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Bevezetés 

Napjainkban a gyártó cégeknek a globális versenyhelyzet miatt jelentős figyelmet 

érdemes fordítaniuk a kutatásra és fejlesztésre, a gyártás hatékonyabbá tételére, valamint 

a selejtszám lecsökkentésére. A modern megoldások, eljárások lehetővé teszik ezen 

igények kielégítését. Az automatizált, robotokkal történő gyártás számottevő mértékben 

segíthet a gyártást gördülékenyebbé, gazdaságosabbá tenni, valamint jelentős javulást 

jelentenek a reprodukálhatóságban és a gyártmányok minőségben is. Az ívforrasztás 

alkalmazása nagy potenciállal rendelkezik, számos kedvező lehetőséget nyújthat az 

olyan területeknél, ahol a hegesztés sajátosságaiból kifolyólag negatívan befolyásolja a 

gyártmány minőségét, reprodukálhatóságát. Ezen modern megoldások használata 

gazdaságosabbá és energia-, alapanyag takarékosabbá képes tenni a gyártásunkat, 

aminek egy fő szempontnak kell lennie a környezetünk megóvása érdekében. A 

korszerű hegesztési eljárásváltozatok nagymértékű lehetőséget biztosítanak számunkra 

a minőségi és termelékenységi javulásokba, többféle megoldásváltozatból tudjuk 

kiválasztani számunkra a legkedvezőbbet, amelyet az eljárások kiváló szabályozásának 

lehetőségével személyre tudunk szabni. Különféle határétékek között 

finomhangolásokra adnak lehetőséget a változásokra rendkívül gyorsan reagálni képes 

modern, mikroprocesszor vezérelt áramforrások, így az igényeinkre tudjuk szabni a 

technológiákat, és megtalálni a számunkra kívánt egyensúlyt a termelékenység – 

minőség között. 

Az első fejezetben a védőgázas fogyóelektródás keményforrasztás eljárásának részleteit, 

sajátosságait ismertetem, bemutatva az előnyeit a hagyományos hegesztőeljárásokkal 

szemben. 
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A második fejezetben az eljárás kivitelezésénél megvalósítható különféle anyagátviteli 

módokat mutatom be, amelyekkel további minőségbéli javulásokat tudunk elérni. Ehhez 

kapcsolódóan kutatást végeztem a legkorszerűbb hegesztő berendezéseket gyártó cégek 

megoldásairól ezen a területen, kiemelten szerepben a CMT eljárásváltozattal, ami 

sokszínűsége miatt egy nagyon kedvező, rugalmas megoldás lehet a gyártócégek 

számára. 

Ezek után a gyártási oldalt is megvizsgáltam, továbbá elemeztem az eljárás 

alkalmazhatóságának feltételeit az aggregát gyártásánál, valamint azt, hogy a kézi 

forrasztást miként lehetséges helyettesíteni a napjaink modern megoldásainak a 

használatával, automatizálással, robotizálással. 

A diplomamunkám kísérleti részében CMT, impulzustechnikás és hagyományos 

ívforrasztással végeztünk különböző forrasztási kísérleteket, és az így kapott 

eredményeket pedig hagyományos és modern anyagvizsgáló eljárásokkal elemeztem, 

összehasonlítva a vizsgált eljárásváltozatokat, hogy milyen minőség és termelékenységi 

javulást érhetünk el a használatuk által.  
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1 Védőgázas fogyóelektródás keményforrasztás 

technológiája 

 A forrasztás, mint kötőeljárás 

Napjainkban a forrasztás tömegtechnológiává vált a különböző iparágakban az eljárás 

megfelelő automatizálhatóságának köszönhetően, valamint gazdaságossága és előnyei 

miatt folyamatosan bővül az alkalmazási területe. „A forrasztás olyan nem oldható kötés 

két azonos vagy eltérő anyag között, amelyet a megolvasztott forraszanyag 

kristályosodásával a forraszanyag és a forrasztott felületek közötti adhéziós erők, 

valamint a forraszanyag között ébredő kohéziós erők, továbbá egyes esetekben a 

forrasztott felületbe diffundált fémionok kohéziós kötései hoznak létre” [1].  

A hegesztés rokoneljárása a forrasztás, ahol a kívánt kötést a megolvasztott 

forraszanyaggal, az alapanyagtól kisebb olvadásponttal rendelkező hozaganyaggal 

biztosítjuk a nem megolvasztott alapanyagok között, vagy a határfelületnél létrejövő 

diffúzióval a folyékony fázis megszilárdul. Így eredménynek egy szilárd – folyékony 

kötést kapunk [2]. 

Nagy előnye az eljárásnak a hegesztéssel szemben, hogy az alapanyagok nem olvadnak 

meg, tehát a szolidusz hőmérsékletet egyáltalán nem érik el. A már előzetesen készre 

alakított darabok jelentős alakváltozás nélkül egyesíthetők, ezzel elkerülhetővé válnak 

a nem kívánatos metallurgia folyamatok által kiváltott belső feszültségek, vetemedések. 

Ebből következik a forrasztás hegesztéssel szembeni műszaki és gazdaságossági előnye 

[3][5]. 

A forrasztás a forraszanyag olvadáspontját tekintve kétféle változattal rendelkezik. Ha 

ez a hőmérséklet meghaladja a 450 °C fokot akkor keményforrasztásról, azonban, ha ez 
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alatti az érték, akkor lágyforrasztásról beszélhetünk. A forraszanyaggal szemben az 

elvárt követelményeink, hogy az alapanyaggal képezzenek szilárd oldatot [3]. 

A forrasztott kötés kialakításához szükséges anyagok, a már említett forraszanyagok 

többféle kivitelben állnak szolgálatunkra, amelyek a következő formában állnak 

rendelkezésünkre [3]: 

• pálca, 

• huzal, 

• gyűrű,  

• fólia, 

• alakos forrasz kivitelű. 

A forraszanyag mellett még szükséges lehet úgynevezett folyasztószernek a használata, 

amely vegyileg aktív vagy passzív. Alkalmazásával a felületi feszültség csökkenthetővé 

válik, emellett még az oxideltávolításért, valamint az újraoxidálás elkerülése (aktív 

folyasztószer) végett nélkülözhetetlen. Ahol nincs szükség a felületen oxideltávolításra, 

mert már előzetesen megtörtént, ott a kívánt helyet már csak védeni kell a további 

oxidációk elkerülésétől. Por vagy paszta kivitelben állnak rendelkezésünkre, ezeket a 

forraszanyag külső felületére, vagy a furatba juttatva portöltetszerűen kell felvinni. A 

forrasztás közben végbemenő oxidáció elkerülhető védőgáz alkalmazásával is, ami lehet 

redukáló vagy semleges jellegű, de lehetséges vákuumban is a művelet. 

Keményforrasztásnál minimális illesztési rést ajánlott tartanunk annak érdekében, hogy 

megfelelően ki tudjuk használni a kapilláris hatás előnyeit [2][3]. 

A forrasztás feladatát figyelem bevéve kötő- vagy töltőforrasztásról beszélhetünk. 

Kötőforrasztásnál a kapcsolatba hozandó felületek között kis (b <0,5mm) távolság van, 

résforrasztásnál pedig nagyobb távolság (b>0,5mm). Töltőforrasztás esetében a felületi 

anyaghiány kipótlása történik, például ilyen a karosszéria hibáinak, mélyedéseinek 

feltöltése [3]. 

A keményforrasztott kötések megvalósításához legelterjedtebben használt eljárások a 

láng-, kemence- és a merítéses forrasztás. Legmodernebb forrasztó eljárások közé a 

VFI-, SWI- valamint a lézersugaras keményforrasztások számítanak, nagy előnyük az, 

hogy egyszerűen integrálhatók és automatizálhatók a gyártásban [5]. 
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 A forrasztott kötés kialakítása 

Az eljárásnál miközben melegítjük a munkadarabot, növekszik a fématomok 

energiatartalma, aminek hatására a kristályrács fel fog lazulni termikusan, ennek 

következtében az atomok mérsékelt vándorlása veszi kezdetét. A megolvadt 

forraszanyag az eljárás során érintkezik az alapanyaggal. A forraszanyag, valamint az 

alapanyag között kialakuló kötés végül a molekulák és az atomoknak a cseréivel 

következik be. A kötés létrejöttének egyik legmeghatározóbb tényezője a nedvesítés a 

forraszanyag és az alapanyag között. Ötvözetfázis jön létre a diffúzió 

következményeként, a szövetszerkezetet meghatározza az ötvözetképződés, az 

utólagosan bekövetkező hőhatások okozta diffúziós folyamatok, ezek mellett még a 

hűlési viszonyok. A kötés megvalósulását befolyásoló fizikai folyamatok javarészt a 

fázishatárokon történnek, a kialakulása visszavezethető a határfelületek reakciójára. Ide 

tartoznak a nedvesítés és szétterülés feladatai a forraszanyagnak és a folyasztószernek a 

forrasztandó felületeken, a kapilláris viselkedése a forraszanyagnak, valamint a 

diffúziós folyamatok és a forraszanyag kötése [3]. Az így létrejövő kötésünket, a 

forrasztás eredményt szemlélteti az 1. ábra. 

 

1. ábra Forrasztott kötés egységei [4] 

A forraszanyagnak a munkadarabokhoz erősen szükséges tapadnia, hogy az elvárt 

minőséget képes legyen a kötés biztosítani, ekkor számít a nedvesítés megfelelőnek, és 

ki is kell töltenie a közöttük fennálló rést. Nagyon precíz előkészületeket igényel az 

eljárás, mivel a forraszanyag olvadásakor a nedvesítés csak tiszta felületre hat 

megfelelően. Az olaj, por és a zsírok okozta szennyezéseket el kell tüntetni, a művelet 

mellőzésével kötési hibák jöhetnek létre a forrasztásnál, a szennyezők 
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belekeveredhetnek a kötésbe. Az előzőleg felsoroltak mellett még meg kell tisztítani a 

felületeket a különféle nemkívánatos felületet borító rétegektől is, mint például: oxid, 

salak, reve. A technológia velejárója, hogy a hevítés során még a megtisztított 

felületeken is oxidképződés fog végbemenni, ha nem védőgázban, vagy vákuumban 

történik a forrasztás, így zavarhatja a tapadást és a forraszanyag megfelelő szétterülését. 

A megoldást az előbbi problémákra a már említett folyasztószer jelenti, ami egy olyan 

kémiai vegyület vagy keverék, ami könnyen képes olvadni és tisztítani, védeni fogja a 

felületet még a magasabb hőmérsékleteken jelentkező oxidációtól is, emellett a 

szétterülésre és a nedvesítésre is kedvezően tud hatni. Azonban nem alkalmazhatóak a 

vastagabb oxidrétegek, szennyezések és a reverétegek eltávolítására. Fontos 

megemlíteni, hogy a folyasztószer olvadásakor a forrasztandó darabok könnyen 

elcsúszhatnak, amire külön figyelnünk kell a technológia tervezése során. Ebből 

kifolyólag célszerű lehet akár gépi megfogást alkalmazni, a megfelelő minőség 

elősegítése végett [3]. 

Szilárd anyag felületével érintkezve az olvadt forraszanyag eltérő módokon képes 

viselkedni. A pontos kötéskialakításhoz arra van szükségünk, hogy a megolvadt 

forraszanyag kis nedvesítési szög mellett terüljön szét összefüggő folyadékként a 

felületen, ezt szemlélteti a 2. ábra, ezt nevezzük tökéletes nedvesítésnek. Gyakorlatban 

a 30° alatti nedvesítési szög még elfogadható. Amennyiben ezt meghaladó az értéke, a 

csepp nem fog szétterülni és a nedvesítés nem lesz elfogadható, így a forrasztás nem 

kivitelezhető. Csak olyan folyékony ötvözetek használhatók, amelyek képesek a 

nedvesítésre [3]. 

 

2. ábra A nedvesítési szög értelmezése [3] 

Forrasztásnál a kapilláris hatás segítségével tölti ki a forraszanyag a forrasztási rést. A 

rés mérete jelentős hatással bír a forraszanyag behatolásának mértékére. A 3. ábrán 
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látható, hogy a rés csökkenésével a kapilláris hatás mértéke jelentősen növekszik. Az 

optimális résszélesség 0,05… 0,2 mm közötti gépi forrasztás esetében, kézinél pedig 

0,2… 0,5 mm ez az érték. A 0,5 mm egy felső határ, mivel ettől nagyobb értéknél a rés 

teljes, egyenletes kitöltése kétséges lehet [3]. De napjainkba már vannak olyan 

forrasztási eljárásváltozatok, amelyek képesek nagyobb illesztési hézagot is áthidalni, a 

későbbiekben a diplomamunkám során erre látható is lesz példa. 

 

3. ábra A kapilláris hatás mértéke forrasztásnál [3] 

 

 Védőgázas fogyóelektródás keményforrasztás (VFI forrasztás) 

Az ívforrasztás már régóta létező eljárás, az 1960-as években fejlesztették ki, 

elsődlegesen autóipari felhasználásra. Az eljárás újbóli használata annak köszönhető, 

hogy egyes alkalmazásoknál a VFI – forrasztással érhető el a legoptimálisabb eredmény, 

mint például fémes bevonatú finomlemezeknél. Alkalmazásuk lehetséges bevonatos 

(horganyzott, alumíniumozott, foszfátozott) vékonylemezeknél, még 1 mm alatti 

tartományban is, bevonati réteggel nem rendelkező acélokhoz, nemesített acéloknál, 

valamint vékony falvastagságú csöveknél is egyaránt. Ezeknél az anyagoknál az 

ívhegesztés problémás lehet, ami a selejt arányát képes növelni és időigényes 

utómunkálatok szükségességét okozhatja. A különféle ívforrasztások alapvetően 

hasonlítanak a hozzájuk tartozó hegesztési eljárásokhoz [3][6] [10]. 
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1.3.1 VFI forrasztás folyamata 

Az eljárás elvi részei nagyrészt hasonlóak a védőgázas fogyóelektródás ívhegesztéshez 

(VFI). Palackból vagy tartályból biztosított védőgázas ívvédelemmel, gépi előtolású 

huzalelektródával kivitelezett kötőeljárás. A hegesztő eljárás, amiből fejlesztették, 

nemzetközi megnevezése a Gas Metal Arc Welding (GMAW), Európában azonban a 

Metal Inert Gas/ Metal Active Gas megnevezése a használatos (MIG/MAG). 

Sokszínűeljárás, mivel végezhető tömör/porbeles huzalelektródával valamint 

gázvédelem szempontjából aktív vagy semleges típusok közül választhatunk [2]. 

A forrasztáshoz/hegesztéshez igényelt hőmennyiséget a folytonos előtolású 

huzalelektróda valamint az alapanyag között működő villamos ív szolgáltatja. Az ív a 

folyamat közben védőgázburokban ég, annak ionizációja alapján biztosítható. A 

védőgáz megválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az olvadt állapotú fémet 

is védje. Egyenáramú, fordított polaritású kapcsolás javasolt az eljáráshoz, ami az 

ívstabilitását, kedvezőbb anyagátvitelt és alacsonyabb fröcskölést képes biztosítani [2]. 

A technológia vázlatát a 4. ábra szemlélteti. 

 

4. ábra VFI – keményforrasztás eljárás vázlata [25] 

A forraszanyag olvadáspontja mindig alacsonyabb az alapanyaghoz viszonyítva és 

ívforrasztásoknál minimális hőbevitelre kell mindig törekednünk. Toló pozícióban 

érdemes mozgatni a pisztolyt az irodalmi ajánlások szerint, ez a kis hőbevitelnek 

kedvez. Az áramerősség 40… 150 A közötti, ez lemezvastagságtól és sebességtől függő 

érték. Impulzustechnika esetén az effektív értéke még alacsonyabb is lehet. Az alacsony 
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áramerősséggel történő eljárás kivitelezésére a hagyományos hegesztő berendezések 

teljesen megfelelőek [3]. 

A modern áramforrásoknál már különféle karakterisztikák is előre programozottan 

biztosítottak a megfelelő paraméterek beállításaihoz. Impulzustechnika esetében ez 

kiváltként kedvező, mivel a temérdek paraméter optimális beállítását egyszerűbbé teszi. 

A lágyhuzalok ilyen hegesztőgépeknél való jó továbbíthatóságának biztosítására 

négygörgős huzalelőtoló egységet vagy toló-húzó hajtást alkalmaznak, valamint 

műanyag, teflon huzalvezetővel rendelkező munkakábellel látják el a berendezést. Az 

áramforrásnak a forrasztáshoz szükséges alacsony villamos teljesítmény elérése végett 

a kisebb teljesítményzónában precízen beállíthatónak kell lennie, gyors 

szabályozhatóság mellett [6]. 

A huzalelektróda anyaga lehet szilícium és réz-, vagy akár alumínium és réz ötvözet. Az 

elektróda előtolás közben érintkezik a munkadarabbal, ennek hatására létrejön a 

villamos ív. Ez az ív megolvasztja a huzalelektródát, majd leolvad a hegfürdőbe és a 

kristályosodás során kialakul a kötés. A védőgáz védi az ívteret és az olvadt alapanyagot 

a levegő gázaitól. Az eljárás attól függetlenül, hogy oxi-acetilén keményforrasztással, 

vagy VFI hegesztő berendezéssel történik, az elve változatlan, miszerint az alapanyag 

és a töltőanyag/forraszanyag között nincs megolvadás és keveredés, ami hegesztésre 

jellemző. Ezt szemlélteti az 5. ábra [6]. 

 

5. ábra a,VFI forrasztott kötés b, VFI hegesztett kötés [10] 
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A horganyzott fémek hegesztése során a bevonat biztosan veszít a funkcionális 

tulajdonságaiból, így az alapanyag elveszítheti a korrózióval szembeni ellenálló 

képességét. Problémát okoz a horganyzott lemezek kötésénél a cink, mivel egészen 

alacsony hőmérsékleten már képes elpárologni. Ez a folyamat nem engedhető meg, ami 

VFI hegesztésnél be is következik, így a szerkezeti rész a hegesztés környezetében 

elveszítheti a korrózióállóságát. Aktív védőgázas fogyóelektródás ívhegesztésnél 

nagymértékben fordulhat elő porozitás, valamint fröcskölés is. A cink párolgása rossz 

hatással van a villamos ívre, képes lerontani a stabilitását, emellett nagymértékben 

képződhetnek nem kívánatos gázok a hegesztés során [6][8]. Túl nagy hőbevitel mellett 

lejátszódó folyamatokat mutat be a 6. ábra, ahol fröcskölés, valamint bevonatkiégés is 

történik. 

 

6. ábra VFI forrasztás esetén a cinkréteg sérülése [8] 

Ez főként akkor jelent igazán nagy problémát, amikor a hátoldalán az alapanyagoknak, 

akár zárt tartókeretnél, a hegesztés kivitelezése után nincs lehetőség bevonatpótlásra, a 

szerkezetkialakítás miatt nem hozzáférhető a hegesztési hely. Sokáig csak az impulzus 
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technika volt az egyetlen lehetőség ilyen kihívások megoldására. Ennek az 

eljárásváltozatnak az alkalmazásával a hagyományos VFI-hez képest jóval alacsonyabb 

hőbevitelt tudunk biztosítani, ezzel redukálható a károsító hatása. Az impulzus 

technikával rendelkező hegesztő berendezések a hagyományosok gépekhez képest 

azonban többszörösébe is kerülhetnek. Egy költséghatékonyabb megoldást jelenthet 

akár a VFI forrasztás. Az eljárás precíz használatával a VFI hegesztéshez közeli 

szilárdsági értékeket is elérhetünk, valamint VFI forrasztással minden olyan kötéstípus 

megvalósítható, mint ami VFI hegesztésnél [6][8]. 

1.3.2 VFI forrasztás berendezése 

A VFI forrasztáshoz alkalmazható a hagyományos VFI – hegesztő gép is, orsós 

hegesztőpisztollyal, hagyományos égővel vagy teflon kábelbéléses toló-huzalellátóval. 

A bélés alkalmazásának a szerepe, hogy minél kevesebb részecske váljon le a 

forraszanyagról, huzalelektródáról [13]. 

Impulzus technikával rendelkező VFI – forrasztó gépekkel jobb eredményt kaphatunk, 

mint a hagyományosokkal,  tovább csökkenthető az alapanyagba bevitt hőmennyiség, 

valamint impulzusonként egy csepp olvad le a huzalelektródáról, a leolvadó anyag 

túlhevülése elkerülhető, kisebb lehet az ívhőmérséklet is [13].  

A nagy teljesítményigényű, megszakítás nélküli VFI hegesztésnél egyenirányítókat 

alkalmazunk, vékonylemezek hegesztésénél vagy forrasztásánál invertereket. Ezek 

speciális, hegesztő áramforrásokra jellemző, vízszintes karakterisztikával rendelkeznek 

[2].  A kiváló minőségű áramforrás elengedhetetlen a reprodukálhatóság és a stabilitás 

miatt. Az áramerősség tartománya általában 40…150 A közötti. Ilyen értékekkel a 

kisteljesítményű VFI gépek rendelkeznek [6]. Minél jobb minőség biztosítására 

alacsony ívteljesítményt kell biztosítani. Ezért az áramforrás esetén szükség van egy 

olyan működési tartományra, ahol az ív alacsony teljesítménnyel képes fenntarthatóan 

működni. A rövid ív előállításához együttesen szükséges alacsony áramerősség és gyors 

ívszabályozás [10] [12]. 

A gépi huzalelőtolással rendelkező eljárásoknál is az áramforrás jelleggörbéjének 

feszültségtartónak kell lennie, vagyis a statikus karakterisztikája vízszinteshez közeli 
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legyen, amit a 7. ábra szemléltet. Az egyensúlyi követelményekhez szükséges 

áramerősséget az áramforrás karakterisztikáján a hegesztést meghatározó tényezőkkel 

választjuk meg (huzaladagolásának a sebessége, huzalkinyúlás). A hegesztés/forrasztás 

csak az áramforrás- és az ív jelleggörbéjének a metszéspontjában végezhető el, vagyis a 

munkapontban. A két lehetséges pont közül csak az számít megfelelőnek számunkra, 

amelyben az esetleges zavarokra a berendezés úgy képes reagálni, hogy gyengítse az 

általa okozott következményt. Ezt nevezzük negatív visszacsatolásnak [2] [10][11]. 

 

7. ábra Ív- és áramforrás jelleggörbéjének munkapontja [2] 

A cseppleváláshoz valamint a rövidzárlatos cseppleválást követő újragyújtás 

biztosításához jól szabályozható áramforrásra van szükség, amelyhez a bemutatott 

karakterisztika a legmegfelelőbb. Olyan villamos tulajdonságokat kell biztosítani az 

ívhossz belső szabályozásához, amely az ívhossz változását az áramerősség 

módosításával (ezáltal pedig a huzal leolvadásának sebességével) képes korrigálni [2] 

[10] [11]. 

A feszültségtartó áramforrásokra jellemző karakterisztika látható a 8. ábrán, amin a kézi 

hegesztéshez tartozó, 60 %- és a gépesített hegesztésre jellemző, 100 % bekapcsolási 

időkhöz tartozó értékek is szemléltetve vannak. Amíg a kisebb hegesztési 

áramerősséggel és a hozzátartozó feszültséggel folyamatosan tudunk hegeszteni (100 % 

bekapcsolási idő), ezek elsősorban gépesített hegesztés szükségesek, nagyobb beállított 
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értékekkel pedig időközönként szünetet beiktatva tudunk csak hegeszteni, tehát hat perc 

hegesztés után 60% bekapcsolási időhöz tartozó értékkellel 4 perc szünetet kell 

tartanunk. A beállítási áramtartományt a függvényen a munkapontokkal adják meg, amit 

a munkafeszültséghez és a hegesztőívhez tartozó egyenesek metszéspontjai 

szolgáltatnak [2] [10] [11].  

 

8. ábra Áramforráson beállítható értékek tartománya [11] 

Az áramforrás után érdemes kitérni a huzalelektródánk adagolását biztosító szerkezeti 

részre, ami nem más, mint a huzalelőtoló egység. Ez összetett funkcióval rendelkezik, 

biztosítania kell a huzalelektróda problémamentes, állandó lefejtését a csévetestről, a 

folyamatos huzalelőtolási sebesség megvalósítása érdekében. Felépítésük szerint 

többféle kivitel is alkalmazható a különböző hegesztési és forrasztási feladatokhoz. A 

VFI forrasztásnál alkalmazott huzalelektródák gyakran 1,0 mm és 1,2 mm átmérőjű, réz 

bázisú huzalok, amelyek rendszerint lágyabbak az acélhuzalhoz képest, ami előtolásnál 

problémát eredményezhet. Acélhuzal előtolásához használt huzalellátó rendszer 

alkalmazása túl nagy súrlódást okoz és húzza a huzalelektródát, ami befolyásolja, 

mégpedig rontja az ívet. Ehelyett olyan huzaltovábbítót érdemes használni, ami 

teflonból, karbonból vagy műanyagból készült, így csökkenthető a súrlódás, így jobban 

megfelel a szükséges hozaganyag előtolásához. Célravezető lehet, ha négy darab, 

fogazással ellátott görgő biztosítja a továbbítást, amely akár a porbeles rézhuzal esetén 
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is alkalmazható. Forrasztási feladatoknál U alakú hornyokkal vannak ellátva a görgők, 

így nagyobb mértékben képesek érintkezni a huzalelektródával, ezáltal kisebb az esélye 

a huzalelektróda károsodásának, mint a hagyományos V-alakú vagy horony nélküli 

kialakításoknál [6] [10]. 

 

9. ábra A VFI forrasztó berendezés huzalelőtoló egysége[10] 

1.3.3 A VFI forrasztási anyagok 

Hegesztés során a hozaganyagot meghatározza az alapanyag, amely gyakran hasonló 

összetételű, vagy kis mértékben ötvözöttebb. Forrasztásnál az alapanyag, valamint a 

forraszanyag vegyi összetétele eltérő. A technológiából adódóan eltérő olvadáspontú 

anyagok kötését kell biztosítani. A forraszanyag megfelelő kiválasztása biztosítja a 

megfelelő kötésminőséget, ez okból érdemes az olvadáspontjának az alapanyagokét 

megközelítenie, de feltétlen alacsonyabbnak kell lennie annál. A forraszanyag alacsony 

olvadási hőmérsékletének köszönhetően, amely rézbázisú forraszanyagoknál körülbelül 

900 °C és 1100 °C közötti hőmérséklet, olyan varratot kapunk, amelynél elkerüljük az 

alapanyagok megolvadását. VFI forrasztásnál az acél 1500 °C fölötti olvadási 

hőmérsékletét lényegében meg sem közelítjük, így elkerüljük a megolvadás, és a túlzott 

hőbevitel által okozott nemkívánatos következményeket (például: 1100 °C felett 
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bekövetkező szemcsedurvulást a hőhatásövezetben) [3][5][6]. A 10. ábrán látható, hogy 

ívforrasztáskor minimális mértékben sem látható beolvadás az alapanyagba, és 

jelentősebb hőhatás okozta elszíneződés sem látható a hőhatásövezetben.  

 

10. ábra Beolvadás, felkeveredés nélküli kötés [6] 

A forrasztási feladat határozza meg a forraszanyag pontosabb összetételét. Ha 

horganyzott lemezekkel van dolgunk, akkor szilíciumbronzok (például: CuSi3) 

alkalmazása az optimális, alumínium bevonatos lemezeknél pedig az 

alumíniumbronzoké (például: CuAl8). A leggyakrabban alkalmazott forraszanyagokat 

és legfontosabb jellemzőiket az 1. táblázat ismerteti [3].  

1. táblázat Ívforrasztás forraszanyagai és jellemzői [3] 

Anyag Jelölés (DIN 1733) Ötvöző Olvadási 

hőmérséklet- 

tartomány, °C 

Szilíciumbronz CuSi3 3%Si 910…1024 

Ónbronz CuSn10 10% Sn 910…1040 

Alumíniumbronz CuAl8 8% Al 1030…1040 

 

Különféle elemekkel ötvözve a rezet, ón-, alumínium- vagy szilíciumbronz hozható 

létre. A CuSi3 szabványos forraszanyag, azonban a különböző márkák összetételükben 

jelentősen eltérhetnek. Az ötvözet szilárdságát, képlékenységét, illetve korrózióval 
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szembeni ellenálló képességét a különféle komponensek hozzáadásával biztosíthatjuk. 

A hozaganyagok méretét tekintve a 8 mm, 1,0 mm és 1,2 mm átmérőjű réz bázisú 

huzalok alkalmazása a leggyakoribb [6][7]. 

Az eljárásnál a legelterjedtebb védőgáz a tiszta argon, de a kevert gázok minimális aktív 

komponenssel (O2 vagy CO2) is kedvezők lehetnek speciális feladatokhoz, ezek 

mennyisége legfeljebb 1% lehet [6]. Az optimális védőgáz kiválasztás a huzal 

összetételének és az alapanyag típusának megfelelően történik [3]. 

Az argon, valamint a hélium a nemesgázok csoportjába tartoznak. Nagy tisztaságú 

kivitelben szükségesek a forrasztáshoz, így nem reagálnak a hegesztés környezetében 

található gázokkal, valamint védik az alapanyagot és a hegfürdőt tőlük. Az optimális 

gáz típusának és a térfogatáramának a megválasztása kiemelten fontos a kötés és az ív 

stabilitása végett. Javasolt védőgázkeverékek a következők [10]: 

• 99 % argon + 1% oxigén. 

• 97-98 % argon + 2-3% CO2. 

• 99,996 % argon. 

A hegesztéshez hasonlóan, a használatos védőgáz szerint történik az eljárások 

megkülönböztetése, így lehet aktív védőgázas, fogyóeleketródás forrasztás vagy 

semleges védőgázas, fogyóelektródás forrasztás. A hélium, illetve a hélium keverékek 

nagyobb hőbevitelt eredményeznek, amely általában nem igény a forrasztásnál, de a 

sebesség fokozásával megoldható az alkalmazásuk [3]. Aktív védőgázas forrasztásnál a 

korrózióálló acélok MIG hegesztésnél megszokott gáztípusok használhatók, amelyek 

csekély mennyiségben CO2, O2, N2 vagy H2 gázokat tartalmazó, argon alapú 

keverékek [3]. 

1.3.4 A VFI – forrasztás technikája 

Az eljárás kivitelezése nagymértékben hasonlít az alumínium ötvözetek VFI 

hegesztéséhez. A pisztolyt forrasztás közben tolni érdemes irodalmi ajánlások szerint. 

Így az esetlegesen kiégett bevonat nem fog a hegfürdőben ragadni, el képes távozni 

gázként a forrasztás környezetéből. A pisztolynak a felülettel érdemes minél jobban 

megközelíteni a merőleges helyzetet, körülbelül 75° - 80° szöget érdemes tartani [10]. 
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A forrasztás előtt a felületek tisztítása, előkészítése elengedhetetlen. A kötéskialakítás a 

kapilláris hatást használja, hogy kellő mértékben szétfolyjon a darabok között a 

forraszanyag. Egyszerű tompakötésnél a megfelelő illesztési hézag biztosítja, hogy a 

forraszanyag át tudjon folyni egészen a kötés alsó oldaláig, így létrehozva a varratot. 

Ugyanez a folyamat igaz átlapolt és az összes többi kötéstípusra is. A forrasztás helyes 

kivitelezésével a térbeli helyzettől függetlenül a forraszanyag a lemezek között 

végigfolyik. Azonban ügyelni kell arra is, hogy a túl nagy szorítás az áramlást képes 

korlátozni. A tiszta felületek elősegítik a megfelelő áramlást, valamint a nedvesítést is 

[10]. 

A leggyakoribb probléma, amit VFI hegesztőgép VFI forrasztásra való átállításánál 

elkövethetünk, az, hogy túl nagymértékű kimenő paraméterek beállítása történik meg, 

ezáltal a varrat túl nagy hőmérsékletre hevül, az eljárás előnyeit nagymértékben 

leredukálja. Ezért, ha VFI forrasztáshoz VFI hegesztő berendezést szeretnénk használni, 

ügyeljünk arra, hogy gyorsabb előtolási sebességgel dolgozzunk, alacsony áram 

beállítása mellett, mint ami a hagyományos huzalelektródával való hegesztés során 

szokás használni. A feszültség értéke is alacsonyabb legyen, törekedjünk rövidebb 

ívhosszra a folyamat közben, és az áramforrásnak kis teljesítménynél is stabil ívet kell 

fenntartania feltétlen. Alacsonyabb hőbevitellel kivitelezett hegesztés során a hegesztett 

varrat nem terül el laposan, acél hegesztésénél ellentétben ez forrasztásnál elfogadható 

[13]. 
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2 Szabályozott anyagátvitelt megvalósító technológiai 

lehetőségek VFI forrasztásnál 

Az anyagátvitel egy nagyon lényeges folyamata a hegesztésnek, jelentősen befolyásolja 

a gazdaságosságot, valamint a kötés minőségét. Általában cseppenként történik, de 

létezik olyan típus is, ahol nem megy végbe cseppképződés, ezért a cseppátmenet 

elnevezés alkalmazása nem lenne minden esetben helyes. Lényeges az ismeretük, hogy 

a folyamatot minél jobban kezelni tudjuk és a létrehozandó kötéseknek a lehető legjobb 

minőségét tudjuk garantálni [20].  

Az ívforrasztásoknál törekedni kell a lehető legkisebb hőbevitelre, emiatt 

fogyóelektródás védőgázas forrasztásnál rövidzárlatos anyagátvitelt, vagy alsó 

teljesítménytartományban történő impulzusíves megoldást kell alkalmazni [3]. Ezeken 

felül már rendelkezésünkre állnak napjainkban korszerűbb megoldások is nagyobb 

teljesítménnyel és jobb minőséggel, ezeknek az hegesztőáram és ívfeszültség 

tartományait ismerteti a 11. ábra. Napjaink korszerű megoldásai, mint például a CMT 

eljárásváltozatai, jóval kisebb U-I paraméterekkel is képesek dolgozni, mint a 

rövidzárlatos anyagátvitel. 

 

11. ábra Az ívtechnológiák fezültség-áramerősség tartománya [18] 



- 24 - 

 

 

 Rövidzárlatos anyagátvitel jellemzői 

Rövidzárlatos anyagátvitel eredményezhető kis áramerősséggel és kis feszültséggel 

történő hegesztéskor, ilyenkor a folytonos előtolású, olvadt állapotban lévő vége a 

huzalelektródának a hegfürdő hullámzó felületébe belecsapódik, aminek a hatására az 

ív kialszik és rövidzárlat jön létre. A zárlati áram miatt az elektromágneses erő megnő, 

ami az úgynevezett „pintch” effektust okozza, ez körülbelül az áramerősség négyzetével 

egyenlő, és a felületi feszültséggel együtt támogatja az anyagleválást. A cseppképződés 

hiányú anyagátvitelt követően az ív heves újragyulladása történik, és a hirtelen nagy 

áramnövekedés szétrobbantja az újrakeletkező folyadékot a huzalelektróda végén, 

ennek hatására jelentős fröcskölés követi a folyamatot. A legkisebb hőbevitel érhető el 

a hagyományos módszerek közül az alkalmazásával, azonban használata hegesztésnél 

jelentős fröcsköléssel járhat. Vékonylemezeknél (s <3 mm) alkalmazzák, vastagabb 

alapanyagoknál már csak gyökhegesztésre valamint térbeli pozíciókban végzett 

hegesztésre használható [2]. 

 

12. ábra Rövidzárlatos ív [19] 

 Finomcseppes anyagátvitel jellemzői 

Az anyagátmenet folyamatos, tengelyirányú haladásának biztosítása és a fröcskölés 

csökkentése a finomcseppes anyagátvitelre jellemző főként, erre a módra célszerű 

törekedni hegesztésnél, ha lehetséges. Ennél az anyagátviteli módnál az elektróda 
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átmérőjénél kisebb (de>dcs / de>>dcs) cseppek válnak le nagymértékű cseppfrekvencia 

mellett ( f = 100… 500 Hz) [2]. 

Finomcseppes anyagátvitelnél különböző módokat különböztethetünk meg [2]: 

• forgóíves cseppátmenet,   

• folyadékcsatornás cseppátmenet, 

• impulzusíves cseppátmenet és, 

• permetszerű cseppátmenet. 

 Impulzusíves cseppátmenet jellemzői 

A finomcseppes anyagátmenet egy közkedvelt változata az impulzusíves változat. Az 

elektronika rohamos fejlődése tette lehetővé az impulzusíves technológia kifejlesztését, 

ami kedvező finomlemezek, gyökvarratok hegesztésére és térbeli helyzetekre. 

Anyagátvitelénél a cseppátmenethez tartozó frekvencia nagysága precízen tervezhető, 

szabályozható. Az összes teljesítménytartományban használható. Argonban gazdag, 20-

25 % minimum CO2 védőgáz szükséges az impulzusíves anyagátvitelhez [2]. 

Elve az, hogy áramimpulzusok segítségével történik a hegesztés, elegendően nagy 

szünetek beiktatása által a bizonyos impulzusok közé, konstans áramerősség helyett. 

Impulzusként egy cseppleválás megy végbe, így a csepp- és impulzusfrekvencia 

egyenlő [2]. 

 

13. ábra Impulzus ívvel történő cseppátmenet [19] 
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Az impulzus alakjai különfélék lehetnek, igény szerint trapéz, téglalap, szinusz vagy 

akár komplex is. A 14. ábrán egy téglalap alakú impulzusra látható példa [2]. 

 

14. ábra A cseppátmenet és impulzusáram kapcsolata [2] 

Az impulzusáramot alapárammal (Ia [A]), alapidővel (ta [s]), csúcsárammal (Ics [A]) és 

csúcsidővel (tcs [s]) határozhatjuk meg. Csúcsáramnál történik a cseppek leválása, 

alapáramnál pedig éppen csak az ív fenntartásához szükséges áramerősséggel 

dolgozunk. Az előbbi négy paraméter különféle beállításival a hőbevitel szabadon, az 

igényeknek megfelelően szabályozható az ívstabilitásának a megtartása mellett. Az 

impulzusív egy olyan lehetőséget biztosít a számunkra, amelynél finomcseppes 

anyagátvitellel történő hegesztés lehetővé válik a számunkra, a konstans 

áramerősséghez mérten a hőáram töredékével [2]. 

Az impulzusívvel kiváló, esztétikus varratfelület eredményezhető az áramváltozás 

szabályossága végett, kedvezően szabályozható hőbevitellel és optimális finomcseppes 

anyagátmenettel [2]. A kis hőbevitel mellett kismértékű a vetemedés, és jóval kisebb 

fröcsköléssel az eljárás a kivitelezése során. Gazdasági oldalról negatív tényező lehet a 

berendezés magas ára és a lassú varratképzés [20]. 

 Cold Metal Transfer eljárásváltozat bemutatása 

A Fronius cég fejlesztése a Cold Metal Transfer (későbbiekben CMT) eljárásváltozat, 

ami az autóiparban használatos vékonylemezek kötéséhez lett kifejlesztve, a védőgázas, 
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fogyóelektródás ívhegesztés alkalmazási területeit tovább bővíti. Rendkívül alacsony 

hőbevitelt biztosító, „hideg eljárás” a hagyományos, rövidzárlatos hegesztéshez képest, 

erre utal a cold szó az elnevezésében. Az eljárásváltozat alapvetően a rövidzárlatos 

anyagátvitel elvére épül, egy újféle cseppleválás megvalósításával. A jól ismert 

rövidzárlatos hegesztésnél a huzalelektródát folyamatosan tolják előre, a rövidzárlat 

bekövetkezéséig, ahol az áramerősség jelentősen megnövekedik, általa a rövidzárlat 

megszűnik és az ív újragyullad. Ebből következik a hátránya is, mivel a zárlati áramot 

nagy hőbevitel kiséri, valamint a szabályozatlan és rendszeresség nélküli, ami a jelentős 

fröcskölést váltja ki [24].   

 

15. ábra CMT eljárás elve [18] 

A CMT eljárásváltozat háromféle dologban tér el lényegesen a hagyományos 

rövidzárlatos hegesztéstől. Elsőként az eljárás szabályozására a huzalelektródát 

alkalmazzák, a régebbi megoldásoknál az előtolási sebesség fix vagy előre programozott 

volt (SynchroPuls). CMT eljárásnál a rövidzárlat bekövetkezéséig a munkadarab 

irányába történik a huzalelektróda tolása, ezután a visszafelé húzása következik. Miután 

elmúlt a rövidzárlat, a huzalelektróda újbóli előtolása történik, így a folyamat 

ismétlődik, ennek a lépéseit láthatjuk a 15. ábrán. A folyamat során a rövidzárlat 

kialakulása és megszűnése szabályozza a huzalelektróda haladásának irányát és a 

hozzátartozó sebességet. A huzalelektróda mozgása hatással van a hegfürdőre, és az itt 

lezajló műveletekből visszacsatolás megy végbe, ami a huzalelektróda irányítását 

végzik. Ebből kifolyólag nem tudunk meghatározni egy hozzátartozó, érvényes 

frekvenciát, amit a rövidzárlat kialakulása és az azt követő visszahúzás határozza meg, 
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ami időben eltérő lehet, bekövetkezhet hamarabb vagy később. Az ívhossz beállítása 

másodpercenként 70–szer történik meg 70 Hz frekvencia mellett, ami a felső korlát. 

Ennek a következménye, hogy az ívhosszt nem befolyásolja a szabad huzalhossz, a 

hegesztési/forrasztási sebesség, valamint a munkadarab felületi állapota, ezek hatalmas 

előnyt jelentenek az eljárásváltozat alkalmazásánál [24] [18]. 

Következő eltérésként említhető, hogy rövidzárlatos anyagátvitelnél nagy zárlati áram 

következik be, ezzel szemben CMT esetében szinte árammentes momentumban történik 

meg a cseppleválás. Ennél az eljárásváltozatnál nem az áram hatására következik be a 

rövidzárlat megszakítása, hanem huzal visszafelé húzása fogja megszakítani, így segítve 

a cseppátmenetet is a hegfürdőnek a felületi feszültségének köszönhetően. Ezáltal az 

áramerősség nagyon alacsonyan tarható a rövidzárlat folyamán, ezzel jelentősen 

kevesebb hőbevitel történik a hegesztés során és kedvez a minimális hőbevitelre való 

törekvésnek, valamint a fröcskölés is szinte teljesen redukálható. Az eljárásra jellemző 

áram és feszültség kapcsolatát szemlélteti a 16. ábra [24] [18]. 

 

16. ábra CMT eljárásra jellemző áram és felszültség összefüggése[24][18] 

Az utolsó különbség az új cseppátmenet módszere, ami biztosítja az anyagátvitelt és az 

eljárás sajátosságát, a kifejezetten jó résáthidaló képességet, amire példát mutat a 

17. ábra, ahol a CMT eljárásváltozattal forrasztott kötés látható, 1,5 mm és 0,8 mm 

vastag lemezeknél. Sok esetben vékonylemezeknél gondot okozhat a jelentős hőbevitel 

nagyobb illesztési réseknél, a munkadarab ilyenkor hamarabb leolvadhat, még mielőtt a 

résáthidalás megtörténhetne [24] [18]. 
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17. ábra Horganyzott lemezek kötése, 1,5 mm és 0,8 mm lemezvastagsággal és 2 mm 

illesztési réssel. CuSi3 forraszanyag [24] 

2.4.1 A CMT eljárásváltozat hőbevitele 

A klasszikus impulzus eljárásváltozattal nagy hőbevitellel együtt biztosíthatjuk a mély 

beolvadással rendelkező varrat létrehozását. Ezzel szemben megfelelően 

paraméterekkel történő CMT használatánál a rövidzárlati áramot minimális értéken 

tarthatjuk, ezzel a kedvező formatényezőjű varratot alacsony hőbevitellel is képesek 

lehetünk létrehozni [24].  

A digitális szabályozással rendelkező, korszerű hegesztő berendezésekkel lehetőség 

adódik a CMT és az impulzushegesztés kombinálására. Kivitelezhető a CMT ciklust 

követően különböző számú impulzus ciklus, ami a beolvadás és varratalak tág határok 

közötti változtatására nyújt lehetőséget, tehát a tisztább, „hidegebb”, kisebb hőbevitelű 

CMT, valamint a „forróbb”, nagyobb hőbevitelű impulzushegesztés tartományai között. 

Ezeknek a kombinációknak a varratalakra történő ráhatásaira láthatunk példákat a 

18.  ábrán, ahol az impulzus ciklusok számának növelésével a varrat szélessége szemmel 

láthatóan változik [24] [18]. 

 

18. ábra Különféle CMT intervallum - impulzus hatása a beolvadási mélységre és a 

varratalakra [24] 
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A hagyományos impulzushegesztéshez hasonló hőbevitelt valamint beolvadást lehet 

produkálni 1 CMT ciklussal és 10 impulzussal, 10 Hz-es ívhossz szabályzással. Ezáltal 

a hegesztés sebesség fokozható, valamint jó hatással lehet a résáthidaló képességre is 

[24] [18]. 

2.4.2 CMT eljárásváltozat előnyei  

A hagyományos rövidzárlatos hegesztésnél a jelentős zárlati áram miatt következik be 

a rövidzár megszakadása, ez erős fröcsköléshez vezet. CMT esetében a rövidzárlati áram 

alacsonyan tartható, és szabályozott a huzalelektróda visszahúzása. Ezáltal fröcskölés 

mértékét jelentősen le tudjuk redukálni, ezekkel együtt az időigényes és költséges 

utómunkákat is. Az impulzus ívvel történő hegesztéshez képest jelentősen kisebb 

fröcskölés érhető el és a reprodukálhatósága is kiemelkedő. Kisebb hőbevitelnek 

köszönhetően az alapanyagok vetemedése is csekélyebb és még jelentősebb hegesztési 

sebességgel képes dolgozni. A felrakóhegesztés során 50%-kal alacsonyabb 

felkeveredés érhető el az alapanyag és a hozaganyag között [24] [18]. 

Egy másik hasznos tulajdonsága az ellenőrzött ívhossz. A hagyományos 

eljárásváltozatoknál az ívszabályozás a feszültség felhasználásával történik. Ennek a 

hátránya, hogy az ívfeszültség a munkadarab felületétől és az ívhossztól egyaránt függ. 

A munkadarab felületén jelen lehetnek oxidok és különféle szennyeződések, amik a 

szabályozás pontosságát befolyásolhatják [24] [18]. 

CMT-nél a huzalelektróda a rövidzárlattól húzódik vissza megszabott sebességgel és 

idővel. Az ívhosszt így a sebesség, valamint az idő adja meg, a szabályozása a 

rövidzárlatok után mechanikailag történnek meg. A 70 Hz frekvencia másodpercenként 

70-szer képes az ívhossz állítására, ami ezáltal nem függ a szabad huzalhossztól, 

munkadarab felületétől, valamint a hegesztési sebességtől, amelyek a hagyományos 

eljárásváltozatokra jellemző [18] [24]. 

2.4.3 A CMT eljárásváltozat rendszere 

A CMT rendszeréről elmondható, hogy teljes egészében digitális vezérlésű. Az egyes 

részegységek között külön kommunikációs rendszerrel rendelkezik, mivel a 

hegfürdőben zajló folyamatokra dinamikusan, gyorsan kell reagálnia az áramforrásnak. 
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Az eljárásváltozathoz a rendszer két új egységgel lett kibővítve, huzalpufferrel, valamint 

egy különleges húzó motorral [24] [18]. 

A huzalpufferre, huzalkiegyenlítőre azért van szükség a CMT eljárásváltozatnál, mert a 

huzalelektródát nem csak egy irányba a munkadarab felé kell mozgatni, hanem a 

visszafelé húzását is meg kell oldani. Erre a feladatra szolgál a pisztolyba integrált 

húzómotor, ami adott pillanatba változtatja a forgásirányt. Az előtolásra szolgáló motor 

csak előre mozgat, a lassabb reakcióképessége miatt.  Bizonyos pillanatban a két motor 

egyszerre, egymással ellentétes irányba történő mozgatása miatt közéjük kell biztosítani 

a huzalkiegyenlítő (19. ábra). A 70 Hz rezgésnél a húzómotor csak úgy képes a 

forgásirány változtatásra, ha a tehermentesítését kivitelezni tudjuk, ekkor ez a toló motor 

feladata [24] [18]. 

 

19. ábra A CMT eljárásváltozathoz szükséges huzalkiegyenlító egység [24] 

A másik fontos egysége, a meghajtó része a húzó motornak, aminek a fő komponense 

egy olyan váltóáramú szervomotor, ami nem rendelkezik hajtóművel. A hajtómű játéka 

nem lenne megfelelő a 70 Hz rezgés létrehozásához, valamint gyorsan tönkre is menne. 

A pisztoly testében (20. ábra) történt a motor tekercselésének integrálása. A huzal 

hajtása digitális, ezáltal biztosítható a különleges huzaltovábbítás [24] [18]. 
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20. ábra A CMT eljárás meghajtó része [24] 

 A CMT eljárás továbbfejlesztése 

A hegesztés technikailag kihívást jelentő varratok, valamint különleges igényeknek való 

megfelelés érdekében a CMT eljárásváltozatot továbbfejlesztették, amelyeket a 

következő pontokban ismertetek [24] [18]. 

2.5.1 A CMT – Pulse változata 

A CMT–ciklusa mellett még impulzus ciklust is alkalmaz (21. ábra), így nagyobb 

hőmennyiséget képes az alapanyagba bevinni, amivel a beolvadási mélység és a varrat 

geometria változtatható. Nagymértékben képes a résáthidaló képesség javítására, 

valamint a sebesség növelésére is. Nagy rugalmasságot kölcsönöz az eljárásváltozatnak 

a széles teljesítmény–tartományon belül az impulzusok irányított és változtatható 

adagolása révén [24] [18] [36].  

 

21. ábra Impulzus ciklus kombinálása CMT ciklussal, CMT pulse eljárás [18] 

A huzal visszahúzását követően rövid ideig (22. ábra), néhány század másodpercig, 

impulzus hullámokkal, 5 és 20 közötti, a folyamatosan előtolt huzalelektródáról 

szabályozottan kis cseppek leolvasztása következik be addig, amíg a rövidzárlat be nem 
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következik. Előnyeként megemlíthető a mélyebb beolvadás, az ömledék kedvezőbben 

képes elterülni, valamint az alap CMT-hez képest stabilabb anyagátmenet [37]. 

 

22. ábra CMT Pulse eljárásváltozat huzalelotolás, hegesztőáram, Ívfeszültség 

függvényei  [37] 

2.5.2 CMT – Advanced változata 

A CMT-től is kisebb mennyiségű hőbevitellel képes a kötéskialakításra ez az 

eljárásváltozat, a folyamata pedig a negatív és pozitív polaritású CMT ciklusú kombinált 

íven alapul, amelyek változtatásával precízen szabályozhatóvá válik a leolvasztási 

teljesítmény. A CMT-Advanced-re jellemző, hogy a hegesztőáram polaritása a 

vezérlésbe van integrálva. A polaritásnak a megváltozása a rövidzárlati szakasz közben 

megy végbe (23. ábra), ennek köszönhető az eljárásváltozat nagymértékű stabilitása. A 

negatív szakaszban az eljárás jelentősebb leolvasztási teljesítménnyel rendelkezik, 

valamint nagyobb a résáthidalóképessége is egyaránt, a pozitív szakaszban jól 

irányítható a hőbevitel és a cseppátmenet [18] [24] [38]. 
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 A CMT – Advanced eljárásváltozatban rejlő lehetőségek:  

• Még nagyobb résáthidalóképesség, 

• minimális deformáció, 

• nagy leolvasztási teljesítménnyel képes felrakóhegesztésre, 

• hőbevitel jól ellenőrizhető, 

• csekély hatás az alapanyagokra, 

• kiváló gyökhegesztéshez és  

• hegesztés során nem kívánatos füstképződés csökkentése [37]. 

 

23. ábra Negatív - és pozitív CMT egyesítése [18] 

2.5.3 CMT– Advanced Pulse  

„Ezt az eljárást negatív pólusú CMT- és pozitív pólusú impulzus-ciklusok kombináció- 

ja alkotja, amellyel a villamos ív nagyon jól kézben tartható” [18]. CMT – Advanced 

során a pozitív ciklusok váltakoznak a negatívakkal, addig a CMT – Advanced Pulse 

esetében a CMT ciklus kombinálva van egy negatív polaritással, valamint pozitív 

impulzus ciklussal. Az eljárásváltozat nagyobb leolvasztási teljesítményt biztosít a 

negatív polaritású szakaszban alacsonyabb hőbevitel mellett. Rövidzárlat során 

következik be a polaritás váltás a pozitív impulzus szakaszra. A nagyobb hőbevitel 

mellett az impulzus szakasz során a rövidzárlat mentes cseppátmenet előnyeit biztosítja 

számunkra. A pozitív és negatív ciklusok szabadon változtathatók, szabályozhatók az 

eljárás során az igényeknek megfelelően [37]. 
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24. ábra CMT Advanced impulse [18] 

2.5.4 CMT – Braze + 

A CMT – Braze+ eljárásváltozathoz a Fronius az Audival együttműködve egy nagyon 

keskeny és kúpos gázterelőfúvókát (25. ábra) fejlesztett ki. A CMT hegesztő 

berendezések alkalmazhatóak egyaránt forrasztáshoz is, csupán csak a gázterelő fúvókát 

szükséges lecserélni. Ennek előnye az, hogy ívet gyakorlatilag befűzi a védőgáz, ami 

nagy sebességgel áramlik kifelé. Ennek köszönhetően a védőgáz igény akár 60%-kal is 

redukálható, 3-5 liter/perc mennyiségre is lecsökkenhet optimális esetben, valamint 300 

cm/perc körüli hegesztési sebesség mellett meglehetősen jó minőségű varrat is 

létrehozható [18] [39]. A nagy gázáramlási sebességnek és a fúvóka kialakításnak 

köszönhetően jelentős hűtőhatást biztosit, ami kedvez az alkatrészek élettartalmának, 

ezzel még gazdaságosabbá teheti a gyártást. Az eljárásváltozat kiváló 

reprodukálhatósággal rendelkezik, ezzel a lézerforrasztásnak egy versenyképes 

alternatívája lehet [39].  

 

25. ábra A fúvókakialakítások közötti különbség [18]  
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3 VFI forrasztás alkalmazhatósági feltételeinek elemzése és 

az automatizálás lehetőségeinek vizsgálata az aggregát 

gyártásban  

 

A diplomatervezési feladatomat a Dometic Zrt. biztosította, akik már több mint 50 éve 

foglalkoznak abszorpciós hűtőszekrények gyártásával. A vállalat legfőbb termékei közé 

tartoznak a szállodai felhasználásra szánt abszorpciós készülékek, valamint az utóbbi 

években bevezették a kompresszoros hűtőkészüléknek az előállítását is, amelyek 

kifejezetten lakókocsikba, valamint lakóautókba kerülnek beépítésre. 

A feladatom során a hűtőszekrények hűtőkörfolyamatát biztosító aggregát gyártásának 

gördülékenyebbé tételére végeztünk kutatómunkákat és vizsgálatokat. Az aggregát 

szerkezetének jelentős részét jelentik a különböző méretű csövek, amelyek között a 

kötést hegesztéssel hozzák létre. Ezekben a csövekben különböző közegek 

áramolhatnak működés közben, mint például ammónia. A csövek kis átmérőjűnek 

számítanak, emellett a falvastagságuk is kicsi. Gyártásuk során alkalmazott 

hegesztéseknél felmerülnek problémák, amik olyan eltéréseket produkálhatnak, 

amelyek a selejt számának növekedését okozhatja. Ezen csövek hegesztésénél számos, 

nem kívánt jelenség következhet be, ami miatt a darab nem lesz elfogadható, mint 

például a fröcskölés, szélbeégés, gázzárványok, átégés, nem megfelelő varratszélesség 

valamint varratmélység. Az így keletkezett eltérések számának csökkentése érdekében 

többféle lehetőség is adódik, amivel nem megfelelő darabok számát redukálhatjuk, így 

a gyártást gazdaságosabbá tehetjük.  

 A hegesztés gépesítése és automatizálása adta lehetőségek 

Mivel a kézi hegesztés mindig szubjektív, magával hordozza a hiba lehetőségét azáltal, 

hogy a hegesztő pillanatnyi kondíciójától függ a hegesztés megbízhatósága. Emellett 
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napjainkban jellemző, hogy egyre jobban csökken a szakképzett munkavállalók száma, 

ami kiváltképp jellemző a hegesztő szakemberek területén is, ezért az egyik megoldás a 

hatékonyság és megbízhatóság növelésére az előzőkből adódóan az eljárás gépesítése 

vagy automatizálása lehet. Két alapvető szemponttal tudjuk megítélni a hegesztett 

szerkezetek gyártásánál használt hegesztő eljárásokat, a minőséggel és a 

termelékenységgel, mivel a hegesztett szerkezetet az előírások szerinti minőségben kell 

előállítanunk a lehető legalacsonyabb költségráfordításra törekedve [29]. 

A technológia megbízhatósága a hegesztőanyagok valamint a technológiai paraméterek 

függvénye, így a megbízhatóságot előre tervezhető és megítélhető lehet. A nagy 

hegesztési sebességhez szükséges a komponensek összehangolása az áramforrástól 

kezdve teljesen a hegesztőpisztolyig a tökéletes minőség biztosításának érdekében, a 

varratalakkövetéssel felismerhetők a termikus hatások okozta deformálódások, eltérések 

és a hegesztőpisztoly pályáját hozzá tudja igazítani. Kézi hegesztésnél előfordulhat, 

főleg hosszabb varratoknál, hogy ezek a követelmények nem teljesülnek [29] [40]. 

A gazdasági előnye a gépesített hegesztésnek annak köszönhető, hogy minimálisra 

redukálhatjuk a gyártás idejét jelentősen megnövelő javítások mennyiségét, valamint 

gyorsabb hegesztési sebességet tudunk elérni gépesítéssel. Lehetőség adódik még arra 

is, hogy a gyártásközi valamint gyártás utáni vizsgálatok ne legyenek szükségesek.  A 

gépesítés azonban nem jelent önmagában megoldást a termelékenység növelésére, 

ügyelni kell arra, hogy az egész folyamat hatékonyságát kell növelni. Minőségi javítási 

célból alkalmazott gépesítés pedig megfelelő módon kivitelezve minden esetben javítani 

képes a termelékenységet, ami által lényegesen redukálható az ellenőrzések száma, 

egyes esetekben el is hagyható [29].  

A varratképzés alapján három csoportba sorolhatjuk a hegesztés gépesítésének 

lehetőségeit, amiket a 26. ábra szemléltet. 
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26. ábra Hegesztés gépesítésének lehetőségei [26] 

Kézzel működtetett berendezéseknél a hőforrás mozgatása, valamint a hozaganyag 

adagolása is kézi úton történik. Erre jellemző példa a Semlegesvédőgázas, 

Volfrámelektródás Ívhegesztés, rövidebben az SWI. Ezzel szemben félig gépesített 

hegesztésnél már a hozaganyagnak az adagolását a gép végzi amellett, hogy kézzel 

történik a hőforrásnak a mozgatása. Ilyen hegesztésre példa a Védőgázas, 

Fogyóelektródás Ívhegesztés, a VFI. Végül gépesített hegesztésnél a hőforrás 

mozgatása és a hozaganyag adagolása is a gép által történik, ilyenre példa a Fedett Ívű 

hegesztés [26]. 

Gépesített megoldásoknál kétféle lehetőségünk adódik a hőforrás mozgatásának 

szempontjából [26]: 

• kötött mozgáspályás, 

• szabad mozgáspályás. 

Kötött mozgáspálya esetén lehet egy vagy többpályás a kivitelezés. Egypályás 

berendezések a hegesztő célgépek, amelyek adott feladatra vannak beállítva, mint 

például egy adott hosszban végig egyenesen hegeszteni. A megadott mozgáspályától 

különböző pályát csak a berendezésnek a mechanikai átalakítása által képesek végig 

járni, ha egyáltalán ez lehetséges [26]. 

Többpályás berendezések azok, amelyeknél a pálya jellege meghatározott, azonban a 

helyzetük és a méretük szabadon változtatható egyes határok között. Ilyenek lehetnek 

például a hegesztő kocsik, állványok stb. [26]. 
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A szabad mozgáspályás berendezéseknek a jellemzője, hogy a teljes munkaterületen 

belül képes a hőforrás mozgatására tetszőlegesen. A hegesztőrobotok is ebbe a 

csoportba tartoznak [26]. 

Egy másik csoportosítása a gépesített hegesztő berendezéseknek a kiszolgálás alapján 

lehetséges kétféleképpen [26]: 

• félautomatikus-, 

• automatikus berendezések. 

Fél automatikus berendezések esetében kézzel történik a munkadarab adagolása és/ 

vagy eltávolítása, emellett a berendezés indítása és leállítása is. 

Automatikus berendezések esetében a varratképzés és a munkadarabok adagolása és 

eltávolítását is emberi beavatkozás nélkül képes elvégezni [26]. A rendszer 

összetettsége szerint megkülönböztetünk kétfajta csoportot: 

• automatikus hegesztő cellákat, 

• automatikus hegesztő gyártórendszereket. 

Automatikus hegesztő cella alatt azt a legkisebb, önálló, pontosan körül határolható 

gyártóegységet értjük, ahol emberi beavatkozás nélkül megy végig a hegesztés teljes 

munkafolyamata, ami magába foglalja a munkadarab adagolását és a hegesztésen átesett 

alkatrésznek a cellából való kivételét is egyaránt [26]. 

„Az automatikus gyártórendszer minimális humánerőforrással képes komplex gyártási 

folyamatra. Ez állhat akár egy hegesztőcellasorból is (továbbá egyéb kiegészítő 

egységekből), ahol a hegesztőcellák munkáját központi számítógép felügyeli és 

hangolja össze. Rugalmas gyártórendszerről (FMS) akkor beszélhetünk, ha a rendszer 

megfelelő termékrugalmassággal rendelkezik (átalakítás nélkül, vagy viszonylag kisebb 

átalakítással többféle munkadarab gyártására képes). A rugalmas gyártórendszer alap 

építőkövei döntő többségében ipari robotok, melyek programozhatóságuk révén 

biztosítják a rendszer rugalmas működését [26].” 
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 Gépesítés és automatizálás módjának kiválasztására szolgáló 

szempontok 

Gyakran felmerülő kérdés hegesztés automatizálásánál, gépesítésénél, a fejlesztés 

esetében az előzőekben ismertetett megoldások közül mely irányt célravezető követni. 

Az alábbi szempontok segítenek a döntésben, hogy a célberendezéseket vagy a 

robotizálást érdemes-e választani [26]:  

• alkalmazni kívánt hegesztő eljárás, 

• összetettsége, bonyolultsága a hegesztendő darabnak, feladatnak, 

• nagysága a gyártani kívánt sorozatnak, 

• kialakítása a hegesztési varratoknak, 

• igény van-e termékrugalmasságra. 

Gépesítésre, valamint automatizálásra leginkább a termelékenyebb eljárásokat érdemes 

választani, persze csak akkor, ha megfelelőek a kivitelezendő feladathoz. Az alkalmazni 

kívánt hegesztő eljárás gépesíthetősége befolyásolja a döntést. Vannak alapból jól 

gépesíthető és automatizálható eljárások, mint például a Fedett Ívű hegesztés, ezek 

döntően be is határolják a gépesítés módját.  Egyes eljárásoknál pedig, mint a védőgázas 

fogyóelektródás ívhegesztés, nem meghatározó az alábbi szempontból. Elmondható 

róla, hogy jól gépesíthető szabadpályás és kötött mozgáspályás megoldásokra is [26]. 

Az összetettsége a hegeszteni kívánt feladatnak nagymértékben hatással van a 

kiválasztandó automatizálási, gépesítési megoldásra. Gépesítésre a hegesztési feladat 

összetettsége és bonyolultsága a kedvezőbb, míg az robotizálásnak a gazdaságosság, 

valamint a megbízhatóság. Ezek a berendezések a működésük alapján lehetőséget 

biztosítanak arra, hogy egymással és a külső vezérléssel tudjanak kommunikálni.  

Automatizálási kivitelezés alapján gyártórendszerekkel vagyunk képesek a 

legkomplexebben megoldani egy feladatot [26]. 

A nagysága a gyártani kívánt sorozatnak önmagában nem annyira befolyásoló a 

gépesítési megoldás megválasztásában. Jelentősen befolyásolja a minimális gazdaságos 

sorozatnagyságot a megvalósítandó hegesztési feladat bonyolultsága és annak a 

mértéke, hogy milyen mértékben kell beruháznunk a gépesítéshez. A robottechnika 
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fejlődése által kisebb számú, de bonyolultabb, összetettebb feladatoknál is 

gazdaságosan alkalmazhatóvá váltak a robotok. Ez nagyrészt a technika árának 

csökkenésének, és az offline programozásnak is köszönhető. Az offline programozás 

nagy előnye, hogy igen nagyméretű darabokat is lehetséges már robothegesztéssel 

gazdaságosan kivitelezni kisebb sorozatnagyságoknál is [26]. 

A hegesztési varratok kivitelezésének szempontjait a varratok helyzete, geometriája, 

méretei és típusai határozzák meg. Minél inkább bonyolultabb a hegesztési feladat annál 

kedvezőbb a robotizálás alkalmazása [26]. 

A termékrugalmasság iránti igény alatt azt értjük, hogy milyen egyszerűen lehet gyártani 

a különféle verzióit a kívánt munkadarabnak és milyen módon érzékeny a 

konstrukcióbéli változtatásokra a gyártás. Egyszerűbben kivitelezhető hegesztési 

feladatoknál alkalmasak a kötött mozgáspályával rendelkező berendezések is, mint 

például hosszvarrat-, vagy konzolos gépi hegesztők. A bonyolultabbnak számító 

hegesztő feladatoknál, ahol programozás révén ajánlottabb a szabad mozgáspályás 

kivitelű berendezések, vagyis az ipari robotok. A tényleges megoldás szerint jelen 

vannak jelentős eltérések. Robothegesztésnél is sok esetben előfordul összetett és 

költséges hegesztőkészülékes megoldás, amik egy konkrét munkadarab gyártásához 

használatosak. Ebben az esetben annyi félével kell rendelkezni, amennyi féle változatát 

szeretnénk hegeszteni a kívánt gyártmánynak. Az összetettebb, komplikáltabb 

hegesztési feladatoknál termékrugalmassági oldalról a legkedvezőbb lehet a „készülék 

nélküli” robotrendszert használni. Ennek a kivitelezése úgy valósul meg, hogy a 

hegesztendő darabot egy robot helyezi a hegesztőrobot elé. 

Alkalmazni kívánt hegesztő eljárásunk a VFI forrasztás, ami mind gépesítésre, mind 

automatizálásra jól használható az eljárás adottságaiból. A hegesztés során kötött 

mozgáspályán kell forrasztanunk. Összetettség, kialakítás és bonyolultság szerint a 

forrasztási feladatom egyszerűnek számít, két oldalon, összesen 3 kötést kell 

biztosítanunk, ezek mind viszonylag rövidek, 80 mm hosszvarratok egyenként. A 

gyártani kívánt sorozatnak a nagysága jelen esetben nem befolyásoló tényező 

számunkra. Termékrugalmasságra nincs szükségünk, mivel ezt a darabot csak ebben a 
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kivitelben szükséges gyártani. A feladat kivitelezésére mind a hosszvarrat hegesztésre 

megfelelő célgép, mind robot által végzett forrasztással megfelelő lehet.  

VFI gépesítésénél a kézi kivitelezésnél is használt, kis mértékben módosított kivitelű 

hegesztőpisztolyt alkalmaznak. Gépesítés esetén fontos a pisztoly pontos pozicionálása, 

ezért a hattyúnyak kialakítása olyan, hogy az áramátadó kilépési helye, valamint a 

befogás viszonylagos helyzete pontosan meghatározott legyen. Külön figyelni kell arra, 

hogy a gázterelőbe kerülő fröcskölés képes megzavarni a védőgáz szabad áramlását, ez 

hibát okozhat a kötéseink elkészítésénél, ezért a forrasztást időközönként meg kell 

szakítani, és a gázterelőt meg kell tisztítani belülről. A hattyúnyakon elhelyezkedő 

csatlakozó csonkon van lehetőség a kifúvató levegő, illetve fröcskölés tapadást 

megakadályozó folyadék keverék bevezetésére [29]. 

 Fronius - TPS/I Robotics  

TPS/I Robotics a Fronius fejlesztése. Három fő szempont szerint szolgáltat 

megoldásokat az automatizált hegesztésre. A hatékonyság elősegítésére a 

programbeállítást, hegesztési sebességet és a karbantartást tartja szem előtt. A rendszer 

az ív gyorsabb és pontosabb elemzését biztosítja, ezzel jobban ellenőrizhetővé válik. 

Fronius lehetőségeit röviden bemutatva, amelyek alkalmazása előnyös lehet az 

automatizáláshoz a következők: ívhossz- és beolvadás-stabilizátor, ezek az egyenletes 

beolvadást, rövid ívet segítik elő ezzel a gyors hegesztésnek kedveznek. A beolvadás 

stabilizátor állandó értéken tartja a hegesztőáramot és a beolvadás mértékét a szabad 

huzalhossz változás esetében. Beolvadás-stabilizátor alkalmazásával kedvezőbb 

beolvadási mélységet, gyököt és varratalakot tudunk biztositani nagyobb hegesztési 

sebességgel, amit a következő ábrán láthatunk is [41]. 



- 43 - 

 

 

27. ábra Beolvadás-stabilizátor alkalmazásának a hatása [41]  

A Fronius lehetőségeivel csökkenthető az az idő, ami nem közvetlenül a termelésre 

fordított, valamint gyorsabb lehet a gyártásnak a folyamata. Másik gyártmányra történő 

átálláskor sok időt igényelhet a rendszerek átállítása, egy új folyamat programozása 

vagy különféle folyamatlépések közötti váltás. A Fronius megoldása ezekre is biztosít 

megoldásokat, amelyekkel a nem kívánt állásidők mennyisége minimalizálható. A 

betanító üzemmóddal az alkatrészprogramozáshoz szükséges időket redukálhatjuk. 

Comfort Wire-rel pedig gyorssá és egyszerűvé válhat a huzal befűzés.  

 Migatronic – CoWelderTM[32] 

A Migatronic CoWelder használatát kifejezetten olyan kötésekhez ajánlják, amik 

rövidek, egyszerűek és kézzel kivitelezettek. Mivel nekünk csak 3 rövid varratot kell 

készítenünk darabonként, érdemesebb lehet célgép helyett egy robot választása, ami a 

jövőben nagy valószínűséggel meg is képes térülni. Az alkalmazása nagy 

rugalmasságot, könnyű programozást biztosít, ezek mellett egyszerű felépítéssel 

rendelkezik. Nem igényel robotprogramozási tapasztalatokat, ami a használatot képes 

jelentős mértékben megkönnyíteni. A berendezés csak egy áramforrásból és egy 

robotkarból áll, így könnyen hordozható is. A CoWelderTM képes lehet a hatékonyság 

optimalizálásra, az egységes, elvárt minőség elérésére. Egyszerű átprogramozása végett 
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még különböző darabok hegesztésénél is lehet alkalmazni a gyártáson belül, ami a 

mihamarabbi megtérülést is elősegítheti, valamint az automatizált megoldás végett kis 

mennyiségek hegesztésénél is érdemes lehet a használata. Tapasztalattal nem 

rendelkező kezelők is képesek lehetnek a használatára, ami igen kedvező. Új 

munkadarab esetében fél óra alatt elkészíthető hozzá a szükséges program [32].  

 

28. ábra MigatronicCoWelderTM [32] 

 Lorch flexibilis robotalkalmazás  

Lorch féle automatizálásnál nem kell komplett rendszert vásárolni, hanem elég csak a 

hegesztés feladat szempontjából szükséges elemekre beruházni. Az igények által 

állítható össze az automatizáláshoz a berendezés, amelyet később ki lehet egészíteni 

szükség esetén különféle moduláris elemekkel. A rendszer elemei tökéletesen 

együttműködnek, a LorchNet hálózaton keresztül fogadják az utasításokat a vezérlőtől. 

Gyorsan összeszerelhető, mobilis, üzembe helyezéséhez a készüléket csak fel kell 

állítani, összekötni az elemeket és bekapcsolni, így az automatizálás rövid idő alatt 

üzemképes. Ez az automatizálási megoldás úgy van kialakítva, hogy esetleges speciális 
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alkalmazások esetén más alkotóelemek is beintegrálhatóak a rendszerbe. Különböző 

gyártandó darabokra való átállás is gyorsan valósítható meg. A rendszer képes minden 

lépést optimalizálni, az összes beállítás gyorsan és precízen kivitelezhető. Az 

úgynevezett „3 lépés és hegesztés” az automatizálásnál is megvalósul. 1. a 

munkadarabnak ki kell választani az átmérőjét, 2 a kívánt hegesztési sebességet meg 

kell választani és végül 3. lépésben az áramforrást kell beállítani. Hegesztési próbákra 

elvileg ez által már nincs is szükség, a berendezést a következő feladatra így gyorsan 

elő is lehet készíteni. A Lorch „Ready-to-Robot” alkalmazása által a robothegesztés 

elvileg különösebb nehézségek nélkül is megoldható, a különféle gyártók robotjaival 

problémamentesen képes együtt dolgozni a Lorch berendezés. Így nem szükséges új 

robot megvétele, ami gazdasági oldalról igen előnyös. A következő képen látható 

„Ready-to-Robot” rendszer kivitele [33].  

 

29. ábra A Lorch Ready-to-Robot rendszere [33] 

VFI áramforrások a Speed eljárásokkal biztosítják a kívánt hegesztési eredményeket. A 

technológiai megoldás kiváló előtolási képességgel rendelkezik és képes a hegesztés 

adatellenőrzésére valamint dokumentálásra is. A speciális üreges karú robotok számára 

kivitelezett előtoló koffer által a robotnak nagymértékű mozgékonyságot ad. A 

huzaladagolás dobról vagy hordóból is történhet [33].  

A rugalmasságnak kedvez a technológia azáltal, hogy minden ipari robot a Lorch 

áramforrásokkal digitális és analóg interface-kel is képes összekapcsolásra. 

A „Ready-to-Robot” célja, hogy a berendezés elemei integrálhatók és megfelelően 

illeszkedők legyenek, hogy a költséghatékonyság biztosítható legyen. A Lorch által 
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biztosított automatizálási lehetőségekkel mind hossz-, mind körvarrat hegesztése is 

megvalósítható [33]. 

 Egytengelyes forgatóval felszerelt robotcella  

A Robot-X Hungary Kft. tapasztalatai szerint a hegesztő robotcella ideális működése az 

esetek nagy részében a forgató berendezések megfelelő megválasztásától függ. A 

szükséges teherbírású és szabadságfokokkal ellátott forgatók kiválasztása a 

munkadarabtól függ, illetve a kötések ideális hozzáférhetősége által a következő 

paraméterek szerint [34]:  

• fordulatszám – tartomány; 

• áramátadó; 

• forgatónyomaték. 

A Robot-X Hungary Kft. egy robotcella elrendezési példája szerint munkadarab 

forgatásához elegendő egy egytengelyes forgatóval szerelt elrendezésű ívhegesztő 

robotcella a jelen feladat kivitelezésénél. Ebben a kivitelben fixen elhelyezett robotkar 

mellé kerül egy darab 1 tengelyű forgató egység. Így a robotkar képes körbejárni a 

munkadarabokat, amelyeket a saját tengelyeivel szinkronban tud forgatni [34].  

A robotcella munkatere el van kerítve biztonsági okokból, valamint rendelkezik 1 db 

beléptetésre alkalmas ajtóval. A balesetek elkerülésére a forgató berendezés előtt 

biztonsági függönynek kell lennie, amely leállítja a folyamatokat a cellán belül, ha a 

működő rendszer hatósugarában belépés történik. A robotcella kialakítása úgy történt, 

hogy jövőbeni bővítés igénye esetén még egy forgató állomás elférjen a cellán belül 

[34]. 
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30. ábra Egytengelyes forgatóval ellátott elrendezés [34] 

 

 VFI forrasztás adta lehetőségek 

A gyártás minőségének javítására egy másik lehetőség az automatizálás mellett a már 

említett VFI ívforrasztás alkalmazása. Mivel vékony anyagvastagságoknál problémát 

okoz a hegesztés általi nagy hőbevitel, ezért érdemes lehet megfontolni az ívforrasztást 

a kötéstechnológia kiválasztásánál.  

Hegesztésnél a hegesztendő alapanyagaink olvadáspont fölé hevülnek, ami 

anyagszerkezettani változásokat okoznak. Ez gyakran egy nem kívánatos jelenség az 

ideális állapotú, készre alakított és kezelt alapanyagokban. A védőgázas, 

fogyóelektródás keményforrasztással a védőgázos, fogyóelektródás ívhegesztéssel 

szemben csökkenteni tudjuk az alapanyagba bevitt hőmennyiséget több lehetőséggel is. 

Első ezek közül, a 100% argon, semleges védőgáz használata, aminek a kedvező hatása 

abban rejlik, hogy kisebb a hővezetési tényezője, mint az VFI hegesztésnél általában 

használt argon és széndioxid kevert gázoknak. Az argon mivel nemesgáz, ideális 

védőgáznak számít, nem lép reakcióba más anyagokkal a hegesztés során. Ha a hegesztő 
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ívünket stabilabbá szeretnénk tenni, kismértékben kevert, argon bázisú gázokat is 

alkalmazhatunk. Kisebb hőbevitel által a hőhatásövezet szélessége is leredukálódik, ami 

nagyon kedvező, valamint az ötvözők kiégése, vesztesége egyáltalán nem, vagy csak 

kismértékben következik be [27]. 

Előbb említett előnyös hatásokból következik, hogy hidegebb kötőeljárás a 

VFI forrasztás, jóval az acél olvadáspontja alatt marad a hőmérséklet a folyamat közben, 

ezáltal pedig kevesebb a bevitt hő mennyisége. Az alapanyagban így kisebb vetemedés 

következik be és a mechanikai jellemzői is kevésbé romlanak, például nem lesz 

szemcsedurvulás, így az eljárás előnyösen alkalmazható a hőbevitelre érzékenyebb 

anyagtípusoknál is. Túlzott hőbevitel például a modern, nagy szilárdságú acéloknál 

jelentős problémát okoz, ahol hőkezelésekkel és speciális hengerléssel érik el a 

kiemelkedő szilárdsági értékeket, és törekednünk kell a hőhatásövezet méretének 

csökkentésére.  Egy jó megoldást jelenthet ez az eljárás vékony falu alapanyagoknál, 

vékony lemezeknél, valamint eltérő anyagminőségű alapanyagoknál, amelyeknél a 

hozaganyag megválasztása nehézségeket okozhat hegesztésnél. Ezáltal az általam 

vizsgált aggregát gyártásban is. Nagyobb rések kitöltésére is jó megoldást szolgáltathat 

[27]. Vékony anyagvastagságú daraboknál jellemző hibák is kiküszöbölhetők vele, mint 

például az anyag átégése, szélkiolvadás stb. Az anyagveszteség, keresztmetszet 

csökkenés elkerülésével a teherviselő keresztmetszetünk sem redukálódik. Kiemelendő 

még az is, hogy a forrasztott kötés a korrózió ellen is ellenállóbb, emellett magas 

kötésszilárdsággal is rendelkeznek [25]. A kapilláris hatás által a kötés megfelelő 

mélységét garantálni tudjuk, az illesztési hézag pontos betartásával megfelelően 

reprodukálható lehet számunkra, így a darabunk hegesztésénél jelentkező hiba, a nem 

megfelelő varratmélység kiküszöbölhető lehet. 

Az utómunkálatok ideje is csökkenthető az eljárás bevezetésével, mivel minimális 

fröcskölés mellett tudjuk végezni az ívforrasztást. A réz alapú kötés lágyabb, ezzel 

egyszerűbb felületi megmunkálást biztosít számunkra. Így, ha a varratdudor 

lemunkálása szükséges, egyszerűbben megoldható, így kevésbé terheljük a kötés 

környezetét, mint például hegesztett varratdudoroknál, ahol szükség esetén utólagos 
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köszörüléssel, forgácsolással ismét hőt viszünk be az anyagba, amivel ismét megadjuk 

a lehetőséget a nem kívánt eltérések bekövetkezésére.  

Azonban a védőgázos, fogyóelektródás keményforrasztás alkalmazhatóságát korlátozza 

néhány tényező. Drágább a hozaganyag, illetve egyes elemek cseréje szükséges a 

hagyományos hegesztő berendezéseknél, mint például az áramátadó. A 100% argon 

védőgáz is költségesebb, mint az argon bázisú, kevert gáz. A kötés szilárdsági jellemzői 

rendszerint kisebbek, mint az alapanyagé és a hegesztett kötéseké. További nehézség, 

hogy a huzal lágyabb, ezért előtolási nehézségeket okozhat. 
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4 A technológiai ablak behatárolása forrasztási kísérletekkel 

és a forrasztott kötések értékelése anyagvizsgálati 

módszerekkel 

 VFI forrasztás kísérletének előkészületei 

A védőgázas fogyóelektródás keményforrasztással történő kísérletek kivitelezéséhez 

először is szükségünk volt a hegesztő berendezés módosítására. Első lépésként a 

huzalvezető teflont kellett lecserélnünk, mivel a hagyományosan, acélhoz használt nem 

megfelelő a rézbázisú hozaganyag továbbításához. Ezután a hozaganyag cseréje volt 

szükséges, CuSi3 típusú huzalelektródát szereltünk be a gépbe, ami lágyabb, mint a 

hagyományos, ezért az előtoló görgők cseréje is szükséges volt. Az eddigi módosítások 

végrehajtását, ha nem végezzük el, akkor előtolási problémát okozhatnak a 

forrasztásnál, ami az egyenletes hozaganyagadagolást gátolná, így a minőséget és a 

reprodukálhatóságát befolyásolná. Alapvetően U hornyos görgő az ideális a feladathoz, 

de V alakú is alkalmazható. A berendezést DCEP polaritásban használtuk. és a pisztoly 

pedig gázhűtéses volt. Az aggregát kötéseinek hegesztésénél alkalmazott 82% Ar és 

18% CO2 gázkeverék helyett a VFI forrasztáshoz 100% argon védőgázra volt 

szükségünk. 

Forrasztás előtt az alapanyagoknak teljesen tisztának kell lenniük, a minél jobb minőség 

biztosításának érdekében. Amennyiben a kapilláris hatást szeretnénk kihasználni, az 

illesztési résnek 0,2 – 0,5 mm között kell lennie, hogy a forraszanyag megfelelő módon 

ki tudja tölteni a rendelkezésre álló rést. Érdemes és ajánlott az ívforrasztáshoz impulzus 

vagy CMT technikával rendelkező gépet használni, mert ennek hatására még jobban 

tudjuk csökkenteni a bevitt hőmennyiséget, növelve ezzel a kötés minőségét és 

reprodukálhatóságát. Azonban kivitelezhető impulzustechnika nélküli berendezéssel is.  
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Alacsony beállított paraméterekkel érdemes dolgoznunk, amelyek elegendők legyenek 

a hozaganyag leolvasztásához. Az ívforrasztás technikája leginkább az alumínium 

hegesztéséhez hasonlítható, fontos azonban, hogy nagyobb (akár kétszeres) előtolási 

sebességgel dolgozzunk, mint hegesztésnél. A huzalkinyúlásnak 6-25 mm közötti 

tartományban célszerű lennie [27]. 

A próbákhoz használt Cusi3 hozaganyag összetétele és tulajdonságai és a tényleges 

hegesztésnél használt G3Si1 összehasonlítása a 2. táblázatban látható. A rézbázisú 

huzalelektróda nagyobb Si értékkel rendelkezik, Mn értéke lényegesen nem különbözik, 

azonban folyáshatárában és szakítószilárdságában jelentősen eltér. Különféle gyártóknál 

eltérő összetétellel rendelkezhetnek a huzalelektródák. Jelen összehasonlításhoz Böhler 

hozaganyag katalógusban található huzalelektródákat vettem példának.  

2. Táblázat Hozaganyagok fontosabb jellemzőinek összehasonlítása [44] 

Hozaganyag C 

[%] 

Si  

[%] 

Mn 

[%] 

Cu 

[%] 

Folyáshatár 

Re [MPa] 

Szakítószil. 

Rm [MPa] 

Nyúlás 

A [%] 

Keménység 

HB 

G3Si1 0,08 0,9 1,45 - 440 530 30 nem ismert 

Cusi3 - 2,9 1,2 Maradék 120 350 40 80 

 

CuSi3 huzalelektróda lágyabbnak számít, azonban nagyobb nyúlási értékkel 

rendelkezik. Érdemes még róla megjegyezni, hogy az olvadási hőmérséklet tartománya 

jóval alacsonyabb az acélétól, 965-1032 °C. Az ESAB hozaganyag katalógusában a 

CuSi3 hozaganyaghoz ajánlott paraméterkombinációk is találhatók, amelyek a 

következők 1 mm átmérőjű huzalhoz:  

• I = 80-210 A, 

• ve = 4-12 m/min, 

• U = 12,5-18 V [45]. 

Leggyakoribb probléma az lehet az ívforrasztás beállításánál, ha úgy akarják beállítani 

a berendezést, mint hegesztésnél. Ilyenkor túlzottan nagyok lesznek a paraméterek, 

amelyek nagy hőbevitelt eredményeznek, ezáltal pedig elveszítjük az előnyös 

tulajdonságait az eljárásnak, akár beolvadás is történhet. Mivel kisebb áramerősséggel 

és feszültséggel forrasztunk, a megszokottnál láthatóan kisebb ív alakul ki. 
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31. ábra VFI hegesztéssel gyártott darabok (jelenleg alkalmazott kötéstechnológia). 

Gépesített VFI-vel a készített darabokról felvételeket a 31. ábra szemléltet, amelyet a 

forrasztott kötésekkel történő összehasonlítás céljából készítettünk. 

Jól látható, hogy hegesztésnél jelentősebb hőbevitel történt, mint forrasztás esetén, 

kiváltképpen az előbbi képen, ahol egy oldalon egyszerre történik a két varrat 

hegesztése. A három varrat elkészítése jelentősebb maradó alakváltozást is okozhat a 

darabon. Az alsó varratvonalon látszik is hogy nem végig egyenes, sőt a középső csőre 

került a varrat vége, nem pedig a csövek közötti illesztési résbe. A forrasztás adta 

hőbevitel csökkentése – ezek alapján – az átégési, szélkiégési, túlzott fröcskölési hibák 

elkerülésével együttesen képes lehet javítani a gyártmány minőségét, a technológia 

reprodukálhatóságát. 
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 VFI próbaforrasztások  

A mesterszakos diplomamunkám során több kézi próbaforrasztást végeztünk el, azok 

közül az 1. próba teljes kötésről készült felvételt az 32. ábra szemlélteti, amely 64 A és 

18,7 V értékekkel viteleztük ki. Szélkiégés és átégés nem történt, a kötés egyenletessége 

nem tökéletes, de ez kézi kivitelezésnél azonban még elfogadható lehet. Nagymértékben 

pikkelyezett lett a kötés, és a szélessége is folyamatosan változó, egyenletlen.  

 

32. ábra 1. kézi próbáról készült felvétel 

A 2. kézi próbához a darabok VFI forrasztása 69 A és 18,7 V paraméterek mellett történt, 

majd kiértékelésük miatt a csövek hossztengelyére merőlegesen, két helyről, 

makrovizsgálatokra szánt csiszolatokat munkáltunk ki, amelyeket az 33-35. ábrák 

szemléltetnek. A kötésről készült felvételek alapján megállapítható, hogy szemmel 

látható javulást sikerült elérni az előző változathoz képest. 

 

33. ábra A 2. számú próbáról készült felvétel. 
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Megfigyelhető a 34. ábrán, hogy a forrasztott kötéseink varratdudorjai egyes részeken 

kissé egyenetlenek, hullámosak, amik esetleges feszültséggyűjtő helyekként 

szolgálhatnak. Ezeket a sorozatgyártáshoz javasolt lenne kiküszöbölni, mind 

mechanikai, mind esztétikai szempontok miatt. Valószínűleg közbejátszott az 

egyenetlenségi problémába, hogy nem állt rendelkezésünkre a próbaforrasztásokkor a 

megfelelő előtoló görgő, ami végett az ívégés nem volt mindig egyenletes, történtek 

ívszakadások is a kötések kialakításánál. 

 

34. ábra 2. számú próbadarab  egyes keresztmetszeten 

A következő képeken az első és második keresztmetszeten kimunkált kötésrészleteket 

fogom szemléltetni egymás mellett. 
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35. ábra Az 1(bal oldal) és a 2  (jobb oldal)keresztmetszetben kimunkált csiszolatok. 

A különböző keresztmetszetek között szemmel láthatóan voltak eltérések, mivel a 2 

keresztmetszeteknél, jobb oldali ábrák, sorra láthatunk apróbb kötési hibákat, míg az 1 

keresztmetszetnél viszonylag hibamentes a kötés belső része. Ezeket a problémákat 

valószínűleg a felület nem megfelelő tisztasága okozhatta. Szemrevételezhető még az 

is, hogy az alsó képen a vékonyabb anyagvastagságú alapanyagba történő beolvadás 

jelei mutatkoznak, amit kiválthatott az, hogy a forrasztás során az alapanyag a kötés 

végére jelentősen felmelegedett, ennek hatására kis mértében meg is olvadt. Ezt 

segíthette elő (okozhatta) a nem megfelelő pisztolytartás és vezetés, amely kellő 

gyakorlással a hegesztő részéről elsajátítható, ezzel pedig a hiba korrigálható. Kiváltó 
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oka lehetett még az előbbiek mellett a lassú forrasztási sebesség is. Robotizált CMT 

kísérletek 

A diplomamunkám folytatásához a Fronius magyarországi képviseleténél, a Froweld 

Kft-nél végeztünk hegesztő robottal CMT forrasztási kísérleteket Kovács József 

segítségével. Célunk volt az, hogy összehasonlítsuk a már előzetesen a mesterszakos 

diplomám keretein belül vizsgált kézi ívforrasztással kapott eredményeinket a robottal 

ívforrasztott darabokkal. A kísérletek során különböző falvastagságú és átmérőjű 

csöveket forrasztottunk robottal, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk az 

eredményeket különböző méretek esetében. A kísérletekhez ABB IRB 1600 típusú, hat 

tengelyű robotot alkalmaztunk, amely1,45 m karhosszúsággal és 6 kg terhelhetőséggel 

rendelkezik. 

 

36. ábra A kísérletekhez használt ABB IRB 1600 robot 



- 57 - 

 

A hegesztőrobot mozgásának programozásához a különböző pontok térbeli helyzetét 

kellett meghatároznunk: a hegesztés előtti helyzetet, a hegesztés kezdőpozícióját, a 

végpontját és a hegesztőfej hegesztés utáni helyzetét kellett beállítanunk a kezelőpanel 

alkalmazásával.  

A kísérlethez Fronius TransPuls Synergic 3200 CMT típusú hegesztőberendezést 

használtunk, amely képes volt a VFI különféle eljárásváltozataival dolgozni ( CMT, 

impulzus és hagyományos üzemmódok) és rendelkezett a hozzájuk tartozó szinergikus 

beállításokkal. A hegesztő gép 100% bekapcsolási idő mellett 220 A hegesztőárammal 

és 25 V ívfeszültséggel képes hegeszteni, 40% mellett pedig ezek az értékek a 320 A és 

30 V értéket is elérik. A gép nagyon alacsony, akár 3 A áramerősséggel is képes 

stabilan, jó minőségben hegeszteni. Az áramforrás teljes mértékben digitalizált és 

mikroprocesszor vezérli, a központi vezérlő, valamint a szabályozásért felelő egysége 

digitális jelprocesszorral van összekapcsolva, ezek felelnek a teljes hegesztési folyamat 

vezérléséért. A berendezés rendszere a hegesztés során folyamatosan méri a valós 

adatokat és a különböző változásokra azonnal képes reagálni. A kívánt állapotok 

fenntartásáért szabályozó algoritmusok felelnek, ennek köszönhetően a hegesztési 

folyamatok precízek, pontosak és jó reprodukálhatóak. Eltérő anyagokhoz (pl. 

alumíniumhoz, CrNi-acélok) speciális szinergikus programokkal rendelkezik. Ezek a 

programok az áramforrás kezelőpaneljén elérhetőek és könnyen állíthatók [42]. 
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37. ábra A kísérletekhez használt Fronius TransPuls Synergic 3200 CMT 

hegesztőberendezés 

A CMT-hegesztéshez szükséges adatok bevitele a CMT- kezelőpanelen történt. 

Elsőként is a CMT eljárást kellett kiválasztanunk, majd ezután következett a 

hozaganyag és a védőgáz beállítása. Hegesztőanyagunk CuSi3 és a huzalátmérő gomb 

segítségével beállítottuk az 1 mm átmérőt, a védőgáznak pedig 100% argont 

választottunk. Az üzemmód gomb segítségével 2-ütemű változatot állítottunk be, 

amelynek az elvi ábráját a következő ábra mutatja. A függőleges tengelyen az 

áramerősség, vízszintesen pedig az idő van feltüntetve. A pisztolyvezérlő gomb 

megnyomásánál a GPr fázis a gáz előáramlása ideje, amihez 0 amper tartozik, utána 

következik a hegesztőáram fázis, ahol egyenletes árammal hevítjük a kívánt 

alapanyagokat. Végül pedig a GPo szakaszban a gáz utánáramlása történik a beállított 
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ideig. Ez a 2-ütemű üzemmód a rövid hegesztővarratokhoz és az automata vagy robot 

üzemmódhoz ajánlott, ami jelen esetben a szükséges számunkra [42]. 

 

38. ábra 2-ütemű üzemmód elvi függvénye [42] 

Forrasztási sebességnek az előzetesen, a mesterszakos diplomamunkám során kézi 

ívhegesztés sebességét állítottuk be, ami 20 cm/min, hogy hasonló sebességgel tudjuk 

vizsgálni az eredményeket. Azonban meg kell említeni, hogy ha konkrét gyártáshoz 

készítenénk technológiát, robotizált hegesztés során a CMT-vel jelentős mértékben meg 

tudnánk emelni a kötéskialakítás sebességét megfelelő varratgeometria kialakítás 

mellett is minimális fröcsköléssel, vagy szinte fröcskölés nélkül. Ezek után pedig a 

próbákhoz külön – külön állítottuk be a kívánt értékeket a paraméter-kiválasztó gomb 

segítségével, mégpedig az anyagvastagságot, a hegesztőáramot. A beállított értékekhez 

a további szükséges paramétereket (huzalsebesség, ívfeszültség) a berendezés 

szinergikusan hozzárendelte. A berendezésen ezeken kívül még lehetőség van ívhossz 

módosításra, cseppleválasztás korrekcióra. Itt lehetséges az úgynevezett boost-

korrekció, ami a boost-áram változtatása az alapanyagba kívánt hőbevitel 

szabályozásához. Ez a korrekció a különböző hegesztőanyagok esetén lehetséges: CrNi 

19 9, Ar és 2,5% CO2 védőgáz esetén 1,2 mm huzalelektróda átmérővel, valamint 100% 

argon védőgáz mellett CuSi3 huzalelektróda esetén 0,8, 1,0 és 1,2 mm huzalelektróda 

átmérővel.  Dinamikai korrekció esetében a rövidzárlat dinamikai befolyásolása 

lehetséges a cseppátmenet pillanatában. Itt az ívet változtathatjuk keményebbé és 

stabilabbá, semlegessé vagy lágyabbá és kevésbé fröcskölővé. Impulzuskorrekcióra is 

képes a berendezés, amelynél a fokozatmentes cseppleválasztási energia korrekció 
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biztosítható, vagyis a cseppleválasztási erőt növelhetjük vagy csökkenthetjük. Ezeken 

kívül még számos előnyös funkcióval rendelkezik, mint például az ívgyújtásnál 

bekövetkező fröcskölés redukálására szolgáló opció, amelynél a hegesztés elején a huzal 

lassan közelít a munkadarab felületéhez és az érintkezéskor megáll, majd a 

hegesztőáram bekapcsolásának hatására kigyullad az ív és visszahúzódik a huzal. Ezt 

követően a kívánt ívhossz elérésekor az előírt huzalsebességgel folytatódik az előtolás 

[42]. A 3. táblázatban láthatjuk az összes kísérlethez tartozó adatokat és paramétereket, 

a próbadarabokhoz sajnos nem rendelkeztünk műbizonylattal, a pontos 

anyagminőségük nem volt ismert számunkra. 

3. táblázat A forrasztás kísérletek paraméterei 

próba 

száma 

I 

[A] 

U 

[V] 

vhuzalelő 

[m/min] 

ívhossz- 

korrekció 

[%] 

eljárás- 

változat 

kezdőáram 

[%] 

kezdőáram 

idő  

[s] 

anyagméret 

[mm] 

vonalenergia 

[kJ/mm] 

1 62 9,3 3 0 CMT 120 0,5 13,6x1,6 0,138 

2 80 10,4 4 0 CMT 120 0,5 13,6x1,6 0,2 

3 98 11,6 5,5 0 CMT 120 0,5 13,6x1,6 0,273 

4 98 11,6 5,5 -4 CMT 120 0,8 13,6x1,6 0,273 

5 98 11,6 5,5 -4 CMT 130 1 13,6x1,6 0,273 

6 120 12,2 6,8 -4 CMT 130 1 13,6x1,6 0,351 

7 87 19,2 5 -4 impulzus 130 1 13,6x1,6 0,4 

8 73 18,6 4,2 -4 impulzus 130 1 16x1,6 0,326 

9 60 17,9 3,4 -4 impulzus 130 1 16x1,6 0,258 

10 73 12,9 3,4 -4 hagyományos 130 1 16x1,6 0,226 

11 90 13,2 4,5 -4 hagyományos 130 1 13,6x1,16 0,285 

12 86 11,7 4,5 -4 CMT 130 1 16x1 0,242 

13 75 10,1 3,7 -4 CMT 130 1 16x1 0,182 

14 80 10,4 4 -4 CMT 130 1 16x1 0,2 

15 75 10,1 3,7 -4 CMT 130 1 10x1 0,182 

16 98 11,6 5,5 -4 CMT 130 1 13,6x1,6 0,273 

kézi 1 64 18,7 1,2 0 kézi 

hagyományos 

100 0 13,6x1,6 0,287 

kézi 2 69 18,7 1,2 0 kézi 

hagyományos 

100 0 13,6x1,6 0,31 

kézi 3 78 19 1,5 0 kézi 

hagyományos 

100 0 13,6x1,6 0,356 

 

Az első kísérleti sorozatban D13,6x1,6 mm csöveken végeztünk forrasztási kísérleteket, 

ugyanazon az anyagminőségen, mint amelyeken a kézi VFI forrasztás kísérletek 

történtek. Előzetesen az volt a tervünk, hogy az optimális paraméterek mellett 

behatároljuk az adott mérethez tartozó paraméterablak alsó- és felső tartományát. A 

kísérletekhez nem használtunk befogókészüléket, csak egyszerű leszorítókkal végeztük 

el a pozicionálásokat. Kétféle befogással állítottuk be a próbadarabokat a forrasztáshoz, 
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mivel voltak hosszabb darabjaink, ahol megoldható volt, hogy az egyik végét 

leszorítsuk, ahogy a 39. ábrán látható, de a rövidebb daraboknál nem volt rá 

lehetőségünk mivel úgy csak nagyon rövid varratot tudtunk volna kialakítani, így 

oldalról kellett a szorítást megoldanunk, ahogy a 40. ábra mutatja. Az illesztések 

hézagmentesen történtek. Az optimális varratgeometria, amire törekedtünk az elterült és 

homorú. A 3. táblázatból láthatóan a CMT alacsonyabb villamos feszültség értékekkel 

dolgozik, mint a többi eljárásváltozat. A darabokat egyesével a kötéseik előtt 

zsírtalanítottuk a megfelelő felület biztosítása miatt, majd a forrasztás kísérlet után 

drótkefével letisztítottuk a darabokat a jobb értékelhetőség érdekében. 

 

39. ábra A hosszabb munkadarabok befogása 

 

40. ábra Megfogási mód a rövidebb csövekhez 
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41. ábra Az 1., 2. és 3. CMT eljárásváltozattal történő forrasztás próbadarabjai 

(felülről-lefele) 

A próbaforrasztásokhoz tartozó adatok az 2. táblázatban megtekinthetőek. Az 1. kísérlet 

CMT eljárásváltozattal készült 62 A 9,3 V és 3 m/min huzalelőtolási sebességgel, így 

eredménynek túl nagy varratdudort hoztunk létre, a varratnak nem volt lehetősége 

megfelelően elterülni, valamint túlzottan keskeny is lett. Kismértékű fröcskölés is 

fellelhető a felületeken.  

A következő próbánál megnövelt paraméterekkel dolgoztunk tovább, 80 A 10,4 V és 

4 m/min, ennek hatására a varratgeometria kedvezőbb lett, a varratdudor csökkent és 

jobban elterült, de még így sem volt megfelelő a geometria. 

3. próbánál már 98 A 11,6 V és 5,5 m/min értékekre emeltük meg a paramétereinket, 

ahol már közel megfelelő varratalakot értünk el. Ennek ellenére nem volt egyenletes 

még végig a kötésünk, az elején és a végén, ahol végkráter található, még további 

módosításokra van szükség. 
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42. ábra 3. próba csiszolata 

Mivel ennél a darabnál úgy véltük, hogy megfelelő lehet, ezért csiszolatot készítettem 

belőle, darabolást követően a polírozás és maratás következett, az eredménye a 42. ábrán 

látható. A csiszolatoknál minden esetben 5 g FeCl3, 26 ml HCl és 10 ml HNO3 

marószert használtunk, ennek köszönhetően jól láthatóvá vált a réz kialakult dendrites 

szerkezete. Az elvárásoknak megfelelően a forraszanyag jól kitöltötte a kötendő 

felületeket, sehol nem történt beolvadás az alapanyagba. A csiszolat alapján 

hőhatásövezet nem nagyon figyelhető meg a kötés mentén. Egyedül a varratdudor ami 

lehetne előnyösebb, nagyobb homorúság és egyenletesebb átmenetet lehetne elérni az 

alapanyag és a forraszanyag között, ami kedvezőbb fáradási tulajdonságokkal is járna. 

A paraméterek finomhangolásával, nagyobb hegesztési sebességgel vagy nagyobb 

feszültséggel lehetne további javulást elérnünk. 



- 64 - 

 

 

43. ábra A 4., 5. és 6. CMT eljárásváltozattal történő próbaforrasztás eredményei 

(felülről-lefele) 

A következő darabjaink rövidebbek voltak, azért a 40. ábra szerinti rövidebb darabokhoz 

való befogási módot kellett választanunk. A 4. és 5. próbákat az előzőleg beállított 

paraméterekkel forrasztottuk meg egyaránt CMT eljárásváltozattal. A változtatások 

célja az volt, hogy a 3. próba során fellépő hibákat javítsuk, ezért az induló áramot, idejét 

megnöveltük és -4% ívhosszkorrekciót is alkalmaztunk. A 44. ábrán látható beállítás 

módosításokkal próbáltuk a kötésünket javítani, kihasználva a gép adta lehetőségeket. 

Megadható a 2-ütemű üzemmódhoz számos kiegészítés, ezek pedig a I-S az indulóáram 

fázis a t-S hozzátartozó időtartam, az SL a slope, tehát az áramlefutás ideje, végkráter 

fázis az I-E és a t-E a hozzátartozó idő, a Signal pedig a robotjel, az ON a hegesztés 

ideje, valamint az OFF a hegesztés befejezése utáni szakasz [42]. 
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44. ábra A különleges 2-ütemű üzemmód működésmódja [42] 

A 4. próbánál a kezdőáram a beállított áramnak 120% -a volt, és az ideje 1 másodpercig 

tartott, a végkráter fázist pedig 40%-ra és 0,6 másodpercre állítottuk. Szemmel látható 

javulást sikerült elérnünk vele a varrat elején, azonban sajnos nem sikerült tökéletesre 

finomhangolnunk a technológiát, a próbadarabok korlátozott száma miatt. Ezek mellett 

még szükséges lenne a kötés szélének egyenleteségén javítanunk. 5. próbánál az I-S 

130 %-a volt az I-nek és az ideje 1 másodpercre lett beállítva és a továbbiakban ezekkel 

az értékekkel dolgoztunk, minden további beállításon nem változtattunk. A varrat 

kezdete jobbnak tűnt az előző változatnál, csak feltehetőleg a pozícionálás miatt, nem 

teljesen az illesztésben kezdődött a kötés, hanem az egyik alapanyagon.  

 A varrat kezdeti szakaszára jó hatással volt a 4. próba változtatása, azonban a varrat 

többi szakaszában a 3. esetben a kötésnek nagyobb része volt egyenletesebb, a két darab 

csiszolati képében tapasztaltunk eltérést. A 4-5. daraboknál a varrat szélei nem voltak 

egyenletesek, ezért lehetne a 3. jobb választás, lehetséges, hogy az ívkorrekció hatott 

negatívan. 

Mivel úgy találtuk a 98 A áramerősségre, hogy megfelelő lehet, következhetett az utolsó 

CMT forrasztásra szánt darabon az áram megnövelése a felső tartomány behatárolása 

végett, aminél 120 A, 12,2 V és 6,8 m/min paraméterek beállítása történt. Ennél a 
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próbánál jóval nagyobb lett a varratunk geometriája és a felülete szinte teljesen 

egyenletesnek bizonyult. Ez az áramerősség viszont már túl nagynak bizonyult ennél a 

sebességnél. Érdemes kiemelnünk azt, hogy a darabok felületein fröcskölés nem volt 

jellemző, fröcskölési helyek csak 1-2 helyen kismértékben lelhetők fel. 

Az 1-6. próbák tapasztalatai alapján megfelelő kötéseket létrehozhatunk alacsony 

beállított paraméterekkel, amelyek kisebb mértékű változtatásával pozitív hatással 

lehetünk a varrat geometriájára, szinte fröcskölés nélkül. Optimálisabb lenne a használt 

paraméterek közül a hegesztési sebességet növelni, amivel kisebb hőbevitel, kedvezőbb 

varratgeometria és nagyobb termelékenység járna. A paraméterek még jelentős 

növelését lehetővé teszi a huzalelektródánk, mivel egészen 210 A, 18 V és 12 m/min 

beállított értékekkel képes lenne dolgozni [45], vagyis összességében nagy lehetőség 

rejlik a CMT eljárásváltozatban mivel a hőbevitel minimalizálása mellett optimális 

varratgeometriát érhetünk el a termelékenység nagymértékű növelése mellett. 

Következő lépésként impulzus technikával folytattuk a próbákat, összehasonlításként a 

CMT eljárásváltozattal készített kötésekkel. Továbbá is 1,6 mm anyagvastagságú 

darabokkal dolgoztunk tovább, de sajnos a 8-9. próba darabjai már eltérő 

anyagminőségűek voltak. A próbák eredményeit a 45. ábrán láthatjuk. Kiindulásként 

úgy gondoltuk a tapasztalatok alapján, hogy kisebb beállított paraméterek szükségesek 

az impulzussal forrasztott daraboknál, így a különböző próbákra fokozatosan 

csökkentettük a paramétereket. A 7. próbánál D13,6x1,6 mm-es darabon 87 A, 8. 

esetében már D 16x1,6 mm-es darabon 73 A és 9. próbánál egészen 62 A-re vittük le. 

Az így készült kötéseink sorra esztétikusak lettek, annyi jegyezhető meg a 7-8. darabnál, 

hogy kissé szélesek lettek. A paraméterek csökkentése és a nagyobb kötési felület 

kedvezően hatott a varratainkra, jobb lett a terülésük is szemmel láthatóan.  
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45. ábra A 7., 8. és 9. impulzus technikával történő próbaforrasztás eredményei 

 

46. ábra A 7. próba csiszolata 
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Jelentősebb hőbevitel okozta kiterjedt hőhatásövezet jelen esetben sem figyelhető meg 

szabad szemmel, így a kis hőbevitel teljesülhetett a folyamat során. A varrat terülésében 

jelentős javulást sikerült elérni, úgy látszik, hogy az alacsony forrasztási sebességnek 

kedvezőbb volt az impulzusos próbáknál beállított paraméterek, ami azzal is 

magyarázható, hogy a CMT-hez képest lassabbnak számító eljárásváltozat. Azonban a 

CMT-hez képest nagyobb hőbevitellel jár az impulzus technika, fröcskölések jobban 

jelen voltak, és kisebb termelékenységgel is rendelkezik.  

A 9. darabnál pedig meg is jelentek az impulzushegesztésre jellemző pikkelyek. 

Impulzus esetén, főleg nagyobb áramerősségnél az eddig a CMT próbák esetén nem 

tapasztalt fröcskölés is történt, sőt ezeknél a próbáknál még a fröcskölési nyomok a 

munkaasztalon is fellelhetőek voltak.  

 

47. ábra A 10., 11. rövidzárlatos forrasztással történő próbaforrasztás eredményei  

A 10-11. próbák esetében, amik a 47. ábrán láthatók, rövidzárlatos VFI forrasztással 

készültek, 73 A és 90 A beállított áramerőségekkel. A 11. próbánál fröcskölés is 

jelentkezett, valamint a 73 A kevésnek tűnt, hasonló eredménynek bizonyult, mint a 2. 

próba, csak CMT-vel kivitelezve jobb volt a varrat terülése és egyenletesége is. Túl nagy 

varratdudor lett, és az alapanyag-kötés átmenet is kedvezőtlenre adódott. Nagyobb 

hegesztési sebességre, mivel a leolvasztott huzalmennyiség túl nagynak tűnik a varrat 
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alakjából láthatóan, vagy feszültségre lehetett volna szükségünk a 3. táblázatban 

feltüntetett paraméterekkel. Itt azonban már láthatóbb hőhatásövezet is jelentkezett a 

varrat mentén jóval nagyobb kiterjedésben, mint az eddigi darabjainknál, ez látható a 

48. ábrán is. 

 

48. ábra A 10. próba csiszolati képe 

A 11. próbánál növelt áramerősséggel nem javult jelentősen a kötés geometriája, sőt 

még az egyenletesége is rosszabb lett, így ebben a paramétertartományban a 

hagyományos rövidzárlatos VFI forrasztástól jelentősen jobb eredményt érhetünk el a 

CMT használatával. Ezért nem folytattuk az áram növelését a hagyományos eljárással a 

következő próbáknál. 

Miután a D13,6x1,6 mm darabokon leteszteltük a különféle eljárásváltozatokat, a 

kísérleteket kisebb falvastagságú, de nagyobb átmérőjű darabokon folytattuk, 

pontosabban a D16x1 mm-es darabokon. A 12. próbánál a beállított értékek 86 A és 

11,7 V lettek, 4,5 m/min huzalelőtolási sebesség mellett. A kötésünk szemrevételezés 

alapján esztétikus lett, a geometriája és terülése is megfelelő. Észrevehető, hogy 

nagyobb kitöltendő felületnél a CMT esetében is, mint az impulzusnál, sokat javult a 

varrat egyenletesség.  Itt is kijelenthető, hogy a kezdeti szakasz finomhangolása még 

szükséges lenne, de a próbadarabok véges száma miatt sajnos erre nem volt 

lehetőségünk. A csiszolati kép alapján az alapanyag és a kötés átmenet is kedvező, 

hasonló eredményt kaptunk, mint impulzus esetében, csak alacsonyabb hőbevitellel, és 
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a varrat geometria is megfelelő, nincs kedvezőtlenebb, nagyobb varratdudor sem. A jobb 

oldali alapanyagban látható egy részen kissé sötétebb övezet, ami valószínűleg a maratás 

során alakulhatott ki, mivel csak egy oldalon jelentkezik, és a maratás előtt nem láttunk 

ilyen elszíneződést. 

 

49. ábra A 12., 13., 14. CMT próbaforrasztások eredméynei 

 

50. ábra A 12. próbadarab csiszolati képe 
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Fröcskölés minimális mértékben jelentkezett csak, így is jelentősen kevesebb mint az 

impulzustechnika vagy a hagyományos rövidzárlatos hegesztőforrasztásaiknál. A gép 

adottságait kihasználva az íven tovább korrigálva ez a minimális fröcskölés is 

megszüntethető lehetne. Ezek alapján úgy döntöttünk, hogy csökkentjük a 

paramétereket, mivel már kedvezőnek tűnő varratgeometriához szükséges 

paramétereket megtaláltuk és azzal próbálkoztunk, hogy van e még kisebb beállítás, 

amivel még megfelelő kötést alakíthatnánk ki.  

A 13. próbánál 75 A, 10,1 V és 3,7 m/min beállítással folytattuk a próbákat, szintén 

D16x1 mm mérettel. A kötés szintén esztétikus lett, szélessége és terülése csak kicsivel 

lett gyengébb, mint az előző változatnál. Fröcskölés csak a varrat kezdeténél 

jelentkezett, ott is csak minimális mértékben. 

A 14. próbánál a hegesztő berendezés adottságait kihasználva SynchroPuls opcióval 

végeztünk el a csövek kötését. A SynchroPuls lényege, hogy két munkapont között 

váltakozik, lehetőségünk adódik további paraméterek megváltoztatására: 

• munkapontváltás f frekvenciája, 

• alacsonyabb munkaponthoz tartozó ívhossz korrekció, 

• magasabb munkaponthoz tartozó ívhossz korrekció. 

A 80 A és 10,4 V, 75 A és 10,1 V munkapontokkal 3,7 m/min átlag huzalelőtolási 

sebességgel és 2 Hz frekvencia paraméterek mellett az előző két próba közötti átmenetet 

kaptunk, ahol a kötésünk kevésbé pikkelyezett, a 13. próbától minimálisan jobban 

elterült, viszont a 12. próbától kevésbé. Fröcskölés nem is található a darabon, és a 

SynchroPuls-zal pedig a kisebb hőbevitelt szerettük volna elősegíteni.  

Megállapítható, hogy körülbelül 75-90 A tartományban megfelelő kötések készíthetők, 

amelyek a kötés geometriájában, forrasztási sebességben mind jobbak lehetnek, mint a 

hagyományos rövidzárlatos anyagátmenettel elérhető eredmények. Az áramtartomány 

felső tartományában minimális fröcskölés jelentkezhet, azonban 0,5 – 1 m/min 

huzalelőtolási sebesség javulást érhetünk el, amellett, hogy még kedvezőbb lesz a 

varratunk terülése. 
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51. ábra A 15., 16. CMT próba eredményei fentről lefelé 

Az utolsó 2 próbánál különböző méretű darabok esetén végeztünk CMT forrasztásokat, 

az elvégzett kísérletek alapján szerzett tapasztalataink alapján megválasztott 

paraméterekkel. A 15. próba során D10x1 mm darabokon 75 A 10,1 V és 3,7 m/min 

beállítással készült a kötés. Jól látható ismét az, hogy a kisebb forrasztási felületnél ismét 

problémás a varratkezdeti szakasz. 

 

52. ábra A 15. próba csiszolati képe 
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A darabról készült csiszolati képről látható, hogy a rendelkezésre álló felületet ismét 

megfelelően kitölti, de ismét jelentkezett a túlzott varratdudor, és a jobb oldali 

alapanyagon ismét sötétebb terület is látható. Azonban gyökoldalon szép, egyenletes 

ívű. A 16. próbánál D13,6x1,6 mm méretű darabokon 1 mm illesztési hézaggal 98 A 

11,6 V és 5,5 m/min huzalelőtolás beállításokkal történt a kötéskialakítás. A 

hézagmentes illesztéshez hasonlóan 1 mm réssel is hasonló geometriát tudott kialakítani 

a hozaganyagunk. Azonban a CMT technológia adottsága alapján még nagyobb hézagot 

is problémamentesen át tudna hidalni és kitölteni.  

 

53. ábra A 16. próba csiszolata 

A próbaforrasztásaink során gyakran jelentkezett túlzott varratdudor, túl nagy volt a 

varratkorona. Gyakori oka, ha túl sok hozaganyagot adagolunk a kötésünkhöz, amit 

kiválthatott az, hogy nem sikerült megfelelőre beállítanunk a paramétereket, vagyis az 

aktuális hegesztési sebességhez képest túl sok hozaganyagot adagoltunk. Ez 

megelőzhető, a forrasztási paraméterek pontosításával, a hegesztési sebesség 

növelésével, ami kedvező lehet számunkra, a nagyobb termelékenység végett, vagy az 

ívfeszültség növelésével [43].  Sajnos a kevés rendelkezésre álló próbadarab miatt nem 

volt lehetőségünk a technológiák finomhangolására. Jelen esetben csak a kötés 
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minőségét szerettük volna vizsgálni hasonló körülményekkel és paraméterekkel, mint a 

kézi forrasztásnál, nem pedig az eljárásváltozatokkal való maximális termelékenység 

elérésére irányultak a próbáink. 

A túlzott varratdudor elkerülése azért is fontos, mert a varratátmenetre hatással van a 

varratdudor magassága is, és az éles varratátmenet pedig kedvezőtlen, feszültséggyűjtő 

hely lehet. Ez különösen akkor jelentős, ha ki van téve fárasztó igénybevételnek.  

Elfogadhatósága a varratdudornak nagymértékben függ attól, hogy a szerkezet milyen 

alkalmazásra készül, és mik a megrendelő általi elvárások. A legtöbb szabványról 

elmondható, hogy az anyagvastagság függvényében adja meg a mértéket (pl.: 10%), de 

maximalizált mértéke is van (MSZ EN ISO 5817) [43]. 

Ívforrasztás esetében a forrasztási sebességünk növelése kevésbé körülményes, mivel a 

rézalapú huzalelektródánknak ívforrasztás esetében csak meg kell olvadnia és nem kell 

az alapanyaggal a kötésünknek beolvadást biztosítanunk. Így nagyobb sebességet 

alkalmazva a fajlagos hőbevitelt is csökkenteni tudjuk, amelyre még a CMT 

eljárásváltozat is kedvezően hat, valamint még termelékenyebbé tehetjük a 

technológiánkat. Így mind a szerkezeti, mind a gazdasági oldalon jelentős javulást 

érhetünk el. 

 A próbadarabok összehasonlítása anyagvizsgálati módszerekkel 

Kézi VFI forrasztás próbadarabjánál három különböző helyen kivett csiszolatokat 

készítettünk, amelyeken szemrevételezés alapján megállapítottuk, hogy a kötések 

korona és gyökoldalán kisebb hullámosságok, egyenlőtlenségek lelhetők fel és a 

gyökoldalok alakja is szabálytalan. A csiszolaton kézi kivitelezéshez képest viszonylag 

jó minőségű forraszkötés látható, amelyben nem megengedhető eltérés nem fedezhető 

fel. A csiszolaton keménységvizsgálatot végeztünk, a mérések két sorban történtek, a 

korona oldal és a gyökoldal felőli részeken, megszámozva a mérési pontokat. Mivel a 

gyökoldal felől kevesebb mérési pont állt rendelkezésre, így az 1-5 valamint a 28-34 

helyek nem tartalmaznak mérési eredményeket. Lépésköznek végig 0,2 mm tartottunk, 

az eredményeket pedig az 54. ábrán szemléltetjük. 
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54. ábra Az 1. számú próbaforrasztás (64 A és 18,7 V) keménységmérési pontjai és a 

hozzájuk tartozó keménységértékek. 

Következőnek a CMT-vel készült 4. próbadarab csiszolatán készült keménységmérés 

(55. ábra). Annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk a keménységértékekről, 

megváltoztattuk a keménységmérés helyét, a felülettől 0,2 mm távolságba történt korona 

és gyökoldalon egyaránt, így több lenyomatot tudtunk készíteni. A lenyomatok között 

szintén 0,2 mm távolság volt felvéve és HV0,2 terhelőerőt alkalmaztunk. A 

hozaganyagunk 80 HB keménységű volt, ami körülbelül 85 HV -nek felel meg. 
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55. ábra Keménységmérési eredmények a 4. próbánál, CMT eljárásváltozattal 

Alapvetően az alapanyagunkban fellelhetőek keménységbéli szórások, körülbelül 110 

HV0,2 keménységgel rendelkezik. Közvetlenül a kötés korona oldalán mért első pontján 

kiugróbb értéket személhetünk meg, ezek után már pedig jobban megközelíti a 

huzalelektróda eredeti keménységértékét. A kötésünk korona oldalán belül a minimum 

keménységértéke 89 HV 0,2, a maximum pedig 129, a második legnagyobb érték pedig 

117 HV 0,2, az átlagértéke 101 HV 0,2, szórásuk pedig 10 HV 0,2. Azonban a jobb 

oldali alapanyagunkban a 43-49. mérési pontok között kisebb mértékben növekedtek a 

keménység értékek. Ennek a bekövetkezése valószínűleg azért történt, mert nem volt 

pontosan középre beállítva a huzalelektródánk, így az ívünk a jobb oldali alapanyagot 
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nagyobb mértékben hevíthette. Megjegyzésre méltó, hogy a technológiai paraméterek 

finomhangolásával, nagyobb forrasztási sebességgel termelékenyebb, kisebb 

hőbevitellel járó lehet a technológiánk, amely egyenletesebb keménységeloszlást 

eredményezne.  A gyökoldalon is hasonló jelenségeket figyelhetünk meg. 

 

56. ábra A 7. próba csiszolatának keménységmérési értékei 

A 7. próba csiszolati képén látható (56. ábra), hogy egy kedvezőbb geometriája, 

esztétikus kötést hoztunk létre, 87 A és 19,2 V paraméterekkel. Az előbb részletezett 

próbától nagyobb hőbevitellel érte az alapanyagunkat, azonban a kötés 

keménységeloszlása nem lett rosszabb, az egyenetlenségét méréstechnikai hiba is 

okozhatta. Megemlítendő, hogy a korona és gyökoldal szinte azonos értékekkel 

rendelkezik. Nem történt kilágyulás, sem felkeményedés. A koronaoldal 

keménységszórása 9 HV0,2, átlagértéke 109 HV0,2, a gyökoldalon pedig ezek az 

értékek 6 HV0,2 és 109HV 0,2. a koronaoldalon a varratban a maximum keménység 
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120 HV0,2 minimuma pedig 90 HV0,2. A jobboldali alapanyagunkban ismét nagyobb 

keménységértékeket kaptunk, mint az előző változatnál.  

  

57. ábra 8. próba keménységmérése 

Mivel a legkedvezőbb varratgeometriája a csiszolatok alapján a 8. próbának volt, ezért 

plusz egy keménységvizsgálatot végeztünk (57. ábra), hogy képet kaphassunk arról, 

hogy egy finomra hangolt technológiával érhetünk e még el további javulást. Sajnos 

ennél a próbánál eltérő volt az anyagminőségünk, ami nagyobb szilárdsági kategóriájú 
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az előzőkhez képest, de mivel forrasztási technológiáról beszélünk, és nem történik 

keveredés az alapanyagokkal, nem kellene jelentős eltérésnek bekövetkeznie a 

kötésünkben. Impulzustechnikával készült szintén ez a próba, ahol egy nagyon 

egyenletes keménységeloszlást láthatunk. A 4. próbánál bekövetkező kiugró 

keménységértékek nem jelentkeztek az alapanyagban, csak egy darab ilyen érték 

tapasztalható ennél az esetnél is, ismét azon a helyen, ahol az előbb említett próbánál, a 

bal oldali alapanyag-varrat találkozása mentén. Ez a normalizált hőhatásövezeti rész 

lehet, mivel durvaszemcsés sáv nem lehetne jelen forrasztás során. A varrat 

koronaoldalán mért értékekre még egy egyenes is ráfektethető lenne, amit nagyon jól 

megtudnának közelíteni az értékek. A varratban mért pontok átlagértéke itt 124 HV0,2, 

szórásuk 7 HV0,2, minimum keménységértéke a kötés koronaoldalának 115 HV0,2, 

maximuma pedig 132 HV0,2.  

A mérési sorozatok során a korona és gyökoldal között kiugró értékeket nem 

tapasztaltunk. A keménységvizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a 

vizsgálat tárgyát képező lágyacél csövek esetén a varrat az alapanyaghoz hasonló 

keménységgel, ebből következően pedig közel azonos szilárdsággal rendelkezik. Tehát 

az alkalmazott CuSi3 hozaganyaggal a hegesztett kötés szilárdságát megközelítő 

forrasztott kötések készíthetők, alacsonyabb hőbevitel mellett. A kézi változathoz 

képest kedvezőbb keménységeloszlást eredményezhetünk, kiváltképpen igaz ez a CMT-

vel készült darabunkra is, a technológia finomhangolásával pedig további javulások 

prognosztizálhatók.   



- 80 - 

 

 

 

 

 

5 A rézdiffúzió veszélyének elemzése 

A rézbázisú forraszanyag, CuSi3, használatából kifolyólag felmerült a kérdés a 

VFI forrasztás technológiájával kapcsolatban, hogy a réz képes-e diffúzió útján a cső 

belsejébe jutni, ahol ammónia közeg van jelen és kapcsolatba kerülni vele. A vizsgált 

gyártmányban a réz és az ammónia egymással történő találkozását mindenképpen ki kell 

zárni, ellenkező esetben ugyanis visszafordíthatatlan korróziós folyamatok 

játszódhatnak le. 

A diffúzió egy részecske transzport, amely koncentráció vagy kémiai 

potenciálkülönbség kiegyenlítődésére szolgál. Mérnöki anyagtudományban a diffúzió 

alatt azt értjük, amikor az atomok szilárd anyagokban vándorolnak, mozognak, amihez 

hajtóerőt igényelnek. A diffúzió folyamatát az 58 ábra szemlélteti.  

 

58. ábra Diffúzió folyamata (mechanizmusa) [30] 

A diffúzió típusa alapján kétféle lehet, öndiffúzió vagy koncentrációs diffúzió. Az 

öndiffúzió a rácsot alkotó saját atomoknak az anyag eltérő részei közötti 

energiaszint–különbség miatt bekövetkező mozgását jelenti. Másik típusa a 

koncentrációs diffúzió, ahol a hajtóerőt a koncentrációkülönbség biztosítja, az 

atomoknak az anyag eltérő részei között, ez anyagtranszportot okoz. A vizsgált 

forrasztott kötésekben van koncentrációkülönbség, így csak a koncentrációs diffúzió 

lehetséges a számunkra, az öndiffúzió nem [30] [31] [36]. 

Mechanizmusai alapján, vagyis atomi mozgásnak a kristálytani helye szerint 

megkülönböztetünk interstíciós és szubsztitúciós diffúziót. Előbbi a rácsatomok közötti 
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üres helyek mentén, utóbbi pedig a rácshelyek mentén lezajló folyamat. A diffúzióval 

kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a réz atomsugara (135 pm) közel megegyezik 

a vas atomsugarával (140 pm), tehát elsősorban a szubsztitúciós diffúzió feltételeit 

érdemes megvizsgálni [30] [31] [36]. 

A diffúzió sebessége arányos az anyagnak a koncentráció gradiensével, ez értelmezhető 

kémiai potenciálkülönbségként, vagyis energiaszint különbségként is. 

Szemcsehatárokon nagyobb a diffúzió sebessége, mint a belsejében a szemcséknek, ami 

azzal magyarázható, hogy a szemcsehatárokon több a rácshiba, több a rendezetlenség, 

így a diffúzió hatóereje is nagyobb. Polikrisztalin fémekben nagyobb a diffúzió 

sebessége, mint egykristályokban, a szemcsehatárok nagyobb mennyisége miatt. A 

szemcsefinomság is növeli a sebességét a diffúziónak, mivel a finomszemcsés anyagban 

nagyobb számban fordulnak elő szemcsehatárok. Képlékeny alakváltozás hatására nő a 

diszlokáció sűrűség, így több a rácshiba, ami kedvező a diffúziónak. Végül a 

hőmérséklet van még hatással a diffúzióra, ami forrasztás során jelentős, nő a 

rácsparaméter, így nagyobb teret szolgáltat az atomok vándorlásához, illetve, 

exponenciálisan nő a vakanciakoncentráció. A hőmérséklet növekedése fedezni képes a 

diffúziós folyamatok aktiválási energiáját. Tekintettel arra, hogy polikristályos 

anyagban a szemcsehatáron a legjelentősebb a diffúzió, így ezen a tartományos érdemes 

vizsgálódnunk [30] [31] [36]. 

A réz esetleges diffúziójának kimutatása céljából a Fémtani, Képlékenyalakítási és 

Nanotechnológiai Intézetben található Zeiss Evo MA10 pásztázó 

elektronmikroszkóppal készítettünk felvételeket, továbbá elemeztük a vegyi összetételt 

a határfelületek környezetében. A vizsgálatokhoz készített próbadarab kimunkálásának 

helyét az 59. ábra szemlélteti, és a kiválasztott darab a kézi VFI forrasztással készítettek 

közül lett kiválasztva. Ennél a változatnál nagyobb lehetett a hőbevitel, mint a robottal 

és CMT-vel készült próbák esetén (ami a hidegebb eljárásváltozat, és a robot pontosabb, 

egyenletesebb kötéskialakítást tesz lehetővé), és ez a nagyobb hőmennyiség kedvezőbb 

lehet a rézdiffúziójának.  



- 82 - 

 

 

59. ábra A vizsgált kötés elhelyezkedése 

A kötésünk egy része látható a 60. ábrán húszszoros nagyításban. A varrat az ábrán is 

hibamentesnek tűnik, a határfelületen kisebb egyenetlenségek figyelhetők meg. A 

forraszdudoron ezek az eltérések jelentősebbek, de ezt már szemrevételezés során 

észleltük. A sötétebb szín szemlélteti a lágyacél alapanyagot, míg világosabb színnel a 

rézbázisú hozaganyagot mutatja. Balról jobbra haladva láthatók az alapanyag, 

határréteg, és a forrasztott kötés részek. 

 

60. ábra A kötés elektronmikroszkópos képe húszszoros nagyítás alatt (2% Nital). 
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61. ábra A forrasztott kötés határfelülete 2500x nagyításban (2% Nital). 

A határfelületről készült felvételeken szemmel látható, hogy nincs jelentős rézdiffúzió 

a forraszanyagból a lágyacél csőbe. Ezzel szemben a vas diffúziója (elsősorban a 

szemcsehatárok mentén) jól megfigyelhető, amelyben a sötét színű részek mutatják a 

rézbázisú kötésbe került vasat. A 2000x nagyítású felvételen a berendezés segítségével 

az egyes pontokban ténylegesen megmértük az egyes alkotók mennyiségét. A mérési 

eredményeket a 4. táblázat tartalmazza. 

4. táblázat. A forrasztott kötésben lévő alkotók mennyiségének változása a határfelület 

környezetében (tömeg%). 

Alkotó 1. pont  2. pont  

 

3. pont 

 

4. pont 

 

5. pont 

Si 0,27 1,88 13,83 13,91 14,97 

Mn 0,6 0,73 1,12 3,34 4,15 

Fe 98,39 94,14 82,58 50,14 65,24 

Cu 0,74 3,35 2,48 32,60 15,64 
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Az 1. méréspont helyén mért értékek alapján láthatjuk, hogy alacsony mennyiségben, 

0,74 tömegszázalékban, de jelen van a réz az acélcsőben. Ez a mérési pont körülbelül a 

felülettől 14 mikrométerre van. Tehát egy minimális mértékű rézdiffúzió megfigyelhető, 

azonban ez csak néhány 10 mikronméter sávra terjed ki a határfelület környezetében. A 

kötés felé haladva látható, hogy a Si, Mn és a Cu értéke jelentősen nő, Fe – Cu - Si réteg 

alakul ki a határfelületen. Mivel a kötés CuSi3 hozaganyagból áll, ezért várható is volt, 

hogy a határfelület felé haladva nő a réz és szilícium értéke. Az acél önmagában is 

tartalmaz dezoxidáló ötvözőként kis mennyiségben mangánt és szilíciumot, azonban a 

huzalelektróda szilíciumtartalma jóval nagyobb lehet az alapanyagétól. A határfelületen 

jelentősen felgyűltek az ötvözők, a Si és a Mn értéke egyaránt megnövekedett. A 2. 

pontról a 3. pontra a Si ugrásszerűen megnőtt, amely a határfelület ridegedését 

elősegítheti, ezzel párhuzamosan a Fe tartalom folyamatosan csökken. A 4. és 5. mérési 

pontnál látható, hogy az acélból történt Fe diffundálása a forraszanyagba, a vassal 

párhuzamosan pedig a mangán mennyiségének növekedése is kimutatható. 

Összességében megállapítható, hogy a vas jóval nagyobb mértékben diffundál a 

forraszanyagba, mint a forraszanyagot alkotó réz az acélcsőbe. 

A mesterszakos diplomamunkám során megállapítottuk, hogy a forraszanyagból 

haladva az alapanyag felé a Cu mennyisége jelentősen csökken, de a határrétegnél 

megfigyelhetők voltak a mérés során kisebb-nagyobb hullámzások is. A Fe kis 

mennyiségben jelen van a forrasz oldalon, miközben mennyisége a határfelületen már 

nagymértékben megnő, de az értékek hullámzása itt is megfigyelhető volt. Az alapanyag 

oldalon viszont a Fe mellett már csak kis mértékben van jelen a többi alkotó. A Mn is 

jelen volt az alapanyag és forrasz oldalon is, mivel mindkét anyag tartalmazta 

ötvözőként. A Si mértéke csak a határfelület környékén kiugró nagyságú, mind a kötés, 

mind pedig az alapanyag oldalán hasonló arányban van jelen. A leírtak szemléltetésére 

szolgál a 62. ábra. 
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62. ábra Az alkotók eloszlásának szemléltetése egy vonal mentén 

 

63. ábra A forrasztott kötés 1500x nagyításban 
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A diffúzió sebességét a hőmérséklet és az idő egyidejűleg befolyásolja. A forrasztás 

1000 °C körüli hőmérséklete kedvező viszonyokat teremtene a diffúziónak, azonban az 

ívforrasztásra jellemző hőciklus alapján ez a növelt hőmérséklet csak rövid ideig áll 

fenn, ezért a réz atomok nem tudnak mélyebben bediffundálni az acél alapanyagba. 

Érdemes megjegyezni, hogy a réz esetleges későbbi diffúzióját befolyásolhatja az 

aggregát maximális üzemi hőmérséklete. 

Lehetőségünk volt a 63. képen látható területeken belül az egyes alkotóelemek 

tömegszázalékának és atomiszázalékának megmérésére is, annak érdekében, hogy 

pontos képet kapjunk arról, hogy az előbbiek során kimutatott nagyobb mennyiségű Si 

milyen mértékben van jelen az egyes területeken. A következő táblázatokban számszerű 

értékekkel szemléltetem az mérés során kapott eredményeket. Az 1. területben a kötés 

látható, 2. területben az alapanyag-kötés határréteg, a 3. területben pedig az alapanyag. 

A kapott eredmények alapján a Si jelentős mennyiségben előfordul a határfelületen, nem 

csak a véletlenszerűen felvett pontokban volt kiemelkedő, azonban az alapanyag oldalán 

már jóval kisebb mértékben van jelen.  

5. táblázat A 63. ábrán jelölt területek tömegszázalékai 

Alkotóelem 

tömegszázalék 

1.terület 

[%] 

2.terület 

 [%] 

3.terület 

[%] 

Si 2,16 3,5 0,16 

Mn 1,36 0,96 0,53 

Fe 3,25 31,64 98,82 

Cu 93,23 63,9 0,49 
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Következtetések 

Az elvégzett irodalmi áttekintés, valamint a kísérleti forrasztások tapasztalatai alapján 

sikerült az egyes eljárásváltozatoknál olyan paramétertartományt behatárolni, amellyel 

az elvárásoknak megfelelő minőséggel lehetséges a forrasztott kötéseket megvalósítani. 

A kísérletek bizonyították, hogy adott hegesztési sebesség mellett javulást érhetünk el a 

kötéseink geometriájában, minőségében, az eljárásváltozatok nagyobb sebesség mellett 

is képesek lehetnek jó minőségű kötések létrehozására, így érdemes lehet modern 

megoldásokat alkalmazni gyártás fejlesztésének érdekében. Az alacsonyabb hegesztési 

sebesség oka, hogy a kézi változattal szerettük volna elsősorban összehasonlítani az 

eredményeket. Azonban a technológiát sebességre optimalizálva lehetséges akár 12 

m/min forrasztási sebesség elérése automatizált technológiával. Ez a 

paramétertartomány CMT forrasztás esetén a kísérleteknél használt berendezésen az 

alábbiak: 

• áramerősség (I): 80-100 A; 

• feszültség (U): 10,5-12 V; 

• huzalelőtolási sebesség (ve): 4-6 m/min; 

• hegesztési sebesség (vh): 20-35 cm/min. 

Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok (makroszerkezeti vizsgálat, pásztázó 

elektronmikroszkópos vizsgálat, keménységmérés) alapján azt a következtetést vontam 

le, hogy a hegesztésnél előforduló eltérésektől mentes lehet a forrasztott kötés. A 

kísérleti eredmények alapján megállapítható, hogy a fentebb ismertetett paraméterekkel 

készült kötésben a réz diffúziója az alapanyag határfelületén korlátos, mindössze néhány 

tíz mikronra terjed ki. Az ívforrasztással készült kötések keménységeloszlása igazolja, 

hogy a hegesztéshez hasonló szilárdsági jellemzőkkel rendelkező kötés készíthető. A 

kötések minősége impulzustechnológia, CMT eljárásváltozattal tovább javítható, a 
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paraméterek finomhangolásