mm-es recipiens átmérő és közepes 

tüskesebesség mellett mutatja be az fM függvény számított értékeit.

A súrlódási (nyírási) munkából eredő hőmérsékletemelkedés hasonló formában ír-

ható fel. Az alakítási zónába belépő dℓ hosszúságú térfogatelem t idő alatt  (v0 ·t) utat

tesz meg, és eközben DR recipiens átmérő és  nyírófeszültség esetén

tvdDR  0 

súrlódási munkát szenved el. 

Gyakorlati tüskesebességek esetére a súrlódásból származó melegedés:

 t;vf
D

tv
,T súrl

R
súrl 0

0331 


 

ahol fsúrl = f(v0;t) a súrlódási munka révén keletkező hőmennyiség darabban maradó 

hányadát kifejező függvény: 10  súrlf

A kezdeti tuskóhőprofilt hasonlóan, növekvő tüskesebesség mellett 0-ról 1-re nö-

vekvő értékű függvény segítségével írhatjuk le.

Ugyanígy adható meg a recipiens felé történő hőelvezetés is. Normál esetben, ami-

kor a recipiens hőmérséklete a tuskó hőmérsékleténél szándékosan kisebb, a recipiens 

felé történő hőelvezetés a darab hőmérsékletét csökkenti:

   t;vfTTT RRR 00       

Nagy tüskesebességeknél nincs idő hőcserére, ezért a recipiens hűtőhatása kisebb 

(adiabatikus határesetben fR=0). Nagyon kis tüskesebesség mellett a tuskó hőmérsékle-

te a recipiens hőmérsékletére csökken (fR=-1). Az fR(v0;t) függvény számított értékeit 

az 1.16. ábra mutatja be.
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1.16. ábra A recipiens felé elvezetett hőmennyi-
ség részaránya

1.17. ábra A kisajtolási paraméterek hatása a 
kilépő szál hőmérsékletére

A recipiensbélés és a recipiensköpeny menti hőmérsékletkülönbség és a szerszám 

hűtőhatása is hasonló függvény segítségével határozható meg:

  00  t;vfT xx

A hőmérleg alapján tehát a szerszámból kilépő szál hőmérséklete a következő:

           t;vfTt;vfTTt;vf
D

tv
,t;vfp,TtT xxRRsúrl

R
MM 0000

0
001 331330 


 

A tuskó térfogatelemének T0 hőmérséklete egyrészt közvetlenül benne van a 

hőmérlegben, másrészt a szerszámfelületre ható nyomáson, az alakítási- és nyírószi-

lárdságon és a szerszám, valamint a recipiens hőmérsékletéhez viszonyított hőmérsék-

letkülönbségen keresztül közvetett hatása is van. A sajtolási sebesség megváltozásával 

egyrészt megváltozik az alakváltozási és súrlódási munka, másrészt a hőmérséklet ki-

egyenlítődésre rendelkezésre álló idő. A tuskó hőmérsékletének, a kisajtolási sebes-

ségnek és a recipiens (illetve szerszám) hőmérsékletének a kilépő szál hőmérsékletére 

kifejtett hatása a sajtoló tüske sebességétől függően változó (1.17. ábra).

1.7. Izotermikus kisajtolás

Az „izotermikus kisajtolás” elnevezés Laue [67] nyomán terjedt el a nemzetközi 

szakirodalomban. Az elnevezés a sajtolt szál hőmérsékletének hosszmenti állandósá-

gára utal, helyesebb tehát „állandó kilépő szálhőmérséklettel történő kisajtolás”-ként 

kezelni. A sajtolt termék hosszmenti hőmérséklet állandósága a profil méretek, az 

alakhűség, a mechanikai tulajdonságok, felületminőség, eloxálhatóság egyenletességé-

nek feltétele.

Laue mérési eredményeivel alátámasztva a sajtolási sebesség szabályozását java-

solta a kilépő szál hőmérsékletének befolyásolására. A kifutó szál hőmérsékletének 
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mérése alapján történő sajtolási sebességszabályozás a hőtermelő és hőelvonási folya-

matok időfüggése következtében csak a kisebb sebességtartományon belül lehet ered-

ményes. Az izoterm kisajtolást célzó kutatások adott tuskó-, recipiens- és szerszám-

hőmérséklet mellett a kisajtolás alatti sebességlefutást határozzák meg a kisajtolt 

hossz, vagy a sajtolási idő függvényében [52, 63-65, 68, 69, 71,72,73,74]. A kisajtolási 

sebességnek a kifutó szál hőmérsékletére gyakorolt hatását az 1.18. ábra szemlélteti 

[69]. További lehetőség a kilépő hőmérséklet befolyásolására a tuskó egyenlőtlen fel-

melegítése (hőprofillal történő tuskóelőmelegítés). Az 1.19. ábra különböző hőprofillal 

melegített tuskók kisajtolásakor mért kifutó hőmérsékleteket mutat be [70]. Az állandó 

kilépő hőmérséklet feltételeiből számított hosszmenti tuskóhőprofil [63, 70] a gyakor-

latban nehezen valósítható meg. Ruppin és Strehmel [70, 76] indukciós 

tuskóelőmelegítésnél a tuskó kemencében történő elhelyezkedésétől és a melegítési 

időtől függően különböző tuskóhőprofilokat mértek (1.20. és 1.21. ábra). A kialakítha-

tó tuskóhőprofil a kemence méretei, teljesítménye, a tuskó méretei és a hő kiegyenlítő-

désre rendelkezésre álló idő által alapjában véve meghatározott. 

1.18. ábra A kisajtolási sebesség hatása a 
szálhőmérsékletre
Anyagminőség: AlMgSi0,5
Tuskóátmérő: 140 mm
Tuskóhőmérséklet: 460 °C
Sajtolási szám: =50

1.19. ábra A tuskóhőmérséklet hatása a
szálhőmérsékletre
Anyagminőség: AlMgSi0,5
Tuskóátmérő: 140 mm
Dug. sebesség: v0=6 mm/s
Sajtolási szám: =50
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1.20. ábra A tuskó elejének gyors túlmelegítésé-
vel elérhető hőprofil

Anyagminőség: AlMgSi0,5; a=58 mm

1.21. ábra Aszimmetrikus tuskóelhelyezéssel 
elérhető hőprofil

Anyagminőség: AlMgSi0,5

Az üzemi gyakorlatban a már meglévő előmelegítő berendezések által előállítható 

hőprofilú tuskók kisajtolása során szükséges sebességszabályozás megvalósítása a fel-

adat. Ehhez a kisajtolás valamennyi fontos paraméterének hatását helyesen leíró fizikai 

matematikai modellre van szükség.
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2. A szakirodalomból levonható következtetések, célkitűzés

A bemutatott szakirodalmi összefoglaló az egyes kisajtolási paraméterek számításá-

ra vonatkozó módszerek részletes, összefüggésekkel történő leírását terjedelmi okok 

miatt nem tartalmazza. A szakirodalomból vett konkrét összefüggésekre munkám so-

rán az adott helyeken hivatkozom.

A szakirodalom áttekintése alapján az alábbi megállapítások tehetők:

Egy profilnak adott sajtón történő gyárthatóságának vizsgálatához szükséges a saj-

tolóerő megbízható számítása. A sajtolóerő számítására vonatkozóan az analitikus 

módszerre irányuló törekvés mellett sokáig meghatározó volt az empirikus összefüg-

gések használata. Ebben az irányban hatott egyrészt az anyagjellemzők (elsősorban az 

alakítási szilárdság) és a kisajtolási paraméterek méréssel történő meghatározásához 

szükséges módszerek és a rendelkezésre álló eszközök, másrészt a számításhoz ren-

delkezésre álló eszközök fejlettségi szintje.

A kísérleteket sok esetben kis méretű tuskók (20-40 mm-es átmérő) kisajtolásával 

végezték, ami mind az alakváltozás mértéke, mind az alakváltozási sebesség, mind a 

hőmérsékleti viszonyok szempontjából jelentősen eltért a valós üzemi körülményektől.

A gyártási eljárás nagymértékű térhódítása és a hőmérsékleti viszonyok meghatáro-

zó szerepének felismerése után kezdődött meg ipari, termelő berendezéseken a kutatási 

célú munkák végzése, illetve telepítettek a fejlett ipari országokban kifejezetten kuta-

tási céllal kísérleti sajtókat.

A szakirodalomban közölt erőszámítási módszerek mindegyike szükségszerűen kö-

zelítéseket, egyszerűsítéseket tartalmaz. Minden módszer csak ezeknek a sajátossá-

goknak az ismeretében és bizonyos korlátok között használható. Valószínűleg ezeknek 

a sajátosságoknak a nem kellő mértékű figyelembevétele is magyarázza azokat a mért 

és a számítási eredmények közötti nagymértékű eltéréseket, amelyeket Kopp és 

Wiegels [48] közöltek. A vizsgálatok az összefüggéseket egy szigorúan egységes 

szemlélet alapján használva értékelték.

A szerzők azt a következtetést vonták le, hogy az  alakváltozási hatásfokkal kal-

kuláló módszerek megbízhatóbbak. Azon összefüggések, amelyekben az alakítatlan 

tuskórész elmozdításához szükséges erő additív tagként a  súrlódási tényező függvé-

nyében szerepel, nagy eltéréseket adnak. Meg kell azonban jegyezni, hogy vizsgálataik 

során  = 0,15, illetve  = 0,13 külső súrlódási tényező értékekkel számoltak. Ezek az 
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értékek alumíniumötvözetek direkt kisajtolásakor a recipiens falán megtapadó felületi 

réteget figyelembe véve túlzottan alacsonyak. Másrészt az alakváltozási hatásfok  = 

0,6…0,8 értékek között történő felvétele, sőt egy esetben  = 0,42 értékre történő fi-

nomítása a módszert kiemeli az egységes szemléletmód alól.

A kisajtolási technológia másik fontos paramétere a hőmérséklet. Ez jelenti a sajto-

lóerő szempontjából az alakítatlan tuskórész és az alakváltozás zónában lévő anyag-

mennyiség hőmérsékletét, de a termék minősége, illetve a megvalósítható sajtolási 

sebesség szempontjából hangsúlyosan jelenti a kilépő szál hőmérsékletét is.

A hőmérsékletviszonyok számítását, illetve a kisajtolási sebesség hatásának vizsgá-

latát az 1970-es évektől kezdődően kutatások sora tűzte ki célul. Ezek a munkák [41, 

43], valamint Lange és Stüwe [63-65] a tuskó és recipiens közötti hőcserét és a 

vágóélen történő felmelegedést is leíró, alapvető fontosságú cikkei mellett célszerű 

megfontolásokon alapuló egyszerűsítések [58], illetve számítógéppel nyert eredmé-

nyek közlésére szorítkoznak. 

A számítástechnika fejlődésével és a bonyolultabb számítások gyors, pontos elvég-

zésére alkalmas számítógépek megjelenésével a számítási módszerek új irányt vettek. 

A kialakított szoftverek nagy értékű, védett termékként jelennek meg elsősorban az 

újonnan telepített sajtók számítógépes támogatására, vagy a sajtók modernizálása terü-

letén. Jelentősen felgyorsult a végeselemes módszer felhasználása is.

Munkám során célul tűztem ki olyan fizikai és matematikai modell kidolgozását, 

amely alapul szolgál egy számítógépes program kialakításához. Ez a munka része a 

Miskolci Egyetem Kohógéptani és Képlékenyalakítástani Tanszékén a kisajtolás terü-

letén folytatott kutatómunkának [86-90]. 

A fizikai és matematikai modell kialakításához az analitikus összefüggések fel-

használását választottam.

A felhasznált összefüggések egyrészt a képlékenységtan alapösszefüggései, más-

részt a szakirodalom áttekintése után kiválasztott, a célnak megfelelő módszerek és 

összefüggések. A matematikai modell megbízhatóságának növelése érdekében az ösz-

szefüggéseket továbbfejlesztettem, illetve nagypontosságú számítási módszert dolgoz-

tam ki. A számítógépes program ellenőrzéséhez – munkatársaimmal együtt – nagy-

számú üzemi kísérletet végeztünk el. A cél az volt, hogy a kidolgozott modellre épülő 
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számítógépes program a kísérleti mérések során regisztrált adatokat a lehető legponto-

sabban reprodukálja.

Megfelelő pontosságú „követő modell” kiterjeszthető az üzemi gyakorlatban szo-

kásosan vizsgált sajtolási paraméterek körén túl és segítségével a sajtolási körülmé-

nyek mintegy „extrapolálhatók”. A sajtolási körülmények extrapolálása révén:

 meghatározhatók a sajtó, illetve a sajtolhatóság korlátai,

 optimalizálhatók a sajtolási paraméterek,

 kimunkálhatók a sajtó optimális irányításához szükséges paraméterek
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3. A kisajtolás fizikai és matematikai modellje

A direkt kisajtolás egyszerűsített vázlatát a 3.1. ábra szemlélteti. A fontosabb kisaj-

tolási paraméterek számítására felhasznált összefüggésekben az ábra jelöléseit alkal-

mazzuk. A kisajtolási folyamat modellezésekor a tuskó x hosszúságú térfogatelemét 

érő hatásokat írjuk le (a hőmérsékletviszonyok számításának alapösszefüggéseinél

x=1 mm).

3.1. ábra A direkt kisajtolás egyszerűsített vázla-
ta

3.1. Az alakváltozás és alakváltozási sebesség

A képlékenyalakító művelet során megvalósított alakváltozás és annak időegységre 

jutó hányada az alakváltozási sebesség mind az alakítóerő, mind a hőfejlődés szem-

pontjából fontos jellemző. Az alakváltozási zónán történő áthaladás során a DR átmérő-

jű térfogatelem átmérője a sajtolt szál átmérőjének megfelelő méretre csökken, sebes-

sége v0-ról v1-re növekszik.

A logaritmikus alakváltozás:

1A

A
n R

A kisajtolási szakirodalomban szokásos ún. sajtolási hányadossal kifejezve:

 n

(A sajtolás megkezdésekor a recipiensbe való behelyezhetőség érdekében a 

recipiens belső átmérőjénél kisebb átmérőjű tuskót a sajtolótüske a recipiensbe bele-

duzzasztja. Ezt az alakváltozást számításaink során elhanyagoljuk. Értéke a gyakorlat-

ban előforduló esetekben általában  < 0,1).
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Számításainkban az alakváltozási zónában a közepes alakváltozási sebességet vesz-

szük figyelembe:

3
1

3
0

26

DD

vtgD

R

R
köz 







Az összefüggés  = 45o holtsarok szög és nagy sajtolási hányadosok esetén:

 



R

köz D

v06


3.2. A sajtolóerő meghatározása

A sajtolóerő olyan komponensekre bontható, amelyek a képlékenységtan módsze-

reit felhasználva analitikusan meghatározhatók.

Direkt kisajtoláskor a sajtolási tuskó általában kör alakú keresztmetszetéből a saj-

tolt profil alakját biztosító alakváltozáshoz szükséges erő mellett az ún. „alakítatlan 

tuskórész”-nek a recipiensben történő elcsúsztatásához további erő szükséges.

A sajtó által a sajtolótüskén kifejtendő sajtolóerő:

súrlAs FFF 

ahol FA  az alakváltozási zónában lejátszódó folyamatokhoz szükséges erő,

Fsúrl a recipiensben történő elcsúsztatáshoz szükséges súrlódó erő.

3.2.1. Az alakváltozási zónában szükséges alakító erő.

Az alakváltozási zóna kezdősíkjában a főalakváltozást és a belső járulékos alakvál-

tozásokat biztosító erő:

szhjbsalA FFFF 

ahol Fal a főalakváltozáshoz szükséges erő,

Fbs a belső súrlódás legyőzéséhez szükséges erő,

Fszhj a szálhajlító erő.

A főalakváltozást biztosító erő:

 Rfal AkF

ahol kf az alakítási zónában lévő anyag alakítási szilárdsága,

AR a recipiens keresztmetszete,

 a recipiens keresztmetszetéből és a sajtolt szál keresztmetszetéből (A1) 

számított logaritmusos alakváltozás.

A belső súrlódás legyőzéséhez szükséges erő:
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Az alakítási zónát határoló felület mentén fellépő anyagelcsúszások, elnyíródások, 

az ún. belső súrlódás legyőzéséhez szükséges erőkomponens:




2

2

sin
AF R.IIbs 

ahol II  az anyag nyírószilárdsága az alakítási zónában, értéke a Huber-Mises-

Hencky-elmélet alapján:

3

fII
II

k
 ,

 az alakítási zóna félkúpszöge.

Az összefüggés szerint  = 45-nál a belső súrlódás legyőzéséhez szükséges erőnek 

minimuma van.

A szálhajlító erő:

A sajtolt anyag az alakítási zónába történő belépés és az abból történő kilépés he-

lyén szálhajlítást szenved. Az ehhez szükséges erő, az ún. szálhajlítóerő:

Rfszhj AkF  
3

2

[78] szerint a csonkakúp alakúnak feltételezett alakítási zóna félkúpszöge olyan ér-

téket vesz fel, amely mellett a belső súrlódási munka és a szálhajlítási munka összege 

minimális.
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Az egyes komponenseket összegezve az alakítóerő körszelvény sajtolásakor:
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1. RfIIszhjbsalA AkFFFF

Annak figyelembevételére, hogy a fő alakváltozás mellett a profil bonyolultságával 

arányos mértékben további járulékos belső anyagmozgások is kialakulnak, a kör szel-

vényű rúd kisajtolásakor fellépő alakítóerőt egy  alaktényezővel növeljük (  1).

Alakos szelvények kisajtolásakor tehát az alakítóerő:
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3.2.2. A recipiensben történő elmozdításhoz szükséges erő

Az alakítatlan tuskórésznek a recipiensben történő elcsúszásakor felületegységre 

vonatkoztatva elvileg a pr radiális feszültség és a recipiens és a tuskó felületek közötti 

μ súrlódási tényezőből számítható súrlódó erő (csúsztató jellegű feszültség) ébred.

Kenés nélküli kisajtoláskor a nagy súrlódási tényező és a nagy radiális feszültségek 

következtében μpr értéke eléri, illetve meghaladja a tuskó anyagának τI csúsztató szi-

lárdságát (τI a sajtolt anyag csúsztatható szilárdsága az I. zónában).

Az alakítatlan tuskórész elmozdulása ennek megfelelően nem a recipiens felületén 

történő elcsúszással, hanem a tuskó anyagának felületközeli rétegében bekövetkező 

belső elnyíródások, elcsúszások (belső súrlódás) útján lehetséges. Ezt a belső elcsúszás 

révén kialakuló elmozdulást, illetve a szennyezett, oxidos felületi rétegnek a recipiens 

felületén történő megtapadását segítjük célzottan azzal, hogy a recipiens hőmérsékletét 

a tuskóéhoz képest 20-60 oC-al hidegebbre állítjuk be.

A tuskó recipiensben történő elcsúsztatásához szükséges súrlódóerő a sajtolt anyag 

I  nyírószilárdságából és a mindenkori nyírt felületből számítható.

súrlRIsúrl DF  

A súrlódó hossz: ℓsúrl = ℓR-ℓm-ℓ’. Itt ℓm a sajtolási folyamat végén megmaradó tus-

kórésznek, az ún. présmaradéknak a hossza, amelyet az egyszerűség kedvéért az alak-

változási zóna hosszával azonosnak tételezünk fel:

tg

DDR
m

1

2
1 




ℓ’ a vizsgált ∆x hosszúságú térfogatelem aktuális távolsága az alakítási zónától.

A sajtolóerő meghatározásához szükséges alakítási szilárdság (kf), illetve nyírószi-

lárdság (τ) meghatározását a 4. fejezet ismerteti.

3.3. A hőmérsékleti viszonyok számítása

A kisajtolási művelet alapvető paraméterei – tuskóhőmérséklet, alakváltozás, alak-

változási sebesség, melegedés – közötti összefüggést kvalitatíve már korábban felis-

merték [51] és a sajtolási határdiagramban (1.13. ábra) szemléletesen ábrázolták. Az 

utóbbi időben több kutatásnál célul tűzték ki a hőmérleg kvantitatív meghatározását 

[66].
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Mivel az alakított darab melegedése a hőmérsékletfüggő alakítási munka függvé-

nye, a kisajtolás folyamatát helyesen leíró matematikai modell felállításának alapvető 

követelménye a teljes folyamatra érvényes hőmérsékletváltozások meghatározása a 

hőmérleg alapján.. A hőmérleg számításához használt alapösszefüggések Lange és 

Stüwe [63-65] állandó sebességű kisajtolásra vonatkozó megoldásain alapulnak. Abból 

a feltételből indulnak ki, hogy ha a tuskó egyes keresztmetszetei állandó hőmérséklet-

tel érkeznek az alakváltozási zónához, akkor a kilépő szál hőmérséklete is állandó lesz. 

(A növekmény az alakváltozási munkából a szálban maradó hőmennyiség.)

A hőcsere folyamat számításánál a súrlódási hő tuskót melegítő, és a recipiens hűtő 

hatását veszik figyelembe, és vizsgálják az alakítási zónából történő hő hátravezetést 

(pontosabban a hosszirányú hőmérsékletkülönbség profilt, az alakváltozási zóna kö-

zépsíkjában feltételezett hőforrás esetén). Több tuskó sorozatban történő, illetve válto-

zó sebességű kisajtolásának modellezéséhez, valamint a tuskó és recipiens hosszmenti 

hőprofiljának figyelembevételéhez az összefüggéseket nagyszámú mérés eredményeit 

felhasználva fejlesztettük tovább.

3.3.1. Hőmérsékleti viszonyok az „alakítatlan tuskórészben” (I. zóna)

A recipiensbe helyezett tuskónak a tényleges kisajtolást megelőző, a recipiens belső 

átmérőjére történő felduzzasztásakor az alakváltozással arányos hőmennyiség képző-

dik, míg a tuskónál általában hidegebb recipiens, szerszám és sajtolótüske felé hőelve-

zetés történik. Hagyományos felépítésű sajtókon a sajtolótüske megindításakor a tuskó 

a recipiens furatának alján fekszik fel.

Ez az aszimmetrikus felfekvés aszimmetrikus hűtést jelent, és a tuskónak a 

recipiensbe történő beduzzasztása is várhatóan aszimmetrikusan történik.

Kopp [23] kísérletei szerint a szerszám és sajtolótárcsa homloklapjai között „duz-

zasztott” tuskó alakváltozásában ez a kezdeti excentrikus elhelyezkedés nem okoz 

aszimmetriát. A tuskó felcsúszik a recipiens tengelyvonalába. 

Feltételezésünk szerint – az alakváltozás mértékét és a felduzzasztás sebességét fi-

gyelembe véve – a melegítő és hűtő hatás egymást körülbelül kiegyenlíti, a tuskó hő-

mérsékletét továbbra is T0-nak tekinthetjük. Nem számolunk az alakítatlan tuskórész-

ben kialakuló belső anyagmozgások melegítő hatásával [72,74,75], illetve a tuskó 
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recipiensbe történő betolása után az alsó érintkező felületen a recipiens hűtő hatásával 

sem, mivel normál üzemmenetben az érintkezés csak rövid ideig tart.

A hőmérsékleti viszonyok meghatározásához használt jelöléseket a figyelembe vett 

hőáramokkal a 3.2. ábra mutatja be.

3.2. ábra Vázlat a kisajtolás hőmérsékletviszo-
nyainak számításához

3.3.1.1. A tuskó melegedése a recipiens mentén fellépő súrlódás következtében (I. zó-

na)

A I nyírószilárdságú térfogatelem v0 sebességű elcsúszása során egységnyi csúszá-

si felületen időegység alatt fejlődő hőmennyiség (hőáramsűrűség):

0vq IsúrlI  

Az I. zónában „falsúrlódás” révén keletkező, a térfogatelem hőmérsékletét befolyá-

soló összes hőmennyiség az idő függvényében felületegységre:

dtvq
t

súrlI 
0

0

v0 = állandó sebesség esetén:

tvq IsúrlI  0

A falsúrlódásból keletkező hőmennyiségnek a tuskó és a recipiens közötti megosz-

lását a Lange és Stüwe [63] által közölt módszerrel számítjuk.

Megoldásukhoz – hővezetési alapesetként – feltételezik, hogy mind a recipiens, 

mind a tuskó sugárirányban végtelen féltérnek tekinthető. Ez a feltételezés a tuskó 

hőprofiljának számításához nyilvánvalóan közelítés, mivel azonban a számítások célja 

elsősorban a hőáramok, és nem a konkrét helyi hőmérsékletek meghatározása, a köze-

lítés előnyösen egyszerűsíti a hővezetés differenciálegyenletének megoldását.
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Ha kezdeti feltételként az egyik végtelen féltér határfelületén a  hőáramsűrűség q , 

és a féltér hőmérséklete a t=0 időpontban T1, a Fourier-féle egydimenziós, instacio-

nárius differenciálegyenlet:

y

T
a

t

T
2

2








Egyik peremfeltételként feltételezhető, hogy a féltér y =  helyén a hőmérséklet a t 

idő folyamán nem változik, vagyis T (, t) = T0.

A másik peremfeltétel pedig, az y=0 helyen:
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ahol a=/c a hőmérsékletvezetési tényező,

λ a hővezetési tényező,

c a fajlagos hőkapacitás,

 a sűrűség,

y a sugárirányú helykoordináta a tuskó és a recipiens érintkezési felületétől 

mérve (a tuskóra vonatkozóan y≤0).

A hőmérséklet hely és időfüggését leíró összefüggés:
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Ez az összefüggés a tuskó sugara mentén kialakuló hőprofil számítására a már em-

lített közelítési hiba miatt csak nagy tuskóátmérők, illetve kis időintervallum figye-

lembe vétele esetén használható. Mivel mind a tuskóra, mind a recipiensre a fenti ösz-

szefüggés adódik, a határfelület mentén (y=0) a hőáramsűrűségek megoszlása az 

anyagminőségtől függő hőtechnikai paraméterek függvénye lesz:

RRR

BBB

R

B

c

c

q

q













 (A B index a tuskóra, vagy blokkra, az R a recipiensre utal.)

A c   hőbehatolási tényezőt bevezetve:

R

B

R

B

q

q
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Az alakítási zóna kezdősíkjáig a sajtolás megkezdésekor ℓ’ távolságra lévő egység-

nyi hosszúságú térfogatelembe áramló hőmennyiség a recipiens és a tuskó közötti 

megoszlást figyelembevéve (t’ az ℓ’ távolság megtételéhez szükséges idő állandó se-

besség esetén): 

'tvDQ R.I
RB

B
.I,súrl,B 


 01




A tuskó vizsgált térfogatelemének átlaghőmérsékletét ez a hőmennyiség növeli:
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3.3.1.2. Hővezetés a tuskó és a recipiens között

Alumíniumötvözetek kisajtolásakor az előmelegített tuskó hőmérséklete általában 

magasabb, mint a recipiens beállított hőmérséklete. Olyan sajtókon, amelyeknek a 

programja nagyon változó és egyes profilokból, illetve anyagminőségekből csak ki-

sebb mennyiséget gyártanak, a recipiens nagy tömege és hőtehetetlensége miatt ez a 

hőmérsékletkülönbség és a hővezetés iránya esetenként előjelet is válthat.

A két egymással érintkező, eltérő hőmérsékletű végtelen féltér határfelületétől su-

gárirányban kialakuló hőmérsékleteloszlást leíró megoldás [64]:

A tuskóra (y≤0):

   
ta

y
erfTTTT

B

fBft,y
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ahol Tf a határfelület hőmérséklete,

aB a tuskó anyagának hőmérsékletvezetési száma.

A recipiensre (y ≥ 0):

   
ta

y
erfTTTT

R

Rfft,y
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ahol aR a recipiens anyagának hőmérsékletvezetési száma.

A közös felületi hőmérséklet a hőbehatolási tényezők és az eredeti hőmérsékletek 

függvényében alakul:
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A fajlagos hőáramsűrűség az érintkezési felületen:
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A felületegységen átáramló hőmennyiség az idő függvényében:
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A tuskó egy vizsgált térfogateleméből elvezetett hőmennyiség az alakítási zóna 

kezdősíkjáig történő elmozdulás ideje alatt:
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Az elvezetett hőmennyiség okozta hőmérsékletcsökkenés:
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3.3.1.3. Hővezetés a sajtolótüske felé

A tuskó alakítatlan tuskórészeiben tengelyirányban, illetve a sajtolótüske felé törté-

nő hőelvezetés a tuskóban szándékosan létrehozott, vagy az alakítás során a szokásos 

sajtolási sebességek mellett kialakuló hőprofil hőmérsékletkülönbségének nagyságát 

figyelembevéve elhanyagolható. A sajtolótüske felé történő hőelvezetést korlátozza az 

előmelegített sajtolótárcsa is. A sajtolótüskének a sajtolótárcsa közvetítésével meg-

nyilvánuló hűtőhatása a szokásos kisajtolási sebességek mellett a tuskónak csak a hát-

só, az alakítási folyamat végén présmaradékként hulladékba kerülő részén érvényesül.

3.3.1.4. Az alakítatlan tuskórészt érő hőtani hatások összegzése

A T0 kezdeti hőmérsékletű térfogatelem átlagos hőmérséklete az alakítási zóna 

kezdősíkjáig történő elmozdulás alatt a rá ható melegítő és hűtőhatás eredőjével válto-

zik meg:

.I,,B.I,súrl,Bbe,al TTTT   0

A 3.3.1.1. pontban kiszámított súrlódási hő okozta melegedés .I,súrl,BT  a sajtolt 

anyag τI. nyírószilárdságának és a c, ρ, λ hőtechnikai paraméterek hőmérsékletfüggése 

révén az idő (vagy elmozdulási hossz) mentén változó aktuális tuskóhőmérsékletnek is 

függvénye. A c, ρ, λ hőtechnikai paramétereknek a szokásos sajtolási hőmérsékletek 

mellett vett átlagos értékével számolunk.
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A 3.3.1.2. pontban kiszámított hőelvezetési összefüggés is közvetlenül tartalmazza 

a tuskó aktuális hőmérsékletét (TB,,I. = f(TB)).

Az alakítatlan tuskórésznek, illetve egy térfogatelemnek az alakváltozási zóna kez-

dősíkjához érkezéskor érvényes Tal,be hőmérsékletét a leírt összefüggésekből iteráció 

útján határozhatjuk meg. Az iterációhoz a tuskó (térfogatelem) átlaghőmérsékletét az 

alábbi összefüggéssel számítjuk:

 be,alB TTT  02

1

3.3.2. Hőmérsékleti viszonyok az alakítási zónában (II. zóna)

A sajtolt szál hőmérsékletét az alakítási zónában lejátszódó alakváltozási és belső 

súrlódási munka, mint hőtermelő folyamat és a hőcsere folyamatok eredője határozza 

meg.

3.3.2.1. Melegedés az alakváltozás következtében

Az alakítási zónában található anyagmennyiséget a lejátszódó főalakváltozás mel-

lett a pótlólagos belső súrlódás, és a szálhajlítás létrehozásához befektetett munka is 

melegíti. Bonyolult profiloknál a megnövekedett belső súrlódási és szálhajlítási munka 

a körszelvény kisajtolásához (mint legegyszerűbb anyagáramlási eset) képest az ún. 

alaktényezővel (ß) vehető figyelembe. Az alakítási zóna határfelülete (holtsarok) men-

tén kialakuló belső súrlódás okozta hőmennyiség alakítási zónába áramló részarányát 

és így a hőmérsékletváltozást Lange [63] megoldását az alakváltozási zónára vonatko-

zóan kiterjesztve a hőbehatolási tényezőkkel fejezzük ki. Mivel a tuskó anyagának 

hővezetési tényezője gyakorlatilag egy nagyságrenddel nagyobb a szerszám, illetve a 

recipiens hővezetési tényezőjénél, feltételezhető, hogy a holt sarokban elhelyezkedő 

anyag a belső súrlódásból származó hőmennyiség egy részét a hőbehatolási tényezők-

kel arányosan átvezeti a szerszám, illetve a recipiens felé.)

Az alakváltozási zónában lévő anyag eredő hőmérsékletemelkedése:
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3.3.2.2. Hőelvezetés a recipiens felé

Az alakítási zóna hosszát a holtsarok, illetve a présmaradék m hosszával azonosnak 

tekintve az alakítási zónán történő áthaladáshoz szükséges idő:
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 = 45o holtsarokszög és a nagy sajtolási hányados mellett közelítőleg:
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Az áthaladási ideje alatt a TA átlaghőmérsékletű anyagrészből a recipiens felé elve-

zetett hőmennyiség:
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A recipiens által elvont hőmennyiség az alakítási zónában lévő Val térfogatú anyag-

rész hőmérsékletét csökkenti: 

 
  alRA

RBBRB

RB

mRBB

RIIB

alBB

RIIB
RIIB tTT

DcAc

Q

Vc

Q
T 



















24

3

1
,,,,,,

,,,



3.3.2.3. Hőelvezetés a szerszám felé

A sajtolószerszám által elvont és a szerszámtámasznak vezetéssel, és onnan a kör-

nyezetnek sugárzással és konvekcióval átadott hőmennyiség:
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sz,II,,B tTTAQ 
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ahol szszszsz c   a szerszámra jellemző hőbehatolási tényező.

Az alakítási zónában lévő anyagmennyiség átlagos hőmérsékletének csökkenése a 

szerszám hűtőhatása következtében:
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3.3.2.4. Hővezetés az alakítatlan tuskórész felé

Az alakváltozási zónából akkor történik hő hátravezetés, ha a hővezetés sebessége 

nagyobb a tuskó előrehaladási sebességénél, vagyis az ún. „termikus Mach-szám” ér-

téke:

10 

a

v m

ahol v0 a tuskó sebessége,
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a a tuskó anyagának hőmérséklet-vezetési együtthatója,

ℓm az alakváltozási zóna hossza.

Lange [64] szerint a tuskóban stacionáris esetben hosszirányban kialakuló hőmér-

sékletprofil az alakítási zóna középsíkjától mért x távolság függvényében csak az alak-

változási zónában bekövetkezett melegedést figyelembe véve:
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Az összefüggés, és idevonatkozó más irodalmi adatok [52] is alátámasztják, hogy 

az üzemi kisajtolási gyakorlatban szokásos sajtolási sebességek mellett a „hő-

hátravezetés” elhanyagolható. A „hő-hátravezetés” elhanyagolásával tehát csak az 

üzemi gyakorlatban megszokottnál kisebb sebességgel történő kisajtolás modellezése-

kor követünk el számottevő hibát.

3.3.2.5. Az alakítási zónában lévő anyagrészt érő hőtani hatások összegzése

A Tal,be átlaghőmérséklettel az alakítási zónába érkező anyagmennyiség hőmérsék-

lete a zónából történő kilépéskor:

sz,II,,BR,II,,BAbe,alki,al TTTTT   

Az alakítási zónában fejlődő, illetve az onnan elvezetett hőmennyiségek az I. zóná-

ra leírtakhoz hasonlóan a sajtolt anyag aktuális hőmérsékletének függvényei, meghatá-

rozásuk egy újabb iterációs körrel lehetséges.

Az iterációs számításokhoz a hőmérsékletváltozás jellegét figyelembevéve:

 ki,albe,alA TTT  3
4

1

3.3.3. Hőmérsékleti viszonyok a szerszámban (III. zóna)

Alakos szelvények kisajtolásakor a szelvény egyes részei a kisebb ellenállású he-

lyeken nagyobb sebességgel futnának ki, más részek pedig visszamaradnának. Mivel a 

szálon belül tartósan sebességkülönbség nem alakulhat ki (a kilépő szál sebessége csak 

egy adott érték lehet) a kisebb ellenállással kifutó, illetve az akadályozott kifutású ke-

resztmetszetek között a szálon belül feszültségek keletkeznek. A kialakuló feszültsé-

gektől függően a geometriai méretek megváltozhatnak, a profil eltorzulhat, a szál el-

görbülhet, elcsavarodhat.
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Az egyenlőtlen anyagkifutás megszüntetésére, illetve csökkentésére a gyorsabban 

kifutó profilrészeket fékezni kell. A fékező hatást a szerszám kalibráló részének 

(szakmailag elterjedt szóhasználat szerint: „vágóél”) a hosszával, illetve a szál tenge-

lyével bezárt szögének változtatásával lehet szabályozni [74,79,80].

A vágóél mentén kialakuló súrlódás a kifutó szál felületének hőmérsékletét növeli, 

és éppen a sajtolt termék felszakadás szempontjából legkritikusabb helyén hoz létre 

hőmérsékletcsúcsot. A vágóélen fellépő súrlódás okozta melegedés számítására Lange

és Stüwe [65] szerint az alábbi összefüggés alkalmazható:
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Kör keresztmetszetű termékek esetén a felületi hőmérsékletmaximum a megfelelő 

méretű négyzetre számított sarok-, és lapközép-hőmérséklet közé esik, éspedig annál 

közelebb a lapközép-hőmérséklethez, minél nagyobb a szál átmérője.

A sajtolt szál felületén kialakuló maximális hőmérséklet:

vki,almax,fel TTT 

3.3.4. A kisajtolási folyamat hőtani hatásainak összegzése 

A 3.3.1. – 3.3.3. fejezetek részletesen ismertetik a kisajtolás során számba veendő 

hőtermelő és hőelvonó folyamatok hatásának számítására alkalmas összefüggéseket. 

Mivel a hővezetés differenciálegyenlete lineáris, az egyes hatások összegzése lineáris 

szuperponálással elvégezhető.

A tuskó egy térfogatelemére érvényes hőmérleg alapján számított hőmérséklet: 

vsz,II,,BR,II,,BA.I,,B.I,súrl,B TTTTTTTT    01

Minden hőforrás intenzitása és valamennyi elvont hőmennyiség közvetlenül, vagy 

a hőcseréhez rendelkezésre álló idő révén közvetve arányos a sajtolási sebességgel. A 

sajtolási sebesség tehát nem „egyenrangú”, hanem alapvető fontosságú, a többiek „felé 

rendelhető” paraméter, amely a többi paraméter hatását is befolyásolja.

3.4. Sebesség és hőmérsékletprofil figyelembevétele

A bemutatott összefüggések állandó sajtolási sebesség és a hossz mentén állandó 

kiinduló tuskó-, illetve recipienshőmérséklet esetén használhatók.

Ha a kisajtolás során a sebességváltozást, vagy a hosszmenti tuskó-, illetve 

recipienshőmérséklet változást pontosabban figyelembevéve kívánjuk a hőmérsékletet 

meghatározni, a tuskót szeletekre kell bontani és a számításokban további módosítások 

szükségesek.

3.4.1. Az alakítóerő számításának pontosítása

A szeletekre osztott tuskóval történő modellezés a sajtolóerő pontosabb meghatáro-

zását teszi lehetővé. Az alakítóerő az alakváltozási zónában lévő csonkakúp alakú sze-

letekre számított rész-alakítóerők összege:
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  R.fkII

i

iii.fIIa AkAkF

ahol kfII.i az egyes szeletekben lévő anyag közepes alakítási szilárdsága az

aktuális alakváltozási sebesség és hőmérséklet függvényében,
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kfkII. az anyag közepes alakítási szilárdsága (az alakváltozási zónába

belépéskor, és onnan történő kilépéskor számított érték átlaga),

Ai az egyes szeletek hátsó, nagyobbik keresztmetszete,

i az egyes szeletekben megvalósuló részalakváltozás.

3.3. ábra Az alakváltozási zóna geometriája

A 3.3. ábra jelöléseivel az egyes szeletekre jellemző alakváltozás:
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Az alakváltozási sebesség:

ii t



 

1


A súrlódóerő az I. zónában az egyes szeletek mindenkori hőmérsékletén érvényes 

nyírószilárdságával számított rész-súrlódóerők összege:

xDF Ij

j

Rsúrl   
1
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3.4.2. A recipiens hőmérsékletváltozásának meghatározása

A súrlódási, illetve az alakváltozási munka okozta hőmennyiség recipiensbe áramló 

része a recipiens hőmérsékletét növeli. A recipiensfűtésből adódó hőmérséklet eloszlás 

a sugár mentén a középpont felé haladva csökkenő jellegű.

3.4.2.1. A recipiens melegedése a súrlódási hő hatására

A súrlódási munkából származó hőmennyiségnek a recipiens hőbehatolási tényező-

jével arányos része a recipiens felé áramlik:

dtvDQ
't

R.I
RB

R
.I,súrl,R 


 

0

01




Ez a hőmennyiség a recipiens hőmérsékletét növeli. A hőmérsékletnövekedés mér-

téke a „súrolt” recipienshossz mentén nem állandó. A recipiens dolgozó hosszát a tus-

kóhoz hasonlóan j számú egységnyi, vagy x hosszúságú részre oszthatjuk (3.4. ábra). 

Egy szelet x hosszúságának megfelelő út megtételéhez v0j sebesség esetén t idő 

szükséges. A „súrolt” recipiens felületén átáramló hőmennyiség:

jj,RIj
RB

R
j,I,súrl,R tvxDQ 







 0

3.4. ábra Vázlat a recipiens hőmérsékletének 
számításához

Ha feltételezzük, hogy a kisajtolások során fellépő hőterhelések, illetve a sajtolások 

közötti szünetekben (présmaradék eltávolítás, új tuskó behelyezése stb.) kialakuló le-

hűlés, illetve hőkiegyenlítődés a recipiensbélés belső felületétől mért s vastagságú ré-

tegre korlátozható, a recipiens x hosszúságú felülete mentén beáramló hőmennyiség 
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az s vastagságú rétegben foglalt j-edik térfogatelemnyi rész – (DR s+ s2) –  hőmér-

sékletét növeli:
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Az így adódó hőmérsékletemelkedés két szomszédos recipienstérfogatelem – tuskó 

adott helyen tartózkodó térfogatelemének továbblépése előtti (j-edik), és utáni (j+1-

edik) – felületi hőmérsékletét növeli. A két elem között 50-50%-os megoszlást tétele-

zünk fel.

3.4.2.2. A recipiens melegedése a tuskóból történő hővezetés hatására

A recipiensbe bevezetett hőmennyiség egyenlő a tuskóból elvezetettel (3.3.1.2. fe-

jezet)
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Feltételezésünk szerint ez a hőmennyiség is a recipiens s vastagságú rétegében fog-

lalt j-edik térfogatelemnyi rész – (DR s+ s2) –  hőmérsékletét növeli.

A hőmérsékletemelkedés a recipiens felületi rétegében:
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2

Egy recipiens térfogatelem új hőmérséklete:

j,I,,Rj,I,súrl,Relőlő,I,Rj,I,R TTTT  

ahol TR, I. j a recipiens térfogatelem felületi hőmérséklete az éppen 

léptetett tuskó-térfogatelem odaérkezése előtt,

TR,súrl,I.,j hőmérsékletemelkedés a súrlódási hő recipiensbe jutó 

hányada hatására,

TR,,I,j hőmérsékletemelkedés a tuskóból történő hőelvezetés 

hatására (3.3.1.2. fejezet).

3.4.3. Az alakítási zónában bekövetkező melegedés számításának pontosítása

A tuskó anyagának alakváltozási zónában kialakuló eredő hőmérsékletemelkedését 

a 3.3.2.1. fejezetben leírt összefüggésekben a összes alakváltozást és a köz  alakváltozá-

si sebesség értékét használtuk.
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Ha a kisajtolást az alakítási zónában is szeletenként vizsgáljuk, a rész-

alakváltozásokat és rész-alakváltozási sebességeket, a térfogatelemeket a zónában jel-

lemző mindenkori keresztmetszeteik segítségével számítjuk ( helyett i és   helyett 

i ).

Az egyes szeletek hőmérséklet emelkedése:





















 







 

3

2

3

2
1

1
i,II,fi

R

B
i,II,f

BB
i,A kk

c
T

A léptetések során a kiszámított hőmérséklet emelkedések és hőelvonások összeg-

ződnek.

3.4.4. A hőelvonások számításának pontosítása az alakítási zónában

Az alakítási zónában elhelyezkedő i-edik térfogatelemből egy elemi lépés során a 

recipiens-, illetve szerszámelem „vetített felületei” mentén történik hőelvezetés (3.3. 

ábra).

Az alakítási zónában lévő i-edik térfogatelemből a recipiens felé elvezetett hő-

mennyiség:
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Ez a hőmennyiség a térfogatelem hőmérsékletét csökkenti:

 
    ii,Ri,B

ii

iii

BBRB

RB

xBB

i,R,II,,B
i,R,II,,B tTT

dd

ddd

cVc

Q
T 










 
















33

1

1
2

1122

A szerszám felé történő hőelvezetés hőmérsékletcsökkentő hatását hasonlóan írhat-

juk le, de a hő elvezetésére Asz felületen történik (3.3. ábra) és a TRi helyett a szerszám 

hőmérsékletét (Tsz) kell behelyettesíteni. (Ha az alakítási zóna kúpszöge  = 45o-tól 

eltér, a vetített felület értelemszerűen változik.)

3.5. A kilépő szál lehűlése

A sajtolószerszámból kilépő darab keresztmetszete mentén a hőmérsékleteloszlás 

inhomogén, a felületen a legnagyobb a hőmérséklet.

A „vágóélen” fellépő súrlódás következtében keletkező és a felületmenti hőmérsék-

letcsúcsot eredményező hőmennyiség részben a szál belsejébe áramlik, részben a kör-

nyezet felé távozik.
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A Tal,ki + Tv hőmérsékletű szál ( < 1) a hőmérsékletmérés helyéig, a sajtó gépé-

szeti kialakításától függő ℓ távolságot tesz meg. A v1 sebességű szál a ℓ távolság 

megtétele során a Tkörny hőmérsékletű levegőben lehűl, és átlagos számított hőmérsék-

lete:

  1vkörnyvki,alkörnyszám TTTTT
 

ahol 








cA

K lev,k

1

1 ,

B

sz




  ,

K1 a sajtolt szál kerülete,

A1 a sajtolt szál keresztmetszet területe,

k,lev a sajtolt szál és a környező levegő közötti hőátadási tényező.
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4. Alakítási szilárdság

A sajtolási paraméterek meghatározásának megbízhatósága, pontossága visszave-

zethető az alakítási szilárdság szabatos meghatározásához. A hengeres duzzasztópró-

bák vagy a Ford-féle lapos duzzasztó próbák eredményeinek extrapolálása hibás érté-

kekhez vezethet. A kisajtolásra jellemző nagymértékű alakváltozásokat állandó alak-

változási sebesség mellett reprodukáló melegcsavaró próbákon alapuló összefüggés 

Milosevics [81] szerint:

n

közf T

C
expAarshBk 
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ahol A, B, C, n anyagminőségtől függő állandók,

T az alakított darab hőmérséklete.

Az I. zónában a tuskó felületközeli rétegeiben kialakuló elnyíródásoknál a csúsztató 

feszültség értéke a Huber-Mises-Hencky-féle képlékenységi feltételt figyelembevéve:

n

köz,
f

I T

C
expAarsh

Bk
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ahol köz, az elnyíródások közepes alakváltozási sebessége. Értéke Akeret [32] sze-

rint:

R
köz, D

v06 


Az A, B, C, n állandók számértékét öt különböző anyagminőségre a 4.1. táblázat 

tartalmazza.

4.1. táblázat. Az alakítási szilárdság képletében szereplő állandók számértékei

Anyagminőség
A
-

B
N/mm2

C
 K 

n
-

Al 99,5 4,32  10-17 33,645 26169,69 0,124
AlMgSi0,5 1,421  10-21 47,085 31352,98 0,117
AlCu4Mg2 1,675  10-21 75 32508,35 0,092

AlMg6 2,062  10-13 75 19641,56 0,139
AGSB 2,139  10-11 26,119 19041,61 0,222
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5. Számítógépes program a fontosabb kisajtolási paraméterek meghatározásához

A 3. fejezetben ismertetett összefüggések felhasználásával a NME Kohógéptani és 

Képlékenyalakítástani Tanszéken folyó kutatómunkák [86-90] keretén belül kidolgoz-

tunk egy, a fontosabb kisajtolási paraméterek meghatározására alkalmas számítógépes 

programrendszert.

A programrendszer egyik változata az ún. „integráló modell” (zónánként átlagoló 

számítási módszer). A számítás menete röviden összefoglalva a következő:

Egy, a sajtolási tuskó kiválasztott keresztmetszetében lévő, a sajtolás megkezdése-

kor T0 hőmérsékletű anyagrész hőmérséklete az alakítási zóna kezdősíkjában történő ℓ’

elmozdulása során t’ idő alatt Tal,be hőmérsékletűre változik (lásd 3.1. és 3.2. ábrák). A 

súrlódási- és az alakváltozási munkát, és ezen keresztül a melegedést befolyásoló ala-

kítási szilárdság hőmérsékletfüggése miatt iterációs számítás szükséges (1. iterációs 

kör). Az iteráció a kiinduló hőmérséklet és az alakítási zónába történő belépéskor szá-

mított hőmérséklet átlagának újbóli felhasználásával a Tal,be hőmérséklet előírt pontos-

ságú megközelítéséig folyik. Az iteráció során a hőcserefolyamatok számításához a 

recipiens hőmérséklete a recipiens alakítási zóna előtti ℓ’ hosszúságú részének átlag-

hőmérséklete.

Az alakítatlan tuskórésznek a recipiensben történő elcsúsztatásához szükséges súr-

lódó erő számítása a tuskórész átlaghőmérsékletéhez tartozó nyírószilárdság segítségé-

vel történik. Az átlaghőmérséklet meghatározásához az ℓ’ távolságon túli tuskóhossz 

közepén és a tuskó hátsó végén elhelyezkedő anyagrészekre is – azok kiinduló hőmér-

séklet adatait figyelembevéve – újabb két iterációs kör segítségével (3. és 4. iterációs 

kör) kiszámítjuk az ugyanazon ℓ’ távolság megtétele utáni hőmérsékletet. (A recipiens 

hőmérséklete az aktuális helyeken vett ℓ’ hosszúságú szakaszok átlaghőmérséklete.) 

Átlaghőmérséklet alatt az 1, 3, 4 számú iterációs körökben számított értékek átlagát 

értjük (a mindenkori elcsúszó tuskórész három pontból számított átlaghőmérséklete). 

A kiválasztott kereszmetszethez tartozó anyagmennyiség tal időt tölt az alakítási zóná-

ban, miközben az alakváltozás melegítő hatása, és a recipiens, illetve szerszám felé 

történő hőelvonás eredőjeként hőmérséklete Tal,ki értékre változik.

Mind az alakváltozási hő, mind a hőelvonások számítása a zónán belüli átlagos 

hőmérséklet, átlagos alakváltozási sebesség és átlagos alakítási szilárdság értékeket 

felhasználó újabb iterációs számítás segítségével történik (2. iterációs kör).( Ez a 2. 
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iterációs kör  v1  0,2 m/s -nál kisebb kilépő szálsebesség mellett esetenként nem kon-

vergens.) A recipiens hőmérséklete az alakítási zóna hosszára számított középérték, a 

szerszám hőmérsékletét sugárirányban változatlannak tekintjük.

A programrendszer második, továbbfejlesztett változata az ún. „szeletelő modell” a 

tuskót szeletekre (tárcsákra) osztja. A felosztás az alakítási zónára előírt elemszám 

segítségével térfogatazonosság alapján történik. Az alakítatlan tuskórész felosztásakor 

a sajtolótüske felé eső utolsó, nem teljes elemet a program elejti, vagy teljes elemmé 

egészíti ki.

Az iterációs számítások során a program egy elem x hosszúságával megegyező ér-

tékkel lépteti a tuskót, miközben minden egyes elemre vonatkozóan elvégzi a 

hőtermelő- és hőcserefolyamatok, valamint az egyes elemek elmozdításához, illetve 

alakításához szükséges rész súrlódási és rész alakító erők számítását.

A számítások kiinduló adatai a tuskó hőprofilból és a recipienshőprofilból a belső 

felületi réteg melegedését figyelembevéve az egyes szeletek aktuális tartózkodási he-

lyére számított hőmérsékletadatok. Az alakítási szilárdság értékeit egy-egy szelet átla-

gos hőmérsékletével és átlagos alakváltozási sebességével számítjuk.

A program az egyes léptetésekre kiszámított hőmérsékletváltozások szuperpozíció-

ja alapján rendelkezik minden egyes szelet mindenkori hőmérsékletével, beleértve az 

alakítási zónát elhagyó anyagrész hőmérsékletét is. A sajtó által kifejtendő erő az 

egyes elemek alakításához és mozgatásához szükséges erők összegeként adódik.

A kialakított programrendszer „edzhetőség vizsgálata” című alprogramja egy adott 

hőmérsékletű, adott kilépő sebességű profil sajtolási melegből történő edzhetőségének 

megítéléséhez nyújt segítséget. A program az adott sajtó hűtőrendszerén áthaladó szál 

időbeli hőmérsékletváltozását veti össze az anyagminőségre érvényes Mg2Si kiválásra 

vonatkozó izotermás C-görbével. (Az izotermás kiválási diagram és a folyamatos lehű-

lési görbe elvileg közvetlenül nem vethető össze. Az összehasonlítás csak tájékoztató 

jellegű, nem kvantitatív információt ad.)
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6. Üzemi kísérleti mérések

A kialakított fizikai és matematikai modell, illetve számítógépi programrendszer 

megbízhatóságának ellenőrzésére kísérleti méréseket végeztünk a KÖFÉM Présmű 

gyáregységében, a 25 MN nyomóerejű SCHLOEMANN és ZAMET I. sajtókon.

Az elvégzett mintegy 200 mérés különböző anyagminőségek (7-féle alapanyag) ki-

sajtolására jellemző paraméterek meghatározására irányult. A méréseket a KÖFÉM 

szakembereivel egyeztetett program szerinti profilokra a tuskóhőmérsékletek, sajtolási 

sebességek, homogenizálási idők változtatásával úgy végeztük el, hogy lehetőség sze-

rint min. 3…5 párhuzamos mérésünk legyen. A kísérleteket a kifejezetten a sajtolható-

sági határok megállapítását célzó, a 6513. sz. kísérleti profillal végzett vizsgálatok ki-

vételével úgy kellett megterveznünk, hogy a gyártott termék minőségét (eladhatóságát) 

ne veszélyeztessük. 

A mérési sorozatok során kisajtolt rajzos profilokat a 6.1.-6.2. ábrák mutatják be. A 

sajtolt anyagminőségek összetételét a 6.1. táblázat foglalja össze. 

6.1. táblázat. A kísérleti anyagok összetétele
Szabványos

jel
Cu, % Mg, % Mn, % Si, % Fe, % Ti, % Zn, % Cr, % Megjegyzés

AlMgSi0,5 0,1 0,5 0,10 0,45 0,2 0,1 0,15 0,05
AlMgSi 0,1 0,8 0,30 0,6 0,5 0,2 0,2 -
AlMgSi E 0,1 - 0,10 - 0,2 0,1 0,15 0,05
AGS <0,1 0,54 <0,05 ~0,42 0,19 - <0,1 <0,03
AGS65 <0,1 0,65 <0,05 ~0,47 0,19 - <0,1 <0,03
AGSCu 0,2 0,54 <0,05 ~0,42 0,19 - <0,1 <0,03

FKI által öntött és 
homogenizált

(580C, 16 óra)

AGSB <0,1 0,54 0 ~0,43 0,22 - <0,05 <0,05

A több mérési sorozat alatt mért kisajtolási paramétereket a 6.2.-6.6. táblázatok tar-

talmazzák. A táblázatokban nyolc profilra vonatkozó mérési adatok találhatók. Továb-

bi négy profilra vonatkozóan állnak rendelkezésünkre adatok az edzhetőség vizsgálatá-

ra irányuló méréssorozatból (6.3. ábra). A tervezett kísérleti programhoz képest az 

előmelegítési, illetve kisajtolási folyamatban bekövetkező változások, esetenként 

üzemzavarok miatt a mérési sorozatban „kieső adatok” is előfordulnak.

A kísérleti mérések során folyamatosan mértük és egy Honeywell gyártmányú, 

VISICORDER típusú 27 csatornás regisztráló berendezésen rögzítettük a kilépő szál 

hőmérsékletét és sebességét, valamint a sajtolóerőt (a 6.4. ábrán egy oszcillogram rész-
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let látható). Emellett kézi tapintó hőmérővel időszakosan mértük és regisztráltuk a tus-

kó, a recipiens és a kilépő szál hőmérsékletét.

6.1. ábra Az üzemi mérések során kisajtolt profilok

6.2. ábra Az üzemi mérések során kisajtolt profilok
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6.2. táblázat. Mért kisajtolási paraméterek
Sajtolóerő

F, Mp
Mért hőmérséklet

Tmért,C
Tuskó

hőmérséklet
T0 , C

Kilépő
sebesség

v1, m/min Relatív kisajtolt hossz Relatív kisajtolt hossz
Kísérlet 
száma

Anyag-
minőség

Profil 
száma

tervezett tényleges tervezett tényleges 0 1/4 1/2 3/4 1 0 1/4 1/2 3/4 1
I./1 üzemi 430 21 - - - - - - - 576 - -
I./2 AGS 430 31 - - - - - 576 - 534 - 538
I./3 AGS 65 435 15-41 - - - - - - - 555 - 570
I./4 AGS Cu

450

435

19

18 - - - - - 551 570 578 574 559
I./5 üzemi 430 18 - - - - - 563 - 559 - 535
I./6 AGS 485 17 - - - - - 596 598 593 587 583
I./7 AGS 65 485 12 2170 - - - - 582 584 591 580 562
I./8 AGS Cu

6160

470

415

16

16,5 2430 - - - - 588 598 594 587 587
I./13 405 10 7,5 2170 - - - 1300 495 497 502 503 503
I./14 395 25 14 2130 - - - 1300 503 513 520 523 522
I./15 380 50 25 2170 - - - 1300 509 515 519 524 526
I./16

üzemi

420 >50 35 2170 - - - 1300 536 537 538 538 538
I./17 410 10 12,5 1870 - - - 1220 510 516 520 521 521
I./18 410 25 27 2080 - - - 1220 535 536 537 538 538
I./19

420

410 50 54,5 2040 - - - 1220 535 540 543 544 545
I./20 400 >50 70 1910 - - - - 570 583 - - -
I./21 410 10 11 1560 - - - 1130 520 526 529 529 527
I./22 435 25 33 1650 - - - 1130 545 547 548 549 548
I./23 450 50 37 1650 - - - 1130 547 548 548 548 547
I./24

AGS

430 >50 51 1690 - - - 1130 560 557 558 558 556
I./25 465 10 14 1520 - - - 1130 538 540 541 540 537
I./26

450

450 25 28 1780 - - - 1170 545 548 549 560 549
I./27 450 50 51 1870 - - - 1130 554 557 558 557 552
I./28

üzemi

455 >50 60 1740 - - - 1130 554 560 564 564 563
I./29 430 10 11 1690 - - - 1130 544 542 540 539 534
I./30 440 25 22 1740 - - - 1130 545 550 551 551 549
I./31 440 50 45 1740 - - - 1130 558 563 564 553 562
I./32

AGS 65

440 >50 50 1870 - - - 1220 ??? 565 567 568 565
I./33

450

450 10 22 1650 - - - 1130 542 547 549 549 548
I./34 430 25 34 - - - - - 555 557 557 552 549
I./35 400 50 55 1740 - - - 1130 555 564 564 564 562
I./36

AGS Cu

470/440 >50 60 1820 - - - 1150 564 568 - - -
I./37 490/470 10 18 1480 - - - 1130 549 552 555 554 550
I./38 490/470 40 24 1630 - - - 1130 556 561 563 561 558
I./39

üzemi
485/465 40 55 1740 - - - 1090 567 575 577 577 579

I./40 445/420 10 19 1480 - - - 1040 556 556 557 556 552
I./41

AGS

6513

480

485/458 40 36 1610 - - - 1060 561 565 566 565 560
II./3 400 41,1 1877 1567 1378 1240 1137 515 524 530 532 531
II./4 400 41,3 1740 1481 1317 1188 1102 509 525 529 532 531
II./5 368 41,3 1791 1550 1360 1240 1128 504 519 525 530 527
II./6 396 39 1843 1533 1369 1240 1137 519 527 533 536 536
II./7 398 39 1791 1533 1343 1240 1137 519 530 536 538 536
II./8 408 40,5 1791 1515 1329 1188 1093 519 531 537 539 540
II./9 372 40,5 1920 1585 1403 1269 1154 515 526 532 536 536
II./10 394 41,7 1834 1541 1352 1217 1120 515 532 538 540 540
II./11 380 37,8 1799 1530 1360 1222 1107 523 540 547 551 551
II./12 390/406 48,5 1688 1464 1292 1181 1097 525 536 539 540 540
II./13 390/413 33 1791 1526 1343 1200 1081 511 523 531 534 534
II./14

AGSB 2638 400

404/420/414

40

31,7 1774 1446 1292 1171 1076 508 522 527 532 532
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6.4. táblázat. Mért kisajtolási paraméterek
Profil száma: Sr 6700/14 Recipiens-fűtés hőmérséklete: TR = 470 C

Anyagminőség: AGSB (AlMgSi0,5)

Tuskóhőmérséklet
T0 ,C

Nyomás a sajtolódu-
gattyún
p ,atm

A kifutó szál hőmér-
séklete
T1 ,C

Sajtolóerő
Fs , kN

A
 k

ís
ér

le
t 

sz
ám

a

H
om

og
en

i-
zá

lá
si

 id
ő,

 h

névleges elején közepén végén

A kifutó szál 
átlagos 

sebessége
v1 , m/min elején

(max)
végén
(min)

elején max
elején
(max)

végén
(min)

101. - - - 16,39 195 138 485 504 15249 10792
102. 465 465 470 16,39 196 140 495 506 15327 10948
103. 480 485 490 16,39 197,5 140 500 505 15444 10948
104. 475 485 485 16,04 197,5 142,5 498 503 15444 11143
105. 485 490 495 16,04 197,5 145 493 500 15444 11339
106. 470 475 470 16,39 205 142,5 490 500 16031 11143
107. 475 480 470 25,94 222,5 147,5 500 512 17400 11534
108. 480 485 480 26,63 222,5 125 500 510 17400 9775
109. 475 480 480 26,63 212,5 147,5 508 513 16618 11534
110. 485 495 495 27,31 202,5 142,5 510 514 15836 11143
111. 475 475 475 26,97 207,5 145 505 515 16226 11339
112. - - - 26,63 217,5 150 500 508 17007 11730
113. 470 475 480 43,08 217,5 147,5 510 520 17007 11534
114. 475 475 485 37,61 217,5 147,5 510 518 17007 11534
115. 480 490 490 38,29 212,5 147,5 510 520 16618 11534
116. 485 490 485 36,03 215 147,5 510 518 16813 11534
117. 475 480 480 36,93 212,5 147,5 510 520 16618 11534
118. 470 480 475 37,61 210 145 510 520 16422 11339
119. 470 470 470 47,87 222,5 150 510 520 17400 11730
120. 480 480 480 45,82 215 150 510 520 16813 11730
121. 465 475 475 44,45 222,5 147,5 510 522 17400 11534
122. 475 470 470 35,22 215 145 510 517 16813 11339
123. 475 470 470 34,87 220 147,5 510 518 17204 11534
124.

16

- - - 35,56 195 147,5 510 518 15249 11534
125. 470 475 470 16,75 190 142,5 480 500 14858 11143
126. 480 500 500 23,25 - 150 - 498 - 11730
127. 510 515 520 21,88 190 147,5 495 505 14858 11534
128. 470 475 470 18,46 202,5 150 490 495 15835 11730
129. 480 490 485 18,12 205 150 490 496 16031 11730
130. 495 490 495 18,12 200 145 485 493 15640 11339
131. 490 490 485 31,80 217,5 150 - 505 17008 11730
132. 490 490 500 31,80 205 147,5 508 514 16031 11534
133. 500 505 490 31,80 202,5 145 - 518 15835 11339
134. 480 480 470 32,09 210 147,5 508 513 16422 11534
135. 470 490 490 32,77 212,5 150 508 518 16617 11730
136. 450 460 460 32,43 210 150 500 510 16422 11730
137. 465 460 470 42,68 227,5 152,5 508 515 17750 11925
138. 475 480 480 40,29 217,5 147,5 510 520 17008 11534
139. 475 470 460 39,94 222,5 150 510 520 17400 11730
140. 480 480 475 39,60 220 150 510 520 17204 11730
141. 450 460 465 39,60 222,5 152,5 510 515 17400 11925
142. 450 450 450 39,60 215 147,5 510 518 16813 11534
143. 445 460 475 48,48 217,5 150 510 521 17008 11730
144. 470 470 470 48,48 220 150 515 521 17204 11730
145. 460 460 460 44,72 222,5 152,5 515 522 17400 11925
146. 450 450 450 47,11 215 147,5 518 525 16813 11534
147. 460 475 470 46,77 212,5 147,5 515 525 16617 11534
148.

48
0

460 460 450 41,65 217,5 150 510 520 17008 11730
149. 500 490 500 14,34 - 130 - 500 - 10166
150. 495 500 505 18,46 162,5 122,5 500 505 12707 9579
151. 490 495 490 18,12 175 132,5 500 508 13685 10361
152. 490 500 485 18,12 170 132,5 498 508 13294 10361
153. 495 505 500 18,12 175 132,5 502 508 13685 10361
154. 500 500 500 18,46 172,5 130 500 508 13489 10166
155. 495 500 490 32,77 185 140 490 514 14467 10948
156. 490 500 495 33,12 181,5 135 515 520 14193 10557
157. 485 495 490 33,12 185 135 515 522 14467 10557
158. 490 495 490 33,46 182,5 132,5 518 528 14271 10361
159. 500 500 505 33,46 177,5 130 518 522 13880 10166
160. 500 500 490 33,12 180 132,5 518 525 14076 10361
161. - - - 38,02 190 132,5 513 525 14858 10361
162. 500 495 490 38,92 180 130 520 530 14076 10166
163. 495 490 490 38,92 182,5 132,5 520 525 14271 10361
164. 490 490 485 38,92 182,5 132,5 520 525 14271 10361
165. 480 490 480 38,92 187,5 135 520 525 14662 10557
166.

11

51
0

485 490 485 38,92 182,5 130 520 528 14271 10166
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6.5. táblázat Mért kisajtolási paraméterek
Profil száma: Sr 6480/6 Recipiens-fűtés hőmérséklete: TR=470 C
Anyagminőség: AGSB (AlMgSi0,5)

Tuskóhőmérséklet
T0 ,C

Nyomás a sajtolódu-
gattyún
p , atm

A kifutó szál hőmér-
séklete
T1 ,C

Sajtolóerő
Fs , kN

A
 k

ís
ér

le
t 

sz
ám

a

H
om

og
en

i
-z

ál
ás

i i
dő

, 
h

névleges elején közepén végén

A kifutó szál 
átlagos 

sebessége
v1 , m/min elején

(max)
végén
(min)

elején max
elején
(max)

végén
(min)

167. 492 492 517 11,13 197 132 470 480 15405 10322
168. - - - 13,95 188 134 480 489 14702 10479
169. 480 488 475 17,25 185 147 485 492 14467 11495
170. 491 493 494 17,00 195 135 485 490 15249 10557
171. 480 482 475 17,00 192 137 508 525 15014 10713
172. 473 475 485 17,10 192 137 525 530 15014 10713
173. - - - 28,42 213 143 532 538 16657 11183
174. 473 478 479 28,42 210 142 530 532 16422 11104
175. 468 475 478 28,17 210 138 530 532 16422 10792
176. 479 486 483 28,17 202 132 530 541 15796 10322
177. 482 485 482 28,17 205 132 533 540 16031 10322
178. 478 483 482 28,17 214 140 530 540 16735 10948
179. - - - 35,02 252 140 530 540 19706 10948
180. 470 470 480 35,27 206 137 535 549 16109 10713
181. 480 490 480 35,27 208 137 538 547 16266 10713
182. 480 480 470 34,51 207 135 539 547 16187 10557
183. 480 485 475 35,27 209 135 530 547 16344 10557
184. 480 490 480 35,27 220 137 - - 17204 10713
185. - - - 43,14 255 145 530 541 19941 11339
186. - - - 49,74 250 150 530 540 19550 11730
187. - - - 50,76 07 140 535 550 16187 10948
188. 450 456 460 53,80 207 137 540 552 16187 10713
189. - - - 53,29 213 137 540 550 16657 10713
190.

16

- - - 53,29 213 136 545 550 16657 10635
191. 440 443 440 22,33 172 131 515 535 13450 10244
192. - - - 19,28 182 155 530 540 14232 12121
193. 460 475 470 19,03 197 133 500 508 15405 10400
194. 470 480 470 19,23 190 131 495 500 14858 10244
195. 460 480 475 19,03 185 130 502 504 14467 10166
196. 480 485 480 19,28 183 128 498 504 14311 10009
197. 480 490 480 28,67 195 132 510 515 15249 10322
198. 500 490 485 28,93 187 128 490 497 14623 10009
199. 495 500 485 28,93 190 128 510 518 14858 10009
200. 495 495 490 28,67 188 129 510 517 14702 10088
201. 485 490 490 28,93 187 128 510 522 14623 10009
202. 495 500 500 28,93 180 124 510 520 14076 9697
203. 465 475 460 35,27 208 145 - 512 16266 11339
204. 490 510 510 36,03 180 135 520 525 14076 10557
205. 500 500 505 35,78 210 143 - 517 16422 11183
206. 515 515 500 36,29 187 136 515 525 14623 10635
207. 505 500 490 36,03 208 137 510 519 16266 10713
208. 470 485 490 36,03 195 132 515 522 15249 10322
209. 485 485 480 47,20 202 136 510 520 15796 10635
210. 475 485 490 46,69 196 132 518 526 15327 10322
211. 490 495 490 46,44 201 135 510 525 15718 10557
212. 490 485 495 46,44 157 132 515 526 15327 10322
213. 485 490 485 46,19 205 135 510 522 16031 10557
214.

48
0

490 500 500 46,44 200 135 - 525 15640 10557
215. - - - 13,70 155 122 510 517 12121 9540
216. 530 525 525 13,70 160 122 500 519 12512 9540
217. 520 510 520 14,46 173 125 510 519 13529 9775
218. 515 520 515 14,72 163 125 510 519 12747 9775
219. 525 530 525 14,72 163 122 508 520 12747 9540
220. 520 530 525 14,72 172 127 510 518 13450 9931
221. 515 520 520 29,18 185 125 515 530 14467 9775
222. 520 520 510 29,18 177 125 520 530 13841 9775
223. 515 515 505 28,93 193 128 - 527 15093 10009
224. 515 520 515 29,44 170 123 523 532 13294 9619
225. 515 520 515 29,44 175 122 520 532 13685 9540
226. 510 500 490 29,18 180 125 520 530 14076 9775
227. 505 515 510 35,02 175 125 525 536 13685 9775
228. 480 510 500 36,29 190 125 522 532 14858 9775
229. 490 505 500 35,53 176 123 530 536 13763 9619
230. 490 500 495 35,78 177 123 525 532 13841 9619
231. 515 515 510 36,03 202 133 - 530 15796 10400
232. 530 535 545 36,29 183 132 520 532 14311 10322
233. 525 525 525 53,80 182 133 - 532 14232 10400
234. 510 510 505 51,26 185 129 530 537 14467 10088
235. 515 520 515 51,26 183 128 530 537 14311 10009
236. 515 520 510 51,26 190 130 520 533 14858 10166
237.

11

51
0

513 520 510 51,26 186 125 520 535 14545 9775
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6.6. táblázat Mért kisajtolási paraméterek
Profil száma: Sr 5340 Recipiens-fűtés hőmérséklete: TR = 470 C

Anyagminőség: AGSB (AlMgSi0,5)

Tuskóhőmérséklet
T0 , C

Nyomás a sajtolódu-
gattyún
p, atm

A kifutó szál hőmér-
séklete
T1 ,C

Sajtolóerő
Fs , kN 

A
 k

ís
ér

le
t 

sz
ám

a

H
om

og
en

i-
zá

lá
si

 id
ő

névleges elején közepén végén

A kifutó szál 
átlagos 

sebessége
v1 , m/min elején

(max)
végén
(min)

elején max
elején
(max)

végén
(min)

304 460 465 465 22,71 200 145 495 510 15640 11339
310 11 450 450 455 22,71 212,5 150 490 500 16620 11730
315 445 450 460 22,35 207,5 150 488 500 16230 11730
320 465 465 465 22,71 195 147,5 505 510 15250 11530
323

16

46
0

445 430 450 22,71 205 150 503 510 16030 11730

6.3. ábra Az edzhetőség vizsgálata során kisajtolt profilok

6.4. ábra Regisztrátumrészlet a kisajtolási paraméterek méréséről (27. sz. üzemi kísérlet)
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A kísérleti mérések egy részét a KÖFÉM szakemberei végezték el a Vereinigte 

Metallwerke Ranshofen-Berndorf AG 9 MN nyomóerejű olajhidraulikus, mérőérzéke-

lőkkel felszerelt laboratóriumi sajtóján, és a regisztrátumokat rendelkezésünkre bocsá-

tották. Ezeknek a laboratóriumi méréseknek az eredményeit a 6.7. táblázat tartalmazza. 

A táblázat adatai a 6.5. ábrán látható kísérleti profilokra és 15,01 mm, valamint 

23,7 mm-es tömör körszelvény kisajtolására vonatkoznak.

6.7. táblázat. A laboratóriumi kísérleti mérések eredményei
Sajtoló erő 

Fs ,MNMérés száma Profil
Tuskó hőmérsék-

let 
T0, C

Recipiens hő-
mérséklet

TR, C

A kifutó szál 
sebessége 
v1 , m/min elején végén

Maximális szálhőmér-
séklet Tmax , C

4033 46,9 5,8 2,66 530
4032 21,66 5,3 2,56 521
4030

 23,7
2,71 4,32 2,42 462

4034  15,01

450 430
4,5-7,2 
(5,85)

5,2 3,2 485

4057  23,7 21,66 5,72 2,66 496

7474
3,62-12,3

(7,96)
6,15 3,86 495

7476
47-59 

(52,85)
8,27 4,17 524

7477

420 400

89-97,3 
(9,3)

8,75 4,3 540

7505
9,41-17,8 
(13,93)

5,56 3,48 517

7507
53,6-62,3 

(57,9)
6,84 3,64 540

7509

*K 2 

146,6 7,87 3,80 553

7556
9,1-18,7 
(11,19)

5,86 4,53 518

7557

*K 1 
25,9-46,9 
(36,37)

7,05 4,83 539

7546
4,7-9,54 
(7,02)

4,67 2,66 506

548
25,56-31,86 

(28,62)
6,13 2,93 522

7550

460 440

69,84-74,52 
(72,18)

6,79 3,05 537

7567
15,66-18,36 

(16,92)
4,36 2,38 540

7569 58,32 5,42 2,63 549
7571

*K 3 

500 480

75,42 5,64 2,65 553
* A K1, K2 és K3 profilok a 6.5. ábra szerint

6.5. ábra A laboratóriumi kísérletek során kisaj-
tolt profilok
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6.1. A tuskóhőmérséklet mérése

A tuskó és a recipiens palásthossz menti hőmérsékleteloszlásának (hőprofiljának) 

meghatározására saját tervezésű hőmérsékletmérőt használtunk. A 6.6. ábrán bemuta-

tott eszköz alkalmas arra, hogy öt termoeleme segítségével egyidejűleg a tuskó, illetve 

a recipiens alkotójának öt pontján mérje a hőmérsékletet.

6.6. ábra A tuskó és a recipiens hőprofil méréséhez készített lándzsás termoelemsor

A klasszikus kivitelezésű hegesztett termoelem nagy időállandója és az oxidos felü-

leten történő felfekvési és érintkezési bizonytalansága miatt erre a célra nem használ-

ható. Ezért nyitott, ún. lándzsás termoelemeket terveztünk, amelyeknél az egyes 

termoelemszálakat egy-egy fejben rugósan ágyaztuk úgy, hogy a rugóút a felületi és a 

felfekvési egyenetlenségeket is kiegyenlíthesse. A termoelemek két egymás melletti 

fejben elhelyezett kihegyezett termoelemszálból állnak. A szálak kihegyezése és a vál-

toztatható rúgóerő lehetővé teszi a felületi oxidhártya áttörését. A termoelemszálakat a 

tuskó anyaga zárja rövidre. A termoelemsor 2-3 osztásnyi eltolása után megismételt 

méréssel a teljes tuskó-, illetve recipienshossz menti hőmérsékleteloszlás megmérhető. 

A 6.7. ábra a tuskó, illetve recipiens hosszmenti hőmérséklet mérésére mutat be 

regisztrátumrészletet. A mérések során regisztrált hőmérsékletadatokat a 6.8. táblázat, 

a megrajzolt tuskóhőprofilokat a 6.8. ábra tartalmazza. (A 6.8. táblázatban feltüntetett 

csoportátlagok számításakor a 7. és 23. számú mérés adatait az eltérő nagyságú és jel-

legű hőprofil miatt nem vettük figyelembe.)
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6.7. ábra Regisztrátumrészlet a recipiens és a tuskó hőprofiljának méréséről (26. sz. üzemi kísérlet)

6.8. táblázat. Az üzemi kísérletek során mért tuskóhőmérsékletek.

Mérőfej száma

  






  

A közelítő egyenlet állandói

70 177 285 393 500 608 715

A
 m

ér
és

 h
e 

ly
e

Tuskóhossz
[mm]

hőmérséklet, °C

a0

C

a1

C  mm-1

a2

C  mm-2

r

regressziós 
együttható

Átlag
hőmérséklet

T0,átl , C

3. sz. kísérlet 452 464 475 484 488 487 485 440,30 0,1657 -0,0001441 0,9979 475,7
5. sz. kísérlet 452 467 478 485 484 479 472 439,26 0,1964 -0,0002121 0,9979 472,7
7. sz. kísérlet 445 454 460 462 460 455 449 437,85 0,1162 -0,0001421 0,9953 454,2

10. sz. kísérlet 449 465 480 488 485 477 469 433,15 0,2374 -0,0002640 0,9909 472
A 3.; 5. és 10. átlaga 451 466 478 486 486 481 475 437,51 0,2030 -0,0002121 0,9998 473,6

20. sz. kísérlet 518 532 536 534 527 514 498 509,19 0,1633 -0,0002524 0,9959 521,2
23. sz. kísérlet 476 482 481 473 461 450 443 476,75 0,0388 -0,0001268 0,9785 465,7
25. sz. kísérlet 500 512 520 524 523 514 501 487,70 0,1812 -0,0002266 0,9967 512,1
26. sz. kísérlet 493 510 522 527 523 518 509 480,23 0,2099 -0,0002400 0,9923 513,2

A 20.; 25. és 26. átlaga 504 518 526 528 524 515 503 493,08 0,1799 -0,0002338 0,9976 510,63
32. sz. kísérlet 522 532 537 534 527 514 498 513,49 0,1453 -0,0002349 0,9985 522
35. sz. kísérlet 532 541 545 542 533 516 494 521,73 0,1616 -0,0002803 0,9998 527,3
38. sz. kísérlet 503 521 528 528 521 509 493 491,69 0,2054 -0,0002874 0,9935 513

A
 k

ís
ér

le
t 

so
rs

zá
m

a

32.; 35. és 38. átlaga 519 531 537 535 527 513 495 508,71 0,1728 -0,0002699 0,9988 520,8

A hőprofilt a tuskó homloklapjától mért ℓ távolság függvényében másodfokú 

egyenlettel közelítve (ℓ értéket mm-ben helyettesítve):

2
2100   aaaT

A 6.8. táblázat a közelítő egyenlet a0, a1, a2 állandóit és a közelítés regressziós 

együtthatóját is tartalmazza. A táblázat utolsó oszlopában feltüntetett átlaghőmérséklet 

az első integrálközépértéktétel segítségével meghatározott érték:
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6.8. ábra Mért tuskó hőprofilok 6.9. ábra Mért recipiens hőprofilok

6.2. A recipiens hőmérsékletének mérése

A recipiens hőmérsékleteloszlását a présmaradék eltávolítása után a bélés alsó al-

kotója mentén mértük a már ismertetett léptetéses módszerrel. A recipiensnek a sajto-

lások közötti időben mért hőprofilja a teljes kísérletsorozaton belül megközelítően ál-

landó volt (6.9. ábra). 

A felső burkológörbe (a termoelem a tényleges hőmérsékletnél nagyobb értéket 

nem mérhet csak kisebbet) egyenlete:

   
53407

100
1001120450

2

,
,TR







ahol ℓ  a sajtolószerszámtól mért távolság mm-ben.

A közelítő egyenlet regressziós tényezője: r=0,9951.

6.3. A kilépő szál hőmérsékletének mérése

A kilépő szál hőmérsékletét a GULTON 3801130 típusú infra-hőmérővel folyama-

tosan mértük és regisztráltuk, és több alkalommal kézi lándzsás termoelemmel ellen-

őriztük. Az ellenőrző mérések alapján megállapítható, hogy az  alkalmazott infra-

hőmérő néhány kieső pont kivételével kb. ±10 oC pontossággal mér. Egy szálon belül 
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a hőmérsékletváltozást a hőmérő jól követi. Újabb szakirodalmi adatok [84] szerint a 

korszerű pirométerek pontossága ±3-5 oC-on belül van.

6.4. A kilépő szál sebességének mérése

A kilépő szál sebességét folyamatosan mértük és regisztráltuk egy kontaktgörgős 

érzékelőfejjel. A kopásálló műanyaggörgőt kézzel szorítottuk a kifutó szálhoz. A tár-

csával közös tengelyre szerelt tachodinamó által szolgáltatott feszültségkülönbség a 

sebességgel volt arányos.

6.5. A sajtolóerő mérése

A sajtolóerőt a sajtó hidraulikus körébe beépített és hitelesített nyomás távadó vil-

lamos jelének felhasználásával mértük és regisztráltuk.
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7. A mért és számított paraméterek összehasonlítása

A kísérletek során mért paramétereket a 6.2. … 6.8. táblázatok foglalják össze. A 

tuskó, illetve recipiens mért hőmérsékletét három hőmérsékletértékkel jellemezzük: az 

első hőmérsékletérték a tuskó, illetve recipiens szerszám felé eső végének („elejének”) 

a középső érték az alkotó mentén mért „maximumnak”, a harmadik érték pedig a sajto-

lótárcsa felé eső „végének” hőmérsékletét jelenti. A számításaink során felhasznált 

tuskó- és recipienshőprofilt a továbbiakban hasonlóan a T0 és TR jelölés után írt, egy-

mástól ferde törtvonallal elválasztott három hőmérsékletértékekkel adjuk meg, a „ma-

ximum” érték helyett azonban a tuskó (illetve recipiens tuskóval érintkező részének) 

„közepére” érvényes hőmérséklet szerepel.

A 7.1.-7.2.-7.3. ábrák példaképpen a 4. sz. mérés (profilszám: 5129) a 21. sz. mérés 

(profilszám: 5703) és a 30. sz. mérés (profilszám: 6875) során regisztrált paramétere-

ket szemléltetik. A folyamatosan regisztrált jellemzőket folyamatos vonal, a kézi ter-

moelemes mérés eredményét nullkör jelöli. A sajtolóerő diagramjába rajzolt nullkörök 

a sajtó manométerállásából számított erőket jelentik. Az ábrákon összehasonlítás cél-

jából szaggatott vonallal a számítógépes program segítségével számított adatokat is 

feltüntettük.

Az egyes kisajtolásokra vonatkozó számításokat a mért sebesség átlagának megfe-

lelő közepes sebességértékkel végeztük el. A profilokra jellemző alaktényezők az 

alakítóerőt és az alakítási zónából képződő hőmennyiséget is befolyásolják. Értéküket 

az üzemi mérésekből határoztuk meg úgy, hogy alaktényezőként az adott profilra el-

végzett összes mérés eredményeit legjobban reprodukáló számításhoz tartozó értéket 

fogadtuk el. A mért és számított értékek egyezése a példaként bemutatott esetekben 

megítélhető. Az ábrákból és a teljes mérési sorozat eredményeiből és ellenőrző számí-

tásaiból megállapítható, hogy a számítógépes modell egy állandónak tekinthető sebes-

ségű kisajtolás (illetve egy kisajtolási folyamaton belüli állandó sebességű rész) para-

métereit  abszolút-értékben és a változás jellegét tekintve is jó egyezéssel adja vissza. 

A hőmérsékletszámítás maximális hibája a teljes sorozatra vonatkoztatva ±3,5-

3,7%, a sajtolóerő számításának hibája pedig ± 12% alatt marad. A 7.1.-7.2.-7.3. ábrá-

kon bemutatott eredmények számszerű adatait a 7.1.-7.2.-7.3. táblázatok tartalmazzák.
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7.1. táblázat. Számított kisajtolási paraméterek. (Egyedi számítás a szeletelő modellel) 
Profilszám: 5129

ADATKIVALASZTAS:
SAJTOLOGEP           (1- 5)    [ 1] : SCHLOEM.25
PROFIL               (1-12)    [ 1] : 5129
ANYAGMINOSEG         (1- 5)    [ 3] : ALMGSI 0.5
SPECIALIS KONDICIO   (1- 7)    [ 1] : A

TUSKO HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 452
                    -- KOZEPEN : 489
                    -- VEGEN   : 485

RECIPIENS HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 459
                    -- KOZEPEN : 460
                    -- VEGEN   : 413

SZELETEK SZAMA AZ ALAKITASI ZONABAN      : 2 
KILEPESI SEBESSEG, [M/MIN] ( .5- 73)     : 14.6
EGYMAS UTAN SAJTOLT TUSKOK SZAMA (MIN=2) : 4
TENYLEGES  OSSZES  ELEMSZAM              : 33 

UTOLSO TUSKO KISAJTOLASI PARAMETEREI:
 1.ELEM  IDO=  4.8 S   F OSSZ= 25596 KN   T SZAM= 488.4 °C   T FELMAX= 506.6 °C
 2.ELEM  IDO=  9.6 S   F OSSZ= 21808 KN   T SZAM= 522.4 °C   T FELMAX= 541.5 °C
3.ELEM  IDO= 14.4 S   F OSSZ= 21120 KN   T SZAM= 524.8 °C   T FELMAX=   544 °C
 4.ELEM  IDO= 19.2 S   F OSSZ= 20566 KN   T SZAM= 527.9 °C   T FELMAX= 547.2 °C
 5.ELEM  IDO=   24 S   F OSSZ= 20109 KN   T SZAM= 530.4 °C   T FELMAX= 549.8 °C
 6.ELEM  IDO= 28.9 S   F OSSZ= 19733 KN   T SZAM= 532.2 °C   T FELMAX= 551.7 °C
 7.ELEM  IDO= 33.7 S   F OSSZ= 19414 KN   T SZAM= 533.6 °C   T FELMAX= 553.1 °C
 8.ELEM  IDO= 38.5 S   F OSSZ= 19133 KN   T SZAM= 534.7 °C   T FELMAX= 554.2 °C
 9.ELEM  IDO= 43.3 S   F OSSZ= 18879 KN   T SZAM= 535.5 °C   T FELMAX= 555.1 °C
10.ELEM  IDO= 48.1 S   F OSSZ= 18643 KN   T SZAM= 536.2 °C   T FELMAX= 555.7 °C
11.ELEM  IDO=   53 S   F OSSZ= 18420 KN   T SZAM= 536.8 °C   T FELMAX= 556.3 °C
12.ELEM  IDO= 57.8 S   F OSSZ= 18208 KN   T SZAM= 537.3 °C   T FELMAX= 556.8 °C
13.ELEM  IDO= 62.6 S   F OSSZ= 18002 KN   T SZAM= 537.7 °C   T FELMAX= 557.3 °C
14.ELEM  IDO= 67.4 S   F OSSZ= 17803 KN   T SZAM= 538.1 °C   T FELMAX= 557.7 °C
15.ELEM  IDO= 72.2 S   F OSSZ= 17609 KN   T SZAM= 538.5 °C   T FELMAX= 558.1 °C
16.ELEM  IDO= 77.1 S   F OSSZ= 17419 KN   T SZAM= 538.8 °C   T FELMAX= 558.4 °C
17.ELEM  IDO= 81.9 S   F OSSZ= 17232 KN   T SZAM= 539.1 °C   T FELMAX= 558.8 °C
18.ELEM  IDO= 86.7 S   F OSSZ= 17048 KN   T SZAM= 539.4 °C   T FELMAX= 559.1 °C
19.ELEM  IDO= 91.5 S   F OSSZ= 16868 KN   T SZAM= 539.7 °C   T FELMAX= 559.4 °C
20.ELEM  IDO= 96.3 S   F OSSZ= 16690 KN   T SZAM=   540 °C   T FELMAX= 559.7 °C
21.ELEM  IDO=101.2 S   F OSSZ= 16515 KN   T SZAM= 540.3 °C   T FELMAX= 559.9 °C
22.ELEM  IDO=  106 S   F OSSZ= 16343 KN   T SZAM= 540.5 °C   T FELMAX= 560.2 °C
23.ELEM  IDO=110.8 S   F OSSZ= 16173 KN   T SZAM= 540.8 °C   T FELMAX= 560.4 °C
24.ELEM  IDO=115.6 S   F OSSZ= 16006 KN   T SZAM=   541 °C   T FELMAX= 560.7 °C
25.ELEM  IDO=120.4 S   F OSSZ= 15841 KN   T SZAM= 541.2 °C   T FELMAX= 560.9 °C
26.ELEM  IDO=125.3 S   F OSSZ= 15679 KN   T SZAM= 541.4 °C   T FELMAX= 561.1 °C
27.ELEM  IDO=130.1 S   F OSSZ= 15519 KN   T SZAM= 541.6 °C   T FELMAX= 561.3 °C
28.ELEM  IDO=134.9 S   F OSSZ= 15362 KN   T SZAM= 541.8 °C   T FELMAX= 561.5 °C
29.ELEM  IDO=139.7 S   F OSSZ= 15208 KN   T SZAM=   542 °C   T FELMAX= 561.7 °C
30.ELEM  IDO=144.5 S   F OSSZ= 15056 KN   T SZAM= 542.1 °C   T FELMAX= 561.8 °C
31.ELEM  IDO=149.3 S   F OSSZ= 14906 KN   T SZAM= 542.2 °C   T FELMAX=   562 °C

SZAMITOTT KISAJTOLASI PARAMETEREK
SAJTOLOGEP     : SCHLOEM.25   TUSKO ATL.HOM.     , T0=  482.1 [ °C ] 
PROFIL         : 5129         RECIPIENS ATL.HOM. , TR=    452 [ °C ] 
ANYAGMINOSEG   : ALMGSI 0.5   KILEPO SEBESSEG    , V1=   14.6 [M/MIN]
SPEC.KONDICIOK : A            MAX FEL.HOM. , T FELMAX=    562 [ °C ] 
ELEMEK SZAMA   : 31           MAX FEL.HOM. IDEJE     =  149.3 [S]

                IDO    T FEL MAX    T SZAM      F OSSZ
                [S]     [ °C ]      [ °C ]       [KN]
               ----------------------------------------
                 4.8     506.6       488.4       25596
                24.0     549.8       530.4       20109
                43.3     555.1       535.5       18879
                62.6     557.3       537.7       18002
                81.9     558.8       539.1       17232
               101.2     559.9       540.3       16515
               120.4     560.9       541.2       15841
               139.7     561.7       542.0       15208
               149.3     562.0       542.2       14906
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7.2. ábra. Mért és számított kisajtolási paraméterek
(Profilszám: 5703, 21.sz. üzemi mérés)
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7.2. táblázat. Számított kisajtolási paraméterek. (Egyedi számítás a szeletelő modellel)
Profilszám: 5703

ADATKIVALASZTAS:
SAJTOLOGEP           (1- 5)    [ 1] : SCHLOEM.25
PROFIL               (1-12)    [ 2] : 5703
ANYAGMINOSEG         (1- 5)    [ 3] : ALMGSI 0.5
SPECIALIS KONDICIO   (1- 7)    [ 1] : A

TUSKO HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 518
                    -- KOZEPEN : 541
                    -- VEGEN   : 498

RECIPIENS HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 456
                    -- KOZEPEN : 465
                    -- VEGEN   : 388

SZELETEK SZAMA AZ ALAKITASI ZONABAN      : 2 
KILEPESI SEBESSEG, [M/MIN] ( .5- 21)     : 4.4
EGYMAS UTAN SAJTOLT TUSKOK SZAMA (MIN=2) : 4
TENYLEGES  OSSZES  ELEMSZAM              : 34 

UTOLSO TUSKO KISAJTOLASI PARAMETEREI:
 1.ELEM  IDO=  4.5 S   F OSSZ= 11482 KN   T SZAM= 517.6 °C   T FELMAX= 534.7 °C
 2.ELEM  IDO=  9.1 S   F OSSZ= 10579 KN   T SZAM= 530.2 °C   T FELMAX= 547.7 °C
 3.ELEM  IDO= 13.7 S   F OSSZ= 10396 KN   T SZAM= 530.9 °C   T FELMAX= 548.4 °C
 4.ELEM  IDO= 18.3 S   F OSSZ= 10211 KN   T SZAM= 533.1 °C   T FELMAX= 550.6 °C
 5.ELEM  IDO= 22.8 S   F OSSZ= 10046 KN   T SZAM= 534.5 °C   T FELMAX= 552.1 °C
 6.ELEM  IDO= 27.4 S   F OSSZ=  9891 KN   T SZAM= 535.4 °C   T FELMAX=   553 °C
 7.ELEM  IDO=   32 S   F OSSZ=  9743 KN   T SZAM= 536.1 °C   T FELMAX= 553.8 °C
 8.ELEM  IDO= 36.6 S   F OSSZ=  9601 KN   T SZAM= 536.6 °C   T FELMAX= 554.3 °C
 9.ELEM  IDO= 41.2 S   F OSSZ=  9462 KN   T SZAM=   537 °C   T FELMAX= 554.7 °C
10.ELEM  IDO= 45.7 S   F OSSZ=  9327 KN   T SZAM= 537.3 °C   T FELMAX= 554.9 °C
11.ELEM  IDO= 50.3 S   F OSSZ=  9194 KN   T SZAM= 537.5 °C   T FELMAX= 555.2 °C
12.ELEM  IDO= 54.9 S   F OSSZ=  9063 KN   T SZAM= 537.7 °C   T FELMAX= 555.4 °C
13.ELEM  IDO= 59.5 S   F OSSZ=  8934 KN   T SZAM= 537.8 °C   T FELMAX= 555.5 °C
14.ELEM  IDO=   64 S   F OSSZ=  8808 KN   T SZAM= 537.9 °C   T FELMAX= 555.6 °C
15.ELEM  IDO= 68.6 S   F OSSZ=  8683 KN   T SZAM=   538 °C   T FELMAX= 555.7 °C
16.ELEM  IDO= 73.2 S   F OSSZ=  8560 KN   T SZAM= 538.1 °C   T FELMAX= 555.8 °C
17.ELEM  IDO= 77.8 S   F OSSZ=  8439 KN   T SZAM= 538.1 °C   T FELMAX= 555.8 °C
18.ELEM  IDO= 82.4 S   F OSSZ=  8320 KN   T SZAM= 538.1 °C   T FELMAX= 555.8 °C
19.ELEM  IDO= 86.9 S   F OSSZ=  8202 KN   T SZAM= 538.1 °C   T FELMAX= 555.8 °C
20.ELEM  IDO= 91.5 S   F OSSZ=  8087 KN   T SZAM= 538.1 °C   T FELMAX= 555.7 °C
21.ELEM  IDO= 96.1 S   F OSSZ=  7973 KN   T SZAM=   538 °C   T FELMAX= 555.7 °C
22.ELEM  IDO=100.7 S   F OSSZ=  7861 KN   T SZAM= 537.9 °C   T FELMAX= 555.6 °C
23.ELEM  IDO=105.2 S   F OSSZ=  7751 KN   T SZAM= 537.8 °C   T FELMAX= 555.5 °C
24.ELEM  IDO=109.8 S   F OSSZ=  7642 KN   T SZAM= 537.6 °C   T FELMAX= 555.3 °C
25.ELEM  IDO=114.4 S   F OSSZ=  7535 KN   T SZAM= 537.5 °C   T FELMAX= 555.1 °C
26.ELEM  IDO=  119 S   F OSSZ=  7430 KN   T SZAM= 537.3 °C   T FELMAX= 554.9 °C
27.ELEM  IDO=123.6 S   F OSSZ=  7326 KN   T SZAM= 537.1 °C   T FELMAX= 554.7 °C
28.ELEM  IDO=128.1 S   F OSSZ=  7224 KN   T SZAM= 536.8 °C   T FELMAX= 554.5 °C
29.ELEM  IDO=132.7 S   F OSSZ=  7125 KN   T SZAM= 536.5 °C   T FELMAX= 554.2 °C
30.ELEM  IDO=137.3 S   F OSSZ=  7026 KN   T SZAM= 536.2 °C   T FELMAX= 553.9 °C
31.ELEM  IDO=141.9 S   F OSSZ=  6931 KN   T SZAM= 535.9 °C   T FELMAX= 553.5 °C
32.ELEM  IDO=146.5 S   F OSSZ=  6836 KN   T SZAM= 535.5 °C   T FELMAX= 553.1 °C

SZAMITOTT KISAJTOLASI PARAMETEREK
SAJTOLOGEP     : SCHLOEM.25   TUSKO ATL.HOM.     , T0=    530 [ °C ] 
PROFIL         : 5703         RECIPIENS ATL.HOM. , TR=  450.6 [ °C ] 
ANYAGMINOSEG   : ALMGSI 0.5   KILEPO SEBESSEG    , V1=    4.4 [M/MIN]
SPEC.KONDICIOK : A            MAX FEL.HOM. , T FELMAX=  555.8 [ °C ] 
ELEMEK SZAMA   : 32           MAX FEL.HOM. IDEJE     =   82.4 [S]

                IDO    T FEL MAX    T SZAM      F OSSZ
                [S]     [ °C ]      [ °C ]       [KN]
               ----------------------------------------
                 4.5     534.7       517.6       11482
                22.8     552.1       534.5       10046
                41.2     554.7       537.0        9462
                59.5     555.5       537.8        8934
                77.8     555.8       538.1        8439
                96.1     555.7       538.0        7973
               114.4     555.1       537.5        7535
               132.7     554.2       536.5        7125
               146.5     553.1       535.5        6836
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7.3. táblázat. Számított kisajtolási paraméterek. (Egyedi számítás a szeletelő modellel)
Profilszám: 6875

ADATKIVALASZTAS:
SAJTOLOGEP           (1- 5)    [ 1] : SCHLOEM.25
PROFIL               (1-12)    [ 3] : 6875
ANYAGMINOSEG         (1- 5)    [ 3] : ALMGSI 0.5
SPECIALIS KONDICIO   (1- 7)    [ 1] : A

TUSKO HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 522
                    -- KOZEPEN : 543
                    -- VEGEN   : 498

RECIPIENS HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 435
                    -- KOZEPEN : 461
                    -- VEGEN   : 415

SZELETEK SZAMA AZ ALAKITASI ZONABAN      : 2 
KILEPESI SEBESSEG, [M/MIN] ( .5- 113)    : 8.5
EGYMAS UTAN SAJTOLT TUSKOK SZAMA (MIN=2) : 3
TENYLEGES  OSSZES  ELEMSZAM              : 33 

UTOLSO TUSKO KISAJTOLASI PARAMETEREI:
 1.ELEM  IDO= 12.8 S   F OSSZ= 21811 KN   T SZAM= 515.4 °C   T FELMAX= 561.5 °C
 2.ELEM  IDO= 25.7 S   F OSSZ= 19704 KN   T SZAM= 529.2 °C   T FELMAX= 576.1 °C
 3.ELEM  IDO= 38.6 S   F OSSZ= 19704 KN   T SZAM= 534.3 °C   T FELMAX= 582.2 °C
 4.ELEM  IDO= 51.4 S   F OSSZ= 19587 KN   T SZAM= 534.4 °C   T FELMAX= 582.2 °C
 5.ELEM  IDO= 64.3 S   F OSSZ= 19471 KN   T SZAM= 534.5 °C   T FELMAX= 582.4 °C
 6.ELEM  IDO= 77.2 S   F OSSZ= 19346 KN   T SZAM= 534.5 °C   T FELMAX= 582.4 °C
 7.ELEM  IDO= 90.1 S   F OSSZ= 19220 KN   T SZAM= 534.6 °C   T FELMAX= 582.5 °C
 8.ELEM  IDO=102.9 S   F OSSZ= 19092 KN   T SZAM= 534.7 °C   T FELMAX= 582.6 °C
 9.ELEM  IDO=115.8 S   F OSSZ= 18964 KN   T SZAM= 534.8 °C   T FELMAX= 582.7 °C
10.ELEM  IDO=128.7 S   F OSSZ= 18839 KN   T SZAM= 534.9 °C   T FELMAX= 582.7 °C
11.ELEM  IDO=141.6 S   F OSSZ= 18714 KN   T SZAM= 534.9 °C   T FELMAX= 582.8 °C
12.ELEM  IDO=154.4 S   F OSSZ= 18591 KN   T SZAM=   535 °C   T FELMAX= 582.9 °C
13.ELEM  IDO=167.3 S   F OSSZ= 18471 KN   T SZAM= 535.1 °C   T FELMAX=   583 °C
14.ELEM  IDO=180.2 S   F OSSZ= 18353 KN   T SZAM= 535.1 °C   T FELMAX=   583 °C
15.ELEM  IDO=193.1 S   F OSSZ= 18239 KN   T SZAM= 535.2 °C   T FELMAX= 583.1 °C
16.ELEM  IDO=205.9 S   F OSSZ= 18127 KN   T SZAM= 535.2 °C   T FELMAX= 583.1 °C
17.ELEM  IDO=218.8 S   F OSSZ= 18018 KN   T SZAM= 535.2 °C   T FELMAX= 583.1 °C
18.ELEM  IDO=231.7 S   F OSSZ= 17913 KN   T SZAM= 535.2 °C   T FELMAX= 583.1 °C
19.ELEM  IDO=244.6 S   F OSSZ= 17810 KN   T SZAM= 535.1 °C   T FELMAX= 583.1 °C
20.ELEM  IDO=257.4 S   F OSSZ= 17711 KN   T SZAM= 535.1 °C   T FELMAX=   583 °C
21.ELEM  IDO=270.3 S   F OSSZ= 17614 KN   T SZAM=   535 °C   T FELMAX= 582.9 °C
22.ELEM  IDO=283.2 S   F OSSZ= 17521 KN   T SZAM=   535 °C   T FELMAX= 582.9 °C
23.ELEM  IDO=296.1 S   F OSSZ= 17430 KN   T SZAM= 534.9 °C   T FELMAX= 582.8 °C
24.ELEM  IDO=308.9 S   F OSSZ= 17342 KN   T SZAM= 534.8 °C   T FELMAX= 582.6 °C
25.ELEM  IDO=321.8 S   F OSSZ= 17257 KN   T SZAM= 534.6 °C   T FELMAX= 582.5 °C
26.ELEM  IDO=334.7 S   F OSSZ= 17175 KN   T SZAM= 534.5 °C   T FELMAX= 582.4 °C
27.ELEM  IDO=347.6 S   F OSSZ= 17095 KN   T SZAM= 534.3 °C   T FELMAX= 582.2 °C
28.ELEM  IDO=360.4 S   F OSSZ= 17019 KN   T SZAM= 534.2 °C   T FELMAX=   582 °C
29.ELEM  IDO=373.3 S   F OSSZ= 16945 KN   T SZAM=   534 °C   T FELMAX= 581.8 °C
30.ELEM  IDO=386.2 S   F OSSZ= 16875 KN   T SZAM= 533.8 °C   T FELMAX= 581.6 °C
31.ELEM  IDO=399.1 S   F OSSZ= 16805 KN   T SZAM= 533.6 °C   T FELMAX= 581.3 °C

SZAMITOTT KISAJTOLASI PARAMETEREK
SAJTOLOGEP     : SCHLOEM.25   TUSKO ATL.HOM.     , T0=  531.9 [ °C ] 
PROFIL         : 6875         RECIPIENS ATL.HOM. , TR=  448.9 [ °C ] 
ANYAGMINOSEG   : ALMGSI 0.5   KILEPO SEBESSEG    , V1=    8.5 [M/MIN]
SPEC.KONDICIOK : A            MAX FEL.HOM. , T FELMAX=  585.5 [ °C ] 
ELEMEK SZAMA   : 31           MAX FEL.HOM. IDEJE     =   25.7 [S]

                IDO    T FEL MAX    T SZAM      F OSSZ
                [S]     [ °C ]      [ °C ]       [KN]
               ----------------------------------------
                12.8     561.5       515.4       21811
                64.3     582.4       534.5       19471
               115.8     582.7       534.8       18964
               167.3     583.0       535.1       18471
               218.8     583.1       535.2       18018
               270.3     582.9       535.0       17614
               321.8     582.5       534.6       17257
               373.3     581.8       534.0       16945
               399.1     581.3       533.6       16805
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8. Optimalizálási lehetőségek

Egy sajtó akkor dolgozik optimálisan, ha a sajtolt termék a minőségi követelmé-

nyeknek megfelel, és a sajtó teljesítményét sajtolóerő és sajtolási sebesség szempont-

jából is jól kihasználják. Egy adott profil gyártási technológiáját úgy kell megtervezni, 

az alapvető paramétereket úgy kell megválasztani, hogy a sajtó üzemmenete optimális 

legyen, vagy az optimumot a szükséges kompromisszumok mellett is lehetőleg maxi-

málisan megközelítse. Ehhez szükséges az adott profil gyártásához leginkább megfele-

lő nyomóerejű sajtó kiválasztása, a szerszám (esetleg a szerszámnyílások számának 

megtervezése, a vágóél helyes kialakítása) a recipiensátmérő, a tuskóátmérő és tuskó-

hossz, az előmelegítési és kisajtolási hőmérséklet, a recipiensfűtés, a kisajtolási sebes-

ség körültekintő meghatározása stb. Az értekezésnek ez a teljes körű optimalizálás 

nem kitűzött feladata. Az alábbiakban bemutatásra kerülő optimalizálási részfeladatok 

megoldása adott sajtót, szerszámot, préstuskót feltételez és a komplex optimalizálás 

alapja lehet.

Az 5. fejezetben részletesen ismertetett, és a kisajtolási paraméterek direkt úton tör-

ténő számítására alkalmas programrendszer, továbbfejlesztve – megfelelő ciklus-

szervező utasítások programba iktatásával – az alábbi optimalizálási feladatokra is al-

kalmazható:

Valamennyi optimalizálási esetben egységesen betartható az a feltétel, hogy a kifu-

tó profil minden pontjának hőmérséklete a megengedett (például szolidusz) hőmérsék-

let alatt maradjon:

Tfel,max < Tfel,max,meg

Adott geometriai viszonyok mellett kiszámítható a maximális elméleti órateljesít-

ményhez és a megengedhető legnagyobb sajtolási sebességhez tartozó optimális tus-

kóhőmérséklet:

v1 = f(T0)  T0,opt = f* (v1,max)

A kilépő szál fémtani tulajdonságai szálhossz menti stabilizálásának előfeltétele az, 

hogy a kilépő keresztmetszet hőmérséklete a hossz mentén állandó legyen (izotermi-

kus sajtolás):

Tal, ki = állandó

Ezt a feltételt durva közelítéssel a sajtolási tuskó egyenlőtlen hosszirányú előmele-

gítésével, a tuskóban kialakított, ún. „hőprofil”-lal lehet kielégíteni:
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T0 (ℓ0) állandó

Az izoterm kisajtolást gyakorlatban megvalósítani csak a sajtolási sebesség finom 

szabályozásával lehet, mert:

Tal,ki = f(v0)

A kialakított számítógépes modell továbbfejlesztésével mindezek a vizsgálatok el-

végezhetők és a szabályozáshoz szükséges jellemző adatok meghatározhatók.

Az optimalizálás célfeladatául az is kitűzhető, hogy a melegítést és a kisajtolást egy 

teljes folyamatnak tekintve, annak fajlagos bruttó energiafelhasználása (w; J/kg) vagy 

fajlagos összes költsége (f; Ft/kg) minimális legyen. Ennek a feltételnek a realitása 

megítélhető az alábbi gondolatmenet alapján:

A tuskó felmelegítésének energiaköltsége a T0 tuskóhőmérséklet növelésével mo-

noton növekszik, míg a kisajtolás erő- és energiaszükséglet – a nagyobb T0-hoz tartozó 

kisebb alakítási szilárdság eredményeként – monoton csökken. Kiszámítható tehát egy 

olyan

wmin = f (T0; v0)

vagy

fmin = f* (T0; v0)

szélsőérték, amelyhez tartozó v0 sebesség a peremfeltételek (Fs<Fs,max, Tmax<Tmeg) által 

definiált maximális értéket nem lépi át, miközben a wmin-hoz, vagy fmin-hoz tartozó le-

hetséges legnagyobb elméleti órateljesítmény értéket biztosítja.

