
A doktori disszertáció tézisei 

 

1. A könyöksajtolással (ECAP) szobahőmérsékleten 800%-os deformációig alakított 

kereskedelmi Al-Mg-Si-Mn (Al6082) kiválásos ötvözet esetén megállapítottam, hogy a 

diszlokációsűrűség növekedett, míg a szemcseméret csökkent a deformáció 

növekedésével. Ezzel párhuzamosan a diszlokációszerkezet dipoljellege fokozódott, amit 

a diszlokációk falakba rendeződésével magyarázhatunk. A diszlokációfalak által határolt 

cellák illetve szubszemcsék mérete 70-80 nm, ami 3-4-szer kisebb, mint a szemcseméret 

(~300 nm) A negyedik átnyomás után (ε≥400%) a mikroszerkezeti paraméterek értékei 

telítésbe jutottak. Megmutattam, hogy az ECAP alakítás során az anyag textúráltsága 

csökkent a szemcseaprózódás eredményeképpen. 

2. Megvizsgáltam, hogy milyen hatással van a mikroszerkezetre, ha a kiválási folyamatok a 

nagymértékű képlékeny deformáció közben zajlanak le. Ennek érdekében Al-Zn-Mg-Zr és 

Al-Zn-Mg-Cu túltelített szilárd oldatokat alakítottam 8-szoros könyöksajtolással magas 

hőmérsékleten (473 K). Kimutattam, hogy a 473 K-en történt ECAP alakítás utáni 

mintákban csak stabil η kiválások találhatók, míg a 473 K hőmérsékleten deformáció 

nélkül öregített mintákban elsősorban  metastabil GP zónák és η’ részecskék keletkeztek, 

azaz a magas hőmérsékleti ECAP elősegítette a stabil kiválásszerkezet kialakulását. 

3. Megmutattam, hogy az Al-Zn-Mg-Zr és az Al-Zn-Mg-Cu ötvözetek magashőmérsékleti 

ECAP alakítása során a mátrix szemcsemérete 300-500 nm-re finomodott, míg a 

diszlokációsűrűség ∼3x1014 m-2 értékre növekedett. A röntgenvonalprofil analízisből

meghatározott szubszemcseméret 2-3-szor kisebb, mint a TEM-ből kapott szemcseméret. 

Megállapítottam, hogy a Cu-tartalmú ötvözetben finomabb kiválás-szerkezet alakult ki, 

ami gátolta a mátrix mikroszerkezetének megújulását a magashőmérsékleti ECAP során, 

így kisebb mátrix szemcseméretet eredményezett. A finomabb kiválás-szerkezet másik 

hatása, hogy a Cu-tartalmú ötvözet finomszemcsés mátrixának termikus stabilítása 

nagyobb, mint a Zr-tartalmú mintáé. 

4. Megállapítottam, hogy az Al-Zn-Mg-Zr ötvözetben az ECAP deformáció jelentős hatással 

van a keletkező kiválások alakjára. Az ECAP során gömbszerű η részecskék alakultak ki, 

míg a deformáció nélküli öregítés után hosszú rúd alakú kiválások is megfigyelhetők

voltak. Ez azzal magyarázható, hogy a diszlokációk feldarabolják az ECAP alakítás elején 

keletkező GP zónákat és η’ részecskéket, így a belőlük kialakuló η kiválások gömbszerű

alakkal rendelkeznek. 



5. Megmutattam, hogy az Al-Zn-Mg-Zr és Al-Zn-Mg-Cu ötvözetekben a kiválások méretére 

röntgen vonalprofil analízissel kapott értékek (20-30 nm) jó egyezésben vannak a TEM 

vizsgálatokból meghatározottakkal. Ezen kívül röntgen vonalprofil analízissel 

megállapítottam, hogy a kiválások nem tartalmaznak diszlokációkat. Mindezekből arra a 

következtetésre jutottam, hogy az ECAP során keletkezett stabil η kiválásokat a 

diszlokációk nem vágják át, így azokban szubszerkezet sem alakul ki. Ez a megfigyelés 

összhangban van az η kiválások és a mátrix jól ismert inkoherenciájával. Kiválásos 

ötvözetben eddig még senki sem vizsgálta a kiválás mikroszerkezetét röntgen vonalprofil 

analízissel, így ezek a megfigyelések úttörő jellegűek a téma irodalmában. 

6. Meghatároztam az ECAP módszerrel alakított Al-Zn-Mg-Zr és Al-Zn-Mg-Cu ötvözetek 

folyáshatárát a diszlokációsűrűségből valamint a kiválások átlagos méretéből és 

távolságából. A számításnál a diszlokációk közötti kölcsönhatást a Taylor-egyenlettel 

vettem figyelembe, valamint feltételeztem, hogy a diszlokációk számára átvághatatlan η

kiválások az Orowan-mechanizmus révén növelik az ötvözet szilárdságát. A számított és a 

mechanikai mérésből kapott folyáshatár értékek jó egyezést mutattak. 
 