8.1. Az izotermikus kisajtolás feltételeinek vizsgálata

Az izotermikus kisajtolás megvalósítására a gyakorlatban az alábbi lehetőségek kí-

nálkoznak:

Abban az esetben, ha biztosítható, hogy az alakítatlan tuskórészt érő melegítő, il-

letve hűtőhatások eredőjeként az alakváltozási zónához érkező anyag hőmérséklete a 

kisajtolás ideje alatt állandó legyen, állandó kisajtolási sebességhez állandó szálhőmér-

séklet fog tartozni.

Hosszirányban egyenletes hőmérsékletű tuskó esetén a melegítő és hűtőhatások 

egyensúlya a hossz mentén változó súrlódási hossz, illetve a recipiens oldaláról nézve 

a helyileg változó ideig történő melegítés miatt nem állhat be, a tuskóhossz mentén 

hőmérsékletprofil alakul ki. Állandó hőmérsékletű kiinduló tuskó esetén az  alakválto-
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zási zónába belépő keresztmetszet hőmérséklete tehát változó lesz. Az alakváltozási 

zónába állandó hőmérséklettel történő belépés feltétele elvileg az, hogy a tuskóban 

kialakuló hőprofilt a tuskó egyenlőtlen előmelegítésével kompenzáljuk.

A sajtolt anyag melegedését döntően az alakváltozási zónában lejátszódó folyama-

tok (főalakváltozás, belső súrlódás, szálhajlítás) határozzák meg. Ez a melegedés az 

alakítási szilárdság (kf) alakváltozási sebességtől való függése révén a sajtolási sebes-

ség függvénye. Ugyanígy a sajtolási sebességtől függ az alakváltozási zónában képző-

dő hőmennyiségnek a szálban maradó részaránya (sebességtől függően változó hőel-

vonási idő). A sajtolási sebesség megfelelő sebességprofil szerinti szabályozásával 

elérhető az állandó kilépő szálhőmérséklet.

Üzemi kísérleti méréseink során szerzett tapasztalat, hogy mind a tuskó, mind a 

recipiens hőmérséklete, annak hossza mentén változó. Az izoterm kisajtolás megvaló-

sításának feltétele, hogy olyan sebességprofilt határozzunk meg, amely ezeket a 

hőprofilokat is figyelembe veszi, és eredőként állandó kilépő szálhőmérsékletet bizto-

sít.

A kisajtolás hőtermelő és hőcserefolyamatait leíró összefüggés-rendszerből az ál-

landó kilépő szálhőmérséklet biztosításához szükséges sebesség függvény nem fejez-

hető ki. A kialakított számítógépes programot szervező utasítások révén alkalmassá 

tettük arra, hogy állandó sebességű sorozatsajtolással „felmelegített” recipiens belső 

felületi hőmérséklet eloszlás és tetszőleges tuskóhőprofil esetén kiszámítsa az állandó 

szálhőmérséklethez szükséges sebesség korrekciót.

A 7.1.-7.3. ábrákból megállapítható, hogy a kísérletek során mért hőprofil az adott 

kisajtolási viszonyok mellett, állandó kisajtolási sebességet feltételezve, az izotermikus 

kisajtoláshoz szükséges hőprofilt a tuskó elejének alacsony hőmérsékletét kivéve jól 

megközelíti. A viszonylag kis különbség a kilépő szál hőmérsékletében valószínűleg 

az üzemi tapasztalatok alapján kialakított tuskómelegítési technológia és kisajtolási 

sebességek mellett a recipiens előnyös hőmérsékletprofiljának (recipiensfűtés terve-

zés) köszönhető. 

Ha példaként a 6875 sz. profil kisajtolására vonatkozóan a számítógépes modelle-

zés során a kilépő szál felületi maximális hőmérsékletének állandóságát írjuk elő 

(Tfel,max = állandó), a 8.1. ábrán látható hőmérséklet, illetve sebességeloszlást kapjuk 

(számított eredmények a 8.1. táblázatban).
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A sajtolt tuskónak a kisajtolás megkezdésekor az alakváltozási zónában elhelyez-

kedő része egyenlőtlen mértékű alakváltozást szenved. A tuskó homloklapjához tarto-

zó rész gyakorlatilag alakváltozás nélkül kerül kisajtolásra, majd az alakváltozási zóna 

kezdősíkja felé haladva fokozatosan nő egy-egy anyagrész alakváltozása. A kisajtolt 

szál első, az alakváltozási zóna térfogatának megfelelő hosszúságú részének hőmér-

séklete az alakváltozással arányosan változik. Ahhoz, hogy a kisebb alakváltozás miatt 

alacsonyabb hőmérsékletű szálrész hosszát minimálisra csökkenthessük, olyan nagy 

kezdősebességre lenne szükség, amely gyakorlatilag nem valósítható meg. A gépészeti 

korlátok mellett, mint pl. a sajtó, illetve a mozgó anyagkivezető asztal, vagy a szálki-

húzó sebességének lehetséges maximális étéke mellett kisebb kezdősebességet kíván 

meg a szálkifutás kezdeti ellenőrzése, és a szálkihúzóval történő megfogás is.

Az üzemi mérések során a tuskó első részén mért kisebb hőmérséklet is kedvezőt-

len, a szál első részének alacsonyabb hőmérsékletéhez vezet. A megoldás olyan 

tuskóhőprofil lehet, amely a tuskó első végének jelentős túlmelegítését jelenti. Az 

ilyen irányú vizsgálatok [77,84] mellett is megjegyzendő azonban hogy a változó mér-

tékű alakváltozás következményeként a mechanikai tulajdonságokban is eltérések vár-

hatók. Kisebb hőmérséklet eltérésekkel jellemezhető tuskóhőprofilt mértünk a 230. sz. 

üzemi mérés során (profilszám 6480, sajtó ZAMET I.). A 480/485/480C hőmérsékle-

tű tuskó izotermikus kisajtoláshoz szükséges sebességprofillal számított szálhőmérsék-

letet a 8.2. ábra tartalmazza (számított eredmények a 8.2. táblázatban). Az ábra szerint 

a tuskó egyenletesebb előmelegítése a kisajtoláskor határozottabb sebességkorrekció 

igényéhez vezet.
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8.1. táblázat. Izotermikus kisajtolás számított paraméterei. (Egyedi számítás a szeletelő modellel) 
Profilszám: 6875

ADATKIVALASZTAS:
SAJTOLOGEP           (1- 5)    [ 1] : SCHLOEM.25
PROFIL               (1-12)    [ 3] : 6875
ANYAGMINOSEG         (1- 5)    [ 3] : ALMGSI 0.5
SPECIALIS KONDICIO   (1- 7)    [ 1] : A

TUSKO HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 522
                    -- KOZEPEN : 543
                    -- VEGEN   : 498

RECIPIENS HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 435
                    -- KOZEPEN : 461
                    -- VEGEN   : 415

SZELETEK SZAMA AZ ALAKITASI ZONABAN      : 2 
KILEPESI SEBESSEG, [M/MIN] ( .5- 113)    : 8.5
EGYMAS UTAN SAJTOLT TUSKOK SZAMA (MIN=2) : 3
TENYLEGES  OSSZES  ELEMSZAM              : 33 

UTOLSO TUSKO KISAJTOLASI PARAMETEREI:
 1.ELEM  V= 12.4 M/P   F OSSZ= 22509 KN   T SZAM=   522 °C   T FELMAX= 562.4 °C
 2.ELEM  V=10.03 M/P   F OSSZ= 21765 KN   T SZAM= 533.6 °C   T FELMAX= 581.5 °C
 3.ELEM  V= 8.93 M/P   F OSSZ= 21014 KN   T SZAM= 531.7 °C   T FELMAX= 581.3 °C
 4.ELEM  V= 8.17 M/P   F OSSZ= 20400 KN   T SZAM= 531.3 °C   T FELMAX= 581.3 °C
 5.ELEM  V= 8.01 M/P   F OSSZ= 19905 KN   T SZAM= 531.1 °C   T FELMAX= 581.3 °C
 6.ELEM  V= 7.95 M/P   F OSSZ= 19578 KN   T SZAM=   531 °C   T FELMAX= 581.3 °C
 7.ELEM  V= 7.82 M/P   F OSSZ= 19286 KN   T SZAM=   531 °C   T FELMAX= 581.8 °C
 8.ELEM  V=  7.8 M/P   F OSSZ= 19124 KN   T SZAM=   531 °C   T FELMAX= 581.3 °C
 9.ELEM  V= 7.79 M/P   F OSSZ= 18943 KN   T SZAM= 531.1 °C   T FELMAX= 581.3 °C
10.ELEM  V=  7.8 M/P   F OSSZ= 18786 KN   T SZAM= 531.1 °C   T FELMAX= 581.8 °C
11.ELEM  V= 7.81 M/P   F OSSZ= 18683 KN   T SZAM= 531.3 °C   T FELMAX= 581.4 °C
12.ELEM  V= 7.82 M/P   F OSSZ= 18550 KN   T SZAM= 531.6 °C   T FELMAX= 581.3 °C
13.ELEM  V= 7.84 M/P   F OSSZ= 18461 KN   T SZAM= 531.8 °C   T FELMAX= 581.8 °C
14.ELEM  V= 7.85 M/P   F OSSZ= 18323 KN   T SZAM= 531.6 °C   T FELMAX= 581.4 °C
15.ELEM  V= 7.85 M/P   F OSSZ= 18229 KN   T SZAM= 531.6 °C   T FELMAX= 581.3 °C
16.ELEM  V= 7.85 M/P   F OSSZ= 18170 KN   T SZAM= 531.6 °C   T FELMAX= 581.7 °C
17.ELEM  V= 7.85 M/P   F OSSZ= 18088 KN   T SZAM= 531.5 °C   T FELMAX= 581.8 °C
18.ELEM  V= 7.86 M/P   F OSSZ= 17998 KN   T SZAM= 531.5 °C   T FELMAX= 581.7 °C
19.ELEM  V= 7.88 M/P   F OSSZ= 17930 KN   T SZAM= 531.3 °C   T FELMAX= 581.6 °C
20.ELEM  V= 7.98 M/P   F OSSZ= 17862 KN   T SZAM= 531.2 °C   T FELMAX= 581.4 °C
21.ELEM  V= 8.02 M/P   F OSSZ= 17793 KN   T SZAM= 531.2 °C   T FELMAX= 581.3 °C
22.ELEM  V= 8.05 M/P   F OSSZ= 17758 KN   T SZAM= 531.8 °C   T FELMAX= 581.3 °C
23.ELEM  V= 8.12 M/P   F OSSZ= 17687 KN   T SZAM=   532 °C   T FELMAX= 581.3 °C
24.ELEM  V=  8.2 M/P   F OSSZ= 17661 KN   T SZAM= 532.6 °C   T FELMAX= 581.3 °C
25.ELEM  V= 8.23 M/P   F OSSZ= 17620 KN   T SZAM= 533.1 °C   T FELMAX= 581.3 °C
26.ELEM  V= 8.39 M/P   F OSSZ= 17604 KN   T SZAM=   534 °C   T FELMAX= 581.3 °C
27.ELEM  V= 8.42 M/P   F OSSZ= 17598 KN   T SZAM= 534.5 °C   T FELMAX= 581.3 °C
28.ELEM  V= 8.58 M/P   F OSSZ= 17550 KN   T SZAM= 535.1 °C   T FELMAX= 581.3 °C
29.ELEM  V= 8.69 M/P   F OSSZ= 17535 KN   T SZAM= 535.2 °C   T FELMAX= 581.3 °C
30.ELEM  V=    9 M/P   F OSSZ= 17615 KN   T SZAM= 535.8 °C   T FELMAX= 581.3 °C
31.ELEM  V= 9.76 M/P   F OSSZ= 17810 KN   T SZAM= 538.8 °C   T FELMAX= 581.4 °C

SZAMITOTT KISAJTOLASI PARAMETEREK
SAJTOLOGEP     : SCHLOEM.25   TUSKO ATL.HOM.     , T0=  531.9 [ °C ] 
PROFIL         : 6875         RECIPIENS ATL.HOM. , TR=  448.9 [ °C ] 
ANYAGMINOSEG   : ALMGSI 0.5   KILEPO SEBESSEG    , V1=    8.5 [M/MIN]
SPEC.KONDICIOK : A            MAX FEL.HOM. , T FELMAX=  585.5 [ °C ] 
ELEMEK SZAMA   : 31           MAX FEL.HOM. IDEJE     =   25.7 [S]

                IDO    T FEL MAX    T SZAM      F OSSZ
                [S]     [ °C ]      [ °C ]       [KN]
               ----------------------------------------
                 8.5     562.4         522       22509
                56.8     581.3       531.1       19905
               110.4     581.3         531       18943
               164.2     581.8       531.8       18461
               217.8     581.8       531.5       18088
               270.8     581.3       531.2       17793
               322.4     581.3       533.1       17620
               371.7     581.3       535.2       17535
               394.2     581.4       538.8       17810
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8.2. táblázat. Izotermikus kisajtolás számított paraméterei. (Egyedi számítás a szeletelő modellel)
Profilszám: 6480

ADATKIVALASZTAS:
SAJTOLOGEP           (1- 5)    [ 2] : ZAMET I
PROFIL               (1-12)    [ 5] : SR 6480
ANYAGMINOSEG         (1- 5)    [ 3] : ALMGSI 0.5
SPECIALIS KONDICIO   (1- 7)    [ 1] : A

TUSKO HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 480
                    -- KOZEPEN : 485
                    -- VEGEN   : 480

RECIPIENS HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 425
                    -- KOZEPEN : 453
                    -- VEGEN   : 402

SZELETEK SZAMA AZ ALAKITASI ZONABAN      : 2 
KILEPESI SEBESSEG, [M/MIN] ( .5- 137)    : 19.28
EGYMAS UTAN SAJTOLT TUSKOK SZAMA (MIN=2) : 4
TENYLEGES  OSSZES  ELEMSZAM              : 26 

UTOLSO TUSKO KISAJTOLASI PARAMETEREI:
 1.ELEM  V= 50.2 M/P   F OSSZ= 14021 KN   T SZAM= 501.3 °C   T FELMAX=   515 °C
 2.ELEM  V=29.65 M/P   F OSSZ= 12810 KN   T SZAM= 505.3 °C   T FELMAX= 528.7 °C
 3.ELEM  V=22.81 M/P   F OSSZ= 11824 KN   T SZAM= 505.8 °C   T FELMAX= 528.7 °C
 4.ELEM  V= 20.8 M/P   F OSSZ= 11331 KN   T SZAM= 505.1 °C   T FELMAX= 528.8 °C
 5.ELEM  V=20.03 M/P   F OSSZ= 11195 KN   T SZAM= 503.4 °C   T FELMAX= 528.7 °C
 6.ELEM  V=19.46 M/P   F OSSZ= 11154 KN   T SZAM=   502 °C   T FELMAX= 528.7 °C
 7.ELEM  V=19.05 M/P   F OSSZ= 11049 KN   T SZAM= 500.8 °C   T FELMAX= 528.9 °C
 8.ELEM  V=18.65 M/P   F OSSZ= 10916 KN   T SZAM= 499.9 °C   T FELMAX=   529 °C
 9.ELEM  V= 18.2 M/P   F OSSZ= 10814 KN   T SZAM= 499.2 °C   T FELMAX=   529 °C
10.ELEM  V=18.03 M/P   F OSSZ= 10722 KN   T SZAM= 498.6 °C   T FELMAX=   529 °C
11.ELEM  V= 17.6 M/P   F OSSZ= 10586 KN   T SZAM= 498.2 °C   T FELMAX= 528.9 °C
12.ELEM  V=17.34 M/P   F OSSZ= 10510 KN   T SZAM= 497.7 °C   T FELMAX=   529 °C
13.ELEM  V=17.02 M/P   F OSSZ= 10403 KN   T SZAM= 497.2 °C   T FELMAX= 529.1 °C
14.ELEM  V=16.98 M/P   F OSSZ= 10352 KN   T SZAM= 496.8 °C   T FELMAX= 528.9 °C
15.ELEM  V=16.95 M/P   F OSSZ= 10208 KN   T SZAM= 496.6 °C   T FELMAX= 528.8 °C
16.ELEM  V= 16.6 M/P   F OSSZ= 10130 KN   T SZAM= 496.4 °C   T FELMAX= 528.8 °C
17.ELEM  V=16.41 M/P   F OSSZ= 10063 KN   T SZAM=   496 °C   T FELMAX= 528.9 °C
18.ELEM  V=16.23 M/P   F OSSZ= 10011 KN   T SZAM= 495.7 °C   T FELMAX=   529 °C
19.ELEM  V=16.11 M/P   F OSSZ=  9909 KN   T SZAM= 495.5 °C   T FELMAX= 529.1 °C
20.ELEM  V=16.04 M/P   F OSSZ=  9830 KN   T SZAM= 495.2 °C   T FELMAX= 528.8 °C
21.ELEM  V=16.01 M/P   F OSSZ=  9687 KN   T SZAM= 495.1 °C   T FELMAX=   529 °C
22.ELEM  V=15.98 M/P   F OSSZ=  9528 KN   T SZAM= 494.9 °C   T FELMAX=   529 °C
23.ELEM  V=15.92 M/P   F OSSZ=  9456 KN   T SZAM= 494.8 °C   T FELMAX= 528.8 °C
24.ELEM  V=15.78 M/P   F OSSZ=  9364 KN   T SZAM= 494.6 °C   T FELMAX= 528.8 °C

SZAMITOTT KISAJTOLASI PARAMETEREK
SAJTOLOGEP     : ZAMET I      TUSKO ATL.HOM.     , T0=  483.3 [ °C ] 
PROFIL         : SR 6480      RECIPIENS ATL.HOM. , TR=  439.8 [ °C ]
ANYAGMINOSEG   : ALMGSI 0.5   KILEPO SEBESSEG    , V1=  19.28 [M/MIN]
SPEC.KONDICIOK : A            MAX FEL.HOM. , T FELMAX=  523.2 [ °C ] 
ELEMEK SZAMA   : 24           MAX FEL.HOM. IDEJE     =   11.2 [S]

                IDO    T FEL MAX    T SZAM      F OSSZ
                [S]     [ °C ]      [ °C ]       [KN]
               ----------------------------------------
                 2.1     515.1       501.3       14021
                15.7     528.8       505.1       11331
                32.4     528.9       500.8       11049
                50.1     529.0       498.6       10722
                68.6     529.1       497.2       10403
                87.9     528.8       496.4       10130
               107.8     529.1       495.5        9909
               128.1     529.0       494.9        9528
               141.7     528.8       494.6        9364
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8.2. Optimalizálás a minimális fajlagos energiafelhasználásra

Az alumíniumipar által előállított termékek önköltségén belül nagy a felhasznált 

energia költsége.

A fémalumínium előállítása és a tuskóöntés 23000-24000 kWh/t, a présműi homo-

genizáló izzítás, az alakítási hőmérsékletre történő felmelegítés és az alakítást követő 

hőkezelés kb. 1050-1270 kWh/t, a kisajtolás jól sajtolható anyagminőségnél 100-240

kWh/t, nehezen sajtolható ötvözeteknél 100-600 kWh/t energiafelhasználást igényel a 

préstuskó tömegére vonatkoztatva [82]. A kisajtolás energiafelhasználását egyéb fo-

gyasztók (recipiensfűtés, szálkihúzók, egyengetők, fűrészek stb.) további mintegy 80 

kWh/t-val növelik. Késztermékre vonatkoztatva az energiafelhasználás a présmaradék 

hosszával, illetve a selejtszázalékkal arányos mértékben nagyobb lesz.

A présműi energiaigényt megvizsgálva elsősorban a homogenizáló izzítás és az 

alakítási hőmérsékletre történő felmelegítés összevonása jelenthet energia megtakarí-

tást. Ez a megoldás azonban feltételezi a nagy sorozatban történő gyártást (azonos 

anyagminőség, tuskóméret). A sokféle igényt kielégítő gyártási programmal dolgozó 

présművekben ez az összevonás csak egy az anyagminőségek, tuskóátmérők, a gyár-

tandó termékek, a recipiens és kemence hőmérsékletvezetés figyelembevételével ké-

szült, hosszabb idő termelését megtervező számítógépes rendszer alkalmazása, vagyis 

rugalmas gyártás mellett képzelhető el.

Közvetlenül és a legkisebb költségráfordítással a tényleges alakítás energiafelhasz-

nálását csökkenthetjük a kisajtolási paraméterek optimumának meghatározása révén. 

Az energiafelhasználás optimalizálását, vagyis az előmelegítés és kisajtolás összegzett 

energiaigénye minimumának meghatározását az üzemi mérések során nyert adatok 

felhasználásával a következők szerint végezhetjük el:

Az optimalizálás egyik alapelve az, hogy adott sajtón, adott anyagminőségű, adott 

szelvényt a legnagyobb elméleti termelőkapacitást jelentő legnagyobb sebességgel kell 

kisajtolni, amely még nem ütközik semmilyen „korlát”-ba sem. Ilyen korlátok:

 a névleges sajtolóerő;

 az alakító zónából kilépő keresztmetszet átlagos hőmérséklete (Tal,ki);

 a vágóélen történő súrlódás következtében kialakuló maximális felületi szálhő-

mérséklet (Tfel,max);

 a sajtolási melegből történő edzéshez szükséges lehűtés.
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A vizsgálatainkba bevont megközelítően AlMgSi0,5 (AGSB) minőségű anyagok 

egyensúlyi szoliduszhőmérséklete kb. 620 °C. Ezért a vékony felületi rétegben kiala-

kuló még megengedhető hőmérséklet – amely a hővezetés miatt az idő függvényében 

rohamosan csökken – feltételezésünk szerint jól homogenizált tuskó esetén 

Tfel,max  600 °C lehet; míg az alakítási zónából kilépő darab hőmérséklete, mivel az 

a teljes keresztmetszetben gyakorlatilag azonos, a nagyobb biztonság érdekében Tal,ki 

590 °C. Homogenizáló hőkezelés nélkül ezek a hőmérsékletek mintegy 15-30 °C-al 

kisebbre választandók.

Az optimalizálás másik alapelve az, hogy a legnagyobb kisajtolási sebességet a le-

hető legkisebb fajlagos energiafelhasználás árán lehessen elérni.

Egy tuskó kisajtolásakor végzett alakítási munka:

  


dFW sal 
0

Egy tuskó T0 hőmérsékletre való felmelegítésének energiaszükséglete:

 környmel TTmcTmcW  0

ahol c a sajtolt anyag fajlagos hőkapacitása,

m a préstuskó tömege.

Az összes nettó energiaszükséglet egy tuskó kisajtolásakor:

  melal WWW

Az energiafelhasználást a kemence és a sajtó eltérő hatásfoka, a jelenlegitől eltérő 

körülmények (sebesség, hőmérséklet, szerszámkopás stb.) értelemszerűen módosíthat-

ják.

A sajtolási paraméterek számítását előbb a tuskóhőmérséklet, majd a sajtolási se-

besség léptetése során nyert variációkra végezzük el.

A tuskó hőmérsékletének léptetése úgy történik, hogy közben a kezdeti hőprofil 

nem változik. Ennek érdekében a kívánt hőmérsékletléptetés nagyságával növeljük a 

tuskó minden keresztmetszetének hőmérsékletét, így átlaghőmérsékletét is. Egy-egy 

sorozatszámítás eredményeként annyi táblázatot kapunk, ahány féle sebességgel kí-

vánjuk a számítást elvégezni. Ezen táblázatokon belül annyi sor kerül kinyomtatásra, 

ahány féle hőmérsékletre végeztetjük a számolást. A számítási értékeket tartalmazó 

táblázatban a korlátértéket túllépő hőmérsékleteket, illetve sajtolóerőket csillag jelzi.
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Az optimalizálás menetét és eredményeit a 6875 számú profilra mutatjuk be. 

Alapadatok: 

Sajtó: SCHLOEMANN 2500 Nyomóerő: 25MN

Profilszám: 6875

Kilépő szál keresztmetszete: A1 = 560 mm2

Anyagminőség: AGSB

Mért recipiens hőmérséklet: TR = 435/461/415 °C

Recipiens átmérő: DR = 250 mm

Mért tuskóhőmérséklet: T0 = 522/543/483 °C

Tuskó átmérő: D0 = 245 mm

Tuskóhossz: ℓ0= 790 mm

Mért kisajtolási sebesség: v1 = 8,5 m/min

Az optimalizáláshoz szükséges sorozatszámítást a még reálisnak ítélt legkisebb 

tuskóhőmérséklet (T0 = 400/420/360 °C) és legkisebb kilépési sebesség (v1=5 m/min), 

mint kiinduló értékek és T0=25 °C-os tuskóhőmérséklet, valamint v1 = 5 m/min se-

besség léptetések mellett elvégezve 6 hőmérséklet, és 3 sebességléptetés után a 8.3. 

táblázatban bemutatott eredményeket kapjuk.

A táblázat adataiból megszerkeszthető a 8.3. ábrán bemutatott, a 6875 sz. profilra 

vonatkozó v1-T0 diagram, amelybe a csillaggal jelölt értékeknél a határgörbék is beraj-

zolhatók (erő-, illetve hőmérsékletkorlát). A korlátgörbék pontosabb megszerkeszthe-

tősége érdekében a várható metszéspont környezetében a sorozatszámítást kisebb lé-

pésközökkel megismételve kapjuk a 8.4. táblázatban bemutatott eredményeket.

A 8.3. ábrából megállapítható, hogy a lehetséges legnagyobb kisajtolási sebesség 

Tfel,max = 600 °C megengedett felületi hőmérséklet érték esetén: v1,max  12 m/min, (M 

jelű munkapont), és a hozzá tartozó tuskóhőmérséklet, illetve tuskóhőprofil: T0 = 

483/504/444 °C.
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8.3. táblázat. Sorozatszámítás az integráló modellel (a táblázat folytatódik)
Profiszám: 6875

ADATKIVALASZTAS:
SAJTOLOGÉP    (1- 5)      [ 1] :  SCHLOEM.25
PROFIL        (1-12)      [ 3] :  6875
ANYAGMINÖSÉG  (1- 5)      [ 1] :  AGSB
SPECIALIS KON (1- 7)      [ 1] :  A

TUSKO HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 400
                    -- KOZEPEN : 420
                    -- VEGEN   : 360

RECIPIENS HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 435
                    -- KOZEPEN : 461
                    -- VEGEN   : 415

OSZTOPONTOK SZAMA: 2 
KILEPESI SEB., [M/MIN] ( .5- 113): 5

TUSKOHOMERSEKLET LEPTETES, [°C] : 25    LEPTETESEK SZAMA: 6
SEBESSEG LEPTETES, [M/MIN]      : 5     LEPTETESEK SZAMA: 3

FAJLAGOS ENERGIAFELHASZNALAS
      SAJTOLOGEP   : SCHLOEM.25     RECIPIENS ATL.HOM. , TR= 448.9   [°C]   
      PROFIL       : 6875           KILEPO SEBESSEG    , V1=     5 [M/MIN]
      ANYAGMINOSEG : AGSB           SPECIALIS KONDICIOK    : A

  TUSKO   T AL.KI   T FEL          W            W            W          F OSSZ
  ELEJE     MAX      MAX          MEL          AL.         OSSZ.         MAX
  [°C]     [°C]     [°C]                   [KJ/TUSKO]                    [MN]
  ----------------------------------------------------------------------------
   400      545      557         42335        17876        60211         30.8*
   425      546      557         45072        16974        62047         28.2*
   450      548      558         47810        16151        63961         25.8*
   475      551      561         50548        15393        65941         23.6 
   500      557      566         53285        14673        67959         21.6 
   525      564      572         56023        13980        70004         19.7 
   550      572*     579         58761        13352        72113           18 

FAJLAGOS ENERGIAFELHASZNALAS
      SAJTOLOGEP   : SCHLOEM.25     RECIPIENS ATL.HOM. , TR= 448.9   [°C]   
      PROFIL       : 6875           KILEPO SEBESSEG    , V1=    10 [M/MIN]
      ANYAGMINOSEG : AGSB           SPECIALIS KONDICIOK    : A

  TUSKO   T AL.KI   T FEL          W            W            W          F OSSZ
  ELEJE     MAX      MAX          MEL          AL.         OSSZ.         MAX
  [°C]     [°C]     [°C]                   [KJ/TUSKO]                    [MN]
  ----------------------------------------------------------------------------
   400      569      586         42335        19265        61600         33.4*
   425      570*     587         45072        18171        63244         30.5*
   450      573*     588         47810        17147        64957         27.8*
   475      575*     590*        50548        16201        66749         25.4*
   500      581*     594*        53285        15304        68590         23.2 
   525      588*     600*        56023        14436        70460         21.1 
   550      596*     607*        58761        13629        72391         19.2 
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8.3. táblázat. (folytatás) Sorozatszámítás az integráló modellel
Profiszám: 6875

FAJLAGOS ENERGIAFELHASZNALAS
      SAJTOLOGEP   : SCHLOEM.25     RECIPIENS ATL.HOM. , TR= 448.9   [°C]   
      PROFIL       : 6875           KILEPO SEBESSEG    , V1=    15 [M/MIN]
      ANYAGMINOSEG : AGSB           SPECIALIS KONDICIOK    : A

  TUSKO   T AL.KI   T FEL          W            W            W          F OSSZ
  ELEJE     MAX      MAX          MEL          AL.         OSSZ.         MAX
  [°C]     [°C]     [°C]                   [KJ/TUSKO]                    [MN]
  ----------------------------------------------------------------------------
   400      581*     605*        42335        20168        62503           35*
   425      583*     605*        45072        18964        64037           32*
   450      586*     606*        47810        17853        65663         29.2*
   475      589*     608*        50548        16787        67335         26.6*
   500      593*     611*        53285        15789        69075         24.3 
   525      600*     616*        56023        14840        70863         22.1 
   550      609*     623*        58761        13955        72716         20.1 

FAJLAGOS ENERGIAFELHASZNALAS
      SAJTOLOGEP   : SCHLOEM.25     RECIPIENS ATL.HOM. , TR= 448.9   [°C]   
      PROFIL       : 6875           KILEPO SEBESSEG    , V1=    20 [M/MIN]
      ANYAGMINOSEG : AGSB           SPECIALIS KONDICIOK    : A

  TUSKO   T AL.KI   T FEL          W            W            W          F OSSZ
  ELEJE     MAX      MAX          MEL          AL.         OSSZ.         MAX
  [°C]     [°C]     [°C]                   [KJ/TUSKO]                    [MN]
  ----------------------------------------------------------------------------
   400      590*     620*        42335        20820        63155         36.1*
   425      592*     618*        45072        19578        64650         33.1*
   450      594*     619*        47810        18384        66195         30.2*
   475      598*     620*        50548        17256        67804         27.6*
   500      602*     623*        53285        16180        69465         25.1*
   525      609*     628*        56023        15185        71209         22.9 
   550      617*     634*        58761        14231        72993         20.9 

8.3. ábra A lehetséges kisajtolási munkapontok 
meghatározása
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8.4. táblázat. Sorozatszámítás az integráló modellel (a táblázat folytatódik)
Profiszám: 6875

ADATKIVALASZTAS:
SAJTOLOGÉP    (1- 5)      [ 1] :  SCHLOEM.25
PROFIL        (1-12)      [ 3] :  6875
ANYAGMINÖSÉG  (1- 5)      [ 1] :  AGSB
SPECIALIS KON (1- 7)      [ 1] :  A

TUSKO HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 400
                    -- KOZEPEN : 420
                    -- VEGEN   : 360

RECIPIENS HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 435
                    -- KOZEPEN : 461
                    -- VEGEN   : 415

OSZTOPONTOK SZAMA: 2 
KILEPESI SEB., [M/MIN] ( .5- 113): 5

TUSKOHOMERSEKLET LEPTETES, [°C] : 25    LEPTETESEK SZAMA: 6
SEBESSEG LEPTETES, [M/MIN]      : 2     LEPTETESEK SZAMA: 4

FAJLAGOS ENERGIAFELHASZNALAS
      SAJTOLOGEP   : SCHLOEM.25     RECIPIENS ATL.HOM. , TR= 448.9   [°C]   
      PROFIL       : 6875           KILEPO SEBESSEG    , V1=     5 [M/MIN]
      ANYAGMINOSEG : AGSB           SPECIALIS KONDICIOK    : A

  TUSKO   T AL.KI   T FEL          W            W            W          F OSSZ
  ELEJE     MAX      MAX          MEL          AL.         OSSZ.         MAX
  [°C]     [°C]     [°C]                   [KJ/TUSKO]                    [MN]
  ----------------------------------------------------------------------------
   400      545      557         42335        17876        60211         30.8*
   425      546      557         45072        16974        62047         28.2*
   450      548      558         47810        16151        63961         25.8*
   475      551      561         50548        15393        65941         23.6 
   500      557      566         53285        14673        67959         21.6 
   525      564      572         56023        13980        70004         19.7 
   550      572      579         58761        13352        72113           18

FAJLAGOS ENERGIAFELHASZNALAS
      SAJTOLOGEP   : SCHLOEM.25     RECIPIENS ATL.HOM. , TR= 448.9   [°C]   
      PROFIL       : 6875           KILEPO SEBESSEG    , V1=     7 [M/MIN]
      ANYAGMINOSEG : AGSB           SPECIALIS KONDICIOK    : A

  TUSKO   T AL.KI   T FEL          W            W            W          F OSSZ
  ELEJE     MAX      MAX          MEL          AL.         OSSZ.         MAX
  [°C]     [°C]     [°C]                   [KJ/TUSKO]                    [MN]
  ----------------------------------------------------------------------------
   400      557      571         42335        18504        60840           32*
   425      558      572         45072        17547        62620         29.3*
   450      560      573         47810        16616        64426         26.8*
   475      563      575         50548        15742        66290         24.4 
   500      569      580         53285        14929        68215         22.3 
   525      576      586         56023        14182        70206         20.4 
   550      584      593         58761        13461        72222         18.6 
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8.4. táblázat. (folytatás) Sorozatszámítás az integráló modellel
Profiszám: 6875

FAJLAGOS ENERGIAFELHASZNALAS
      SAJTOLOGEP   : SCHLOEM.25     RECIPIENS ATL.HOM. , TR= 448.9   [°C]   
      PROFIL       : 6875           KILEPO SEBESSEG    , V1=     9 [M/MIN]
      ANYAGMINOSEG : AGSB           SPECIALIS KONDICIOK    : A

  TUSKO   T AL.KI   T FEL          W            W            W          F OSSZ
  ELEJE     MAX      MAX          MEL          AL.         OSSZ.         MAX
  [°C]     [°C]     [°C]                   [KJ/TUSKO]                    [MN]
  ----------------------------------------------------------------------------
   400      565      582         42335        19031        61366           33*
   425      567      583         45072        17986        63059         30.1*
   450      569      584         47810        17000        64810         27.5*
   475      572      586         50548        16069        66617         25.1*
   500      577      590         53285        15177        68463         22.9 
   525      584      596         56023        14356        70380         20.9 
   550      593*     603*        58761        13576        72338           19 

FAJLAGOS ENERGIAFELHASZNALAS
      SAJTOLOGEP   : SCHLOEM.25     RECIPIENS ATL.HOM. , TR= 448.9   [°C]   
      PROFIL       : 6875           KILEPO SEBESSEG    , V1=    11 [M/MIN]
      ANYAGMINOSEG : AGSB           SPECIALIS KONDICIOK    : A

  TUSKO   T AL.KI   T FEL          W            W            W          F OSSZ
  ELEJE     MAX      MAX          MEL          AL.         OSSZ.         MAX
  [°C]     [°C]     [°C]                   [KJ/TUSKO]                    [MN]
  ----------------------------------------------------------------------------
   400      572      591         42335        19459        61795         33.7*
   425      574      591         45072        18361        63434         30.8*
   450      576      592         47810        17304        65114         28.1*
   475      578      594         50548        16335        66884         25.7*
   500      584      598         53285        15407        68693         23.4 
   525      591*     604*        56023        14538        70562         21.3 
   550      600*     611*        58761        13696        72457         19.4 

FAJLAGOS ENERGIAFELHASZNALAS
      SAJTOLOGEP   : SCHLOEM.25     RECIPIENS ATL.HOM. , TR= 448.9   [°C]   
      PROFIL       : 6875           KILEPO SEBESSEG    , V1=    13 [M/MIN]
      ANYAGMINOSEG : AGSB           SPECIALIS KONDICIOK    : A

  TUSKO   T AL.KI   T FEL          W            W            W          F OSSZ
  ELEJE     MAX      MAX          MEL          AL.         OSSZ.         MAX
  [°C]     [°C]     [°C]                   [KJ/TUSKO]                    [MN]
  ----------------------------------------------------------------------------
   400      577      599         42335        19839        62174         34.4*
   425      579      599         45072        18686        63759         31.4*
   450      581      600*        47810        17588        65398         28.7*
   475      584      601*        50548        16566        67114         26.2*
   500      589      605*        53285        15599        68885         23.9 
   525      596*     610*        56023        14698        70721         21.8 
   550      605*     618*        58761        13835        72597         19.8 

A metszéspontnak megfelelő sajtolási paraméterekkel elvégzett ellenőrző számítás 

a 8.5. táblázatban bemutatott eredményei alapján megállapítható, hogy a hőmérsékle-

tek megfelelőek, a sajtolóerő azonban az első elem kisajtolásakor meghaladja a sajtó 

névleges nyomóerejét. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a sebesség, a kisajtolás meg-

kezdésekor nem érheti el a tervezett értéket. Mivel a kisajtolás megkezdésekor a se-

besség, a szálkivezetés, szálkifutás ellenőrzése miatt szükségszerűen lényegesen ki-

sebb, a számított értékeket a sajtolóerő oldaláról is elfogadhatjuk.
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8.5. táblázat. A lehetséges legnagyobb sajtolási sebességhez tartozó munkapont ellenőrzése. 
Egyedi számítás a szeletelő modellel - M jelű munkapont Profilszám: 6875

ADATKIVALASZTAS:
SAJTOLOGEP           (1- 5)    [ 1] : SCHLOEM.25
PROFIL               (1-11)    [ 3] : 6875
ANYAGMINOSEG         (1- 5)    [ 1] : AGSB
SPECIALIS KONDICIO   (1- 7)    [ 1] : A

TUSKO HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 483
                    -- KOZEPEN : 504
                    -- VEGEN   : 444

RECIPIENS HOMERSEKLET A SZERSZAM FELOL,  °C:
                    -- ELEJEN  : 435
                    -- KOZEPEN : 461
                    -- VEGEN   : 415

SZELETEK SZAMA AZ ALAKITASI ZONABAN      : 2 
KILEPESI SEBESSEG, [M/MIN] ( .5- 113)    : 12
EGYMAS UTAN SAJTOLT TUSKOK SZAMA (MIN=2) : 3
TENYLEGES  OSSZES  ELEMSZAM              : 33 

UTOLSO TUSKO KISAJTOLASI PARAMETEREI:
 1.ELEM  IDO=  9.1 S   F OSSZ= 28068 KN   T SZAM= 510.2 °C   T FELMAX= 542.6 °C
 2.ELEM  IDO= 18.2 S   F OSSZ= 24305 KN   T SZAM= 543.4 °C   T FELMAX= 577.7 °C
 3.ELEM  IDO= 27.3 S   F OSSZ= 24160 KN   T SZAM= 541.9 °C   T FELMAX= 576.2 °C
 4.ELEM  IDO= 36.4 S   F OSSZ= 23938 KN   T SZAM= 542.4 °C   T FELMAX= 576.7 °C
 5.ELEM  IDO= 45.5 S   F OSSZ= 23747 KN   T SZAM= 542.8 °C   T FELMAX= 577.1 °C
 6.ELEM  IDO= 54.7 S   F OSSZ= 23564 KN   T SZAM=   543 °C   T FELMAX= 577.3 °C
 7.ELEM  IDO= 63.8 S   F OSSZ= 23354 KN   T SZAM= 543.1 °C   T FELMAX= 577.5 °C
 8.ELEM  IDO= 72.9 S   F OSSZ= 23192 KN   T SZAM= 543.1 °C   T FELMAX= 577.4 °C
 9.ELEM  IDO=   82 S   F OSSZ= 23027 KN   T SZAM= 543.1 °C   T FELMAX= 577.5 °C
10.ELEM  IDO= 91.1 S   F OSSZ= 22867 KN   T SZAM= 543.2 °C   T FELMAX= 577.5 °C
11.ELEM  IDO=100.3 S   F OSSZ= 22710 KN   T SZAM= 543.3 °C   T FELMAX= 577.6 °C
12.ELEM  IDO=109.4 S   F OSSZ= 22558 KN   T SZAM= 543.3 °C   T FELMAX= 577.6 °C
13.ELEM  IDO=118.5 S   F OSSZ= 22411 KN   T SZAM= 543.3 °C   T FELMAX= 577.6 °C
14.ELEM  IDO=127.6 S   F OSSZ= 22267 KN   T SZAM= 543.3 °C   T FELMAX= 577.7 °C
15.ELEM  IDO=136.7 S   F OSSZ= 22129 KN   T SZAM= 543.3 °C   T FELMAX= 577.6 °C
16.ELEM  IDO=145.9 S   F OSSZ= 21995 KN   T SZAM= 543.3 °C   T FELMAX= 577.6 °C
17.ELEM  IDO=  155 S   F OSSZ= 21865 KN   T SZAM= 543.3 °C   T FELMAX= 577.6 °C
18.ELEM  IDO=164.1 S   F OSSZ= 21740 KN   T SZAM= 543.2 °C   T FELMAX= 577.5 °C
19.ELEM  IDO=173.2 S   F OSSZ= 21620 KN   T SZAM= 543.1 °C   T FELMAX= 577.5 °C
20.ELEM  IDO=182.3 S   F OSSZ= 21540 KN   T SZAM= 543.1 °C   T FELMAX= 577.4 °C
21.ELEM  IDO=191.5 S   F OSSZ= 21423 KN   T SZAM= 543.1 °C   T FELMAX= 577.4 °C
22.ELEM  IDO=200.6 S   F OSSZ= 21316 KN   T SZAM=   543 °C   T FELMAX= 577.3 °C
23.ELEM  IDO=209.7 S   F OSSZ= 21213 KN   T SZAM= 542.9 °C   T FELMAX= 577.2 °C
24.ELEM  IDO=218.8 S   F OSSZ= 21114 KN   T SZAM= 542.8 °C   T FELMAX= 577.1 °C
25.ELEM  IDO=227.9 S   F OSSZ= 21020 KN   T SZAM= 542.6 °C   T FELMAX= 576.9 °C
26.ELEM  IDO=237.1 S   F OSSZ= 20931 KN   T SZAM= 542.4 °C   T FELMAX= 576.7 °C
27.ELEM  IDO=246.2 S   F OSSZ= 20845 KN   T SZAM= 542.3 °C   T FELMAX= 576.5 °C
28.ELEM  IDO=255.3 S   F OSSZ= 20764 KN   T SZAM= 542.1 °C   T FELMAX= 576.3 °C
29.ELEM  IDO=264.4 S   F OSSZ= 20685 KN   T SZAM= 541.9 °C   T FELMAX= 576.1 °C
30.ELEM  IDO=273.5 S   F OSSZ= 20612 KN   T SZAM= 541.6 °C   T FELMAX= 575.9 °C
31.ELEM  IDO=282.7 S   F OSSZ= 20538 KN   T SZAM= 541.4 °C   T FELMAX= 575.6 °C

SZAMITOTT KISAJTOLASI PARAMETEREK
SAJTOLOGEP     : SCHLOEM.25   TUSKO ATL.HOM.     , T0=  490.5 [ °C ] 
PROFIL         : 6875         RECIPIENS ATL.HOM. , TR=  448.9 [ °C ] 
ANYAGMINOSEG   : AGSB         KILEPO SEBESSEG    , V1=     12 [M/MIN]
SPEC.KONDICIOK : A            MAX FEL.HOM. , T FELMAX=  577.7 [ °C ] 
ELEMEK SZAMA   : 31           MAX FEL.HOM. IDEJE     =   18.2 [S]

                IDO    T FEL MAX    T SZAM      F OSSZ
                [S]     [ °C ]      [ °C ]       [KN]
               ----------------------------------------
                 9.1     542.6       510.2       28068
                45.5     577.1       542.8       23747
                82.0     577.5       543.1       23027
               118.5     577.6       543.3       22411
               155.0     577.6       543.3       21865
               191.5     577.4       543.1       21423
               227.9     576.9       542.6       21020
               264.4     576.1       541.9       20685
               282.7     575.6       541.4       20538
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8.4. ábra A fajlagos összes energiaszükséglet

A tuskóhőmérséklet csökkentésével a kisajtolás összes energiaigénye (előmelegí-

tés+sajtolás) is csökken (8.3. és 8.4. táblázat). Az egyes sebességekhez tartozó ener-

giaszükségleteket a hőmérséklet függvényében ábrázolva kapjuk 8.4. ábrát. Az ábrába 

az erőkorlátot és a Tfel,max = 600 °C hőmérsékletkorlátot berajzolva a sajtó lehetséges 

munkapontjai a korlátokat jelentő folyamatos vastagvonalakon, illetve azoktól jobbra 

helyezkedhetnek el. A hőmérséklet csökkentésének alsó korlátját a sajtó névleges 

nyomóerejének elérése jelenti. Az üzemi v0  = 8,5 m/min sajtolási sebesség változatlan 

betartása esetén a minimális tuskóhőmérséklet a 8.3. ábrából (A munkapont) T0,min = 

474/494/434 °C.

Az energiamegtakarítás a 8.4. ábra alapján az A jelű munkapont választása esetén: 

70100-66600 = 3500 kJ/tuskó, vagyis mintegy 5%.

A legnagyobb megengedhető sebességhez (M jelű munkapont) tartozó 

energiamegtakarítás: 70100-68050 = 2050 kJ/tuskó (2,9%).

A kapott eredmények veszteségmentes előmelegítésre és kisajtolásra vonatkoznak. 

A tényleges energiaszükséglet és megtakarítás a kemence és a sajtó mindenkori hatás-

fokának függvénye. Ha mind a tuskó előmelegítő kemence, mind a hidraulikus sajtó
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hatásfokát  = 0,5-re becsüljük (irodalmi adatok [82] alapján a sajtó termelését, a pro-

fil bonyolultságát és az AGSB jelű ötvözet jó alakíthatóságát figyelembe véve ez az 

egyszerű számítást eredményező feltételezés reálisnak mondható), az energiaigény és a 

megtakarítás is megduplázódik. Az optimalizálás alapján megtakarítható összes ener-

giamennyiség:

WA = 7500 kJ/tuskó      (5%)

illetve:

WM = 4100 kJ/tuskó      (2,9%)

Ugyanakkor a kisajtolási sebesség az M jelű munkapontban 12 m/min, az üzeminél 

41%-al nagyobb.

A kisajtolási sebesség növekedése nem jelenti a termelés azonos mértékű növeke-

dését, mivel a közidők (présmaradék eltávolítás, tuskó- és préstárcsa behelyezés, elő-

duzzasztás stb.) változatlanok maradnak.

Egy tuskó kisajtolásához szükséges idő az üzemi mérések alapján 400 s. A sebes-

ségnövekedéssel arányosan ez 280 s-ra csökken. 60 s közidő esetén tehát 

400+60=460 s helyett 280+60=340 s lesz a tuskókövetkezési idő, ami 34%-al na-

gyobb órateljesítményt eredményezhet. 

Az 5703 sz. profil kisajtolására elvégzett hasonló számítások alapján a maximális 

lehetséges sebességhez tartozó adatok (8.5. ábra M jelű munkapont):

Elméleti energiamegtakarítás: 61600-56200=5400 kJ/tuskó (8,8%)

Tényleges energiamegtakarítás (kem=sajtó=0,5): WM=10800 kJ/tuskó (8,8%)

A kisajtolási sebesség az üzemi v1=6 m/min-ról várhatóan v1M=25 m/min-ra növel-

hető. (Kisebb sebességek esetén az ábra szerint elvileg még további  

energiamegtakarítás érhető el, a tuskóhőmérséklet további csökkentése azonban már 

nem látszik reálisnak.)
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8.5 ábra A fajlagos összes energiaszükséglet 8.6 ábra A fajlagos összes energiaszükséglet

Az 5129 sz. profil sajtolásakor az elméleti energiaszükséglet a 8.6. ábra szerint ala-

kul. Az üzemi kísérletek során választott munkapontban a sajtó névleges nyomóerejét 

túllépve dolgozott.

A sajtó nyomóerejének és az adott profil kisajtolására használt szerszám alkalma-

zásakor lehetséges maximális sebességének korlátja a M jelű munkapontot eredmé-

nyezi. Ehhez a tuskó előmelegítési hőmérsékletének az üzeminél 14 °C-al magasabb 

értéke tartozik, s így az elméleti energiafelhasználás 36800-35700=1100 kJ (3,1%) 

értékkel növekszik.

A tényleges energiafelhasználás ennek megfelelően WM=2200 kJ/tuskó értékkel na-

gyobb lesz. A kisajtolás sebessége 15,5 m/min-ról 18 m/min-ra nő. 

A 8.6. ábra szerint a kisajtolási sebesség 12 m/min-ra csökkentésével az erőkorlát 

betartása mellett azonos tuskóelőmelegítés esetén mintegy 500 kJ/tuskó elméleti (1000 

kJ/tuskó tényleges) energiamegtakarítás érhető el (K jelű munkapont). E munkapont 

választása természetesen csak akkor gazdaságos, ha a sajtó termelési terve lehetővé 

teszi.
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8.3. A kisajtolt szál lehűtése, a sajtolási melegből történő edzés

A nemesíthető AlMgSi alumíniumötvözetek gyártási költségei jelentősen csök-

kenthetők a sajtolási melegből történő edzés megvalósításával. Ez a technológia a ho-

mogenizáló hőntartás és a tuskóelőmelegítés, illetve a kisajtolási művelet megfelelő 

megtervezése révén a kilépő szálban szilárd oldatban található Mg- és Si-ötvözőknek a 

sajtolás utáni lehűlés során bekövetkező kiválását (Mg2Si) akadályozza meg.

A Mg2Si formában történő kiválás az AlMgSi0,5 anyagminőségű ötvözet egyensú-

lyi diagramja szerint 500 C hőmérsékleten kezdődik (8.7. ábra). A szegregáció meg-

indulásához szükséges idő a hőmérséklet függvénye. 

8.7 ábra Az Al-Mg-Si ötvözetrendszer Al-Mg2Si 
kvázibiner metszetének részlete

8.8 ábra  Az AlMgSi 0,5 ötvözet Mg2Si kiválásá-
ra vonatkozó izotermás diagramja

Az ötvözetre vonatkozó, a kiválás kezdetéhez és befejeződéséhez tartozó (izoter-

más körülmények mellett meghatározott) időadatokat a hőmérséklet függvényében 

tartalmazó ún. C-görbét Beerens és Feldmann [11] közölték (8.8. ábra). Az ábra tar-

talmazza a 100 mm × 5 mm méretű szelvény különböző sebességű levegővel történő 

lehűtése során nyert hűlési görbéket is.

Az izotermás körülmények között felvett C-görbék és egy adott profil folyamatos 

lehűlési görbéjének összevetése a „prés melletti edzés” eredményességének ellenőrzé-

sére csak tájékoztató jelleggel használható fel. Folyamatos lehűlésre vonatkozó kiválá-

si diagramok hiányában (a szakirodalomban nem sikerült ilyen közlést fellelni) csak a 

közölt C-görbékkel történő összehasonlítás lehetséges. Egy sajtolt profil a szerszámból 

történő kilépése után hűthető levegő, ventillátorok segítségével fúvott levegő, fúvott 

levegő és vízpermet együttes alkalmazásával, vagy vízfürdő segítségével. A szükséges 

hűtés intenzitása a profil falvastagságának és sajtolási sebességének a függvénye, de a 
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megengedhető hűtési sebességet lehatárolja a szál elhúzódásának, elvetemedésének 

veszélye.

A KÖFÉM ZAMET I. és ZAMET IV. sajtóin elvégzett kísérleti mérések eredmé-

nyei és irodalmi adatok alapján a hőátadási tényező v sebességű, ventillátorokkal fú-

vott levegőre vonatkozóan (a v sebességet  m/s –ban kell behelyettesíteni!):

k,lev = 13,6+12,1 v0,755

A fúvott levegő segítségével megvalósítható maximális hőátadási  tényező értéke 

Kramer [13] szerint 55 m/s levegősebesség esetén

k,lev,max = 280 W/m2K

A vízben (állóhullám) történő hűtésre vonatkozó hőátadási tényező értékére az [1] 

és [3]-ban közölt lehűlési görbékből visszaszámolva, illetve laboratóriumi mérések 

alapján 230-500 C hőmérséklettartományra k,víz = 4700 W/m2K értéket fogadtunk el. 

A szabad levegőn történő lehűlés hőátadási tényezője

k = 14,1 W/m2K

Az AlMgSi0,5 anyagminőségre érvényes C-görbét leíró közelítő függvény, ha a 

kétértékűség elkerülése érdekében a függő és független változót felcseréljük (a hőmér-

sékletet tekintjük független változónak):

610

440
55326 2021055211 ,

T
,
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tc a C-görbe T hőmérsékletű pontjához tartozó időadat.

A szerszámból kilépő szálnak a hűtőszakaszon történő lehűlését az egyes szakaszok 

hossza (lehetséges hűtőszakaszok száma: max. 3), a kifutó szál sebessége és az adott 

szakaszra érvényes hőátadási tényező segítségével számítjuk.

A 8.7. ábra szerint AlMgSi0,5 anyagminőség esetén az Mg2Si fázis kiválása a hűlés 

során 500 C elérésekor kezdődik meg. A C-görbe és a hűtött szál hőmérséklet, illetve 

időadatait a szál 500 C-os hőmérsékletétől indulóan kell összevetni.

A 8.2.1. fejezetben a 6875 sz. profil maximális kisajtolási sebességére v1 = 12 

m/min értéket kaptunk (8.3. ábra, M jelű munkapont).

Ez a sebesség a sajtó melletti edzés igénye esetén csak akkor valósítható meg, ha a 

kifutó szál hőmérséklete lehűlése során biztonsággal elkerüli a C-görbét.

A kifutó szál maximális hőmérséklete a 8.5. táblázat alapján 550 C.
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Az edzhetőség vizsgálata során számított szálhőmérsékletek a 8.6. táblázatban ta-

lálhatók. A táblázat a hőmérsékletszámításhoz alapul vett időpontokhoz tartozóan fel-

tünteti a C-görbe azonos hőmérsékletű pontjainak időadatát is. A táblázat utolsó oszlo-

pa a két időadat különbségét tartalmazza. Ez a különbség a C-görbe „megközelítésé-

nek mértékét”, vagy másképpen fogalmazva a szegregáció elkerülésének biztonságát 

jelzi.

8.6. táblázat. Edzhetőség vizsgálata. Sebesség: 12 m/min (M jelű munkapont) 
Profilszám: 6875

ADATKIVALASZTAS :
PROFIL        (1-12)   [ 3] :  6875
C-GORBE       (1- 2)   [ 1] :  ALMGSI 0.5
HUTOZONA      (1- 4)   [ 1] :  ZAMET I LEVEGO
OSSZES HULESI IDO ..... [S] :  150 

EDZHETO

MINIMALIS ELTERESI IDO A C-GORBE
ES A LEHULESI GORBE KOZOTT      [S] : 38.7 
A MINIMUM HELYE ...............[°C] : 408.2 
          IDEJE ................[S] : 40 
A SZEGR. KEZDOHOM-IG ELTELT IDO [S] : 22.5 

       DARAB       LEH.      A C-       KULONBSEG
        HOM.       IDO       GORBE      A C-GORBE
                             IDEJE      ES A LEH.G.
       [°C]        [S]        [S]       KOZOTT [S]
      ---------------------------------------------
        550          0        500          500
        546          2        500          498
        543          4        500          496
        539          6        500          494
        536          8        500          492
        532         10        500          490
        529         12        500          488
        525         14        500          486
        522         16        500          484
        518         18        500          482
        515         20        500          480
        503         22        500          478
        492         24        500          476
        480         26        500          474
        469         28        379          351
        458         30        180        149.8
        448         32        110         78.2
        438         34         86         52.2
        428         36         79         42.8
        418         38         78         39.5
        408         40         79         38.7
        399         42         81         38.9
        390         44         84         39.6
        381         46         87         40.6
        372         48         90         41.8
        364         50         93         43.3
        356         52         97           45
        347         54        101         46.9
        340         56        105         49.1
        332         58        109         51.5
        324         60        114         54.1
        317         62        119           57
        310         64        124         60.2
        303         66        130         63.8
        296         68        136         67.6
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A bemutatott számítás eredményeit a 8.9. ábra szemlélteti. Az eredmények alapján 

megállapítható, hogy a profil a 8.3. ábra M jelű munkapontjához tartozó v1 = 12 m/min

sajtolási sebesség mellett nagy valószínűséggel edzhető. A ténylegesen szükséges hű-

tési sebességet a gyártás során célszerű pontosítani.
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8.9. ábra A 6875 sz. profil edzhetőségének vizsgálata. Sebesség: 12m/min 
(8.3. ábra. M jelű munkapontja)
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Összefoglalás

A disszertáció célkitűzésében körvonalazott, az alumíniumötvözetek kisajtolási pa-

ramétereinek meghatározására alkalmas számítógépi program segítségével elvégzett 

számítások eredményei az üzemi mérésekkel ellenőrzött tartományban bizonyítják a 

kialakított matematikai modell és az alkalmazott számítási módszer helyességét. 

A bemutatott optimalizálási eredmények szerint az üzemi technológiákban mind a 

gyártási kapacitás, mind az energiafelhasználás területén jelentős tartalékok lehetnek.

Az elvégzett kutatómunka a Kohógéptani és Képlékenyalakítástani Tanszéken (a 

mai Fémtechnológiai Tanszék jogelődje) végzett kutatások része.

E helyen szeretnék köszönetet mondani a Tanszék és a Székesfehérvári Könnyű-

fémmű Présmű gyáregysége munkatársainak az üzemi kísérleti mérésekhez szükséges 

eszközök elkészítéséhez, a laboratóriumi hitelesítő mérésekhez és az üzemi mérések-

hez nyújtott segítségért.

Külön köszönet illeti Dr. Voith Mártont mind a kutatómunka, mind a doktori kép-

zés és disszertációkészítés során nyújtott hasznos tanácsokért, iránymutató támogatá-

sért és bíztatásért, valamint Dr. Dernei Lászlót a számítási módszer végleges kialakítá-

sában nyújtott segítségért és számítógépi program elkészítésért. Köszönöm továbbá 

minden munkatársam segítségét, akik hozzájárultak munkám elvégzéséhez.

 Végül megköszönöm Dr. Gulyás József tudományos vezetőmnek a doktori kép-

zésben, és a disszertáció elkészítéséhez nyújtott szakmai segítséget és tanácsokat.

Miskolc, 2001. december 17.
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Fontosabb jelölések

a m2/s hőmérsékletvezetési együttható
a0 ºC a tuskóhőprofil közelítő polinomjának együtthatója 
a1 ºC/mm a tuskóhőprofil közelítő polinomjának együtthatója
a2 ºC/mm2 a tuskóhőprofil közelítő polinomjának együtthatója
a mm a tuskó előmelegítő kemencében történő elhelyezésére jellemző méretek
b mm a tuskó előmelegítő kemencében történő elhelyezésére jellemző méretek
A0 mm2 a préstuskó keresztmetszet-területe
A1 mm2 a sajtolt szál keresztmetszet-területe
AR mm2 a recipiens keresztmetszet-területe
B indexként a préstuskó jelölése
A - konstans az alakítási szilárdság számításához
B N/mm2 konstans az alakítási szilárdság számításához
C - konstans az alakítási szilárdság számításához
c J/kgK fajlagos hőkapacitás
D0 mm a préstuskó átmérője
D1 mm a sajtolt körszelvény átmérője (vagy helyettesítő átmérő)
DR mm a recipiens belső átmérője
di mm átmérő az alakítási zónában
f Ft/kg fajlagos költség
Fs N a sajtolótüskén kifejtendő erő
FA N az alakítási zóna kezdősíkjában kifejtendő erő
Fal N a főalakváltozás létrehozásához szükséges erő
Fbs N a belső súrlódás legyőzéséhez szükséges erő
Fszhj N a szálhajlításhoz szükséges erő
Fsúrl N a recipiens mentén fellépő súrlódás legyőzéséhez szükséges erő
Fs N sajtoló erő
hv mm a vágóél hossza
i - „tuskóelemek” száma az alakítási zónában
j - „tuskóelemek” száma az alakítatlan tuskórészben
k - ciklusváltozó
kf N/mm2 alakítási szilárdság
K mm a sajtolt profil kerülete
ℓ mm hosszúság
dℓ mm egy térfogatelem hossza
ℓ’ mm távolság az alakítási zóna kezdősíkjától a sajtolás megkezdésekor
ℓm mm a présmaradék hossza
ℓR mm a recipiens dolgozórészének hossza
ℓ mm a hőmérsékletmérés helyéig megtett út
n - hatványkitevő az alakítási szilárdság számításához
pM N/mm2 a szerszám felületére ható nyomás
pr N/mm2 sugárirányú nyomófeszültség az alakítatlan tuskórészen
R indexként a recipiens jelölése
s mm a recipiens hőcserefolyamatokban résztvevő rétegének vastagsága
t s idő
tal s az alakítási zónában eltöltött idő
t’ s az ℓ’ út megtételéhez szükséges idő
T0 ºC tuskóhőmérséklet a sajtolás kezdetekor
T1 ºC a kilépő szál átlaghőmérséklete
TA ºC átlagos hőmérséklet az alakítási zónában
Tal,be ºC egy térfogatelem hőmérséklete az alakítási zónába történő belépéskor
Tal,ki ºC egy térfogatelem hőmérséklete az alakítási zónából történő kilépéskor
Tf ºC felületi hőmérséklet a tuskó és recipiens érintkezési helyén
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Tfel,max ºC a kilépő szál felületén kialakuló maximális hőmérséklet
Tszám,1 ºC a hőmérsékletmérés helyén várható számított profilhőmérséklete
TA ºC hőmérsékletemelkedés az alakváltozás következtében
TB,súrl,I. ºC a súrlódási munkából származó hőmérsékletemelkedés az I. zónában
TB,,I. ºC a recipiens felé történő hőelvezetés okozta hűlés az I. zónában
TB,,II,R ºC a recipiens felé történő hőelvezetés okozta hűlés a II. zónában
TB,,II,sz ºC a szerszám felé történő hőelvezetés okozta hűlés a II. zónában
Tv ºC melegedés a vágóélen fellépő súrlódás következtében
T ºC megengedett hőmérséklet eltérés az iterációs számítások során 
q J hőmennyiség
qsúrl,I. W/mm2 a súrlódási munkából származó fajlagos hőáramsűrűség az I. zónában
q J/mm2 hővezetéssel szállított hőmennyiség
qsúrl,I. J/mm2 a súrlódási munkából származó hőmennyiség az I. zónában
QB,súrl,I. J a súrlódási munkából egy térfogatelemet melegítő hőmennyiség
QB,,I. J a tuskóból az I. zónában a recipiens felé elvezetett hőmennyiség
QB,,II,R J a tuskóból a II. zónában a recipiens felé elvezetett hőmennyiség
QB,,II,sz J a tuskóból a II. zónában a szerszám felé elvezetett hőmennyiség
v0 mm/s a sajtolótüske sebessége
v1 m/min a kilépő szál sebessége
w J/kg fajlagos energiafelhasználás
W J egy tuskó kisajtolásához szükséges összes energiamennyiség
Wal J egy tuskó sajtolásához (alakításához) szükséges energiamennyiség
Wmel J egy tuskó előmelegítéséhez szükséges energiamennyiség
x mm helykoordináta 
y mm helykoordináta
x mm egy tuskó térfogatelem hossza az I. zónában
x mm egy tuskó térfogatelem hossza a II. zónában
 fok az alakítási zóna félkúpszöge
 radián az alakítási zóna félkúpszöge
k W/m2K hőátadási tényező
 - alaktényező
 - hatásfok

 2

1
2Ksm/J hőbehatolási tényező

 - sajtolási hányados
 W/m2K hővezetési tényező
 - súrlódási tényező
 - a vágóélen keletkező súrlódási hő megoszlási tényezője
 kg/dm3 sűrűség
 N/mm2 csúsztató feszültség
 - logaritmikus alakváltozás
 s-1 alakváltozási sebesség

  s-1 alakváltozási sebesség a nyírási zónában

 mm segédfüggvény a vágóélen történő felmelegedés számításához
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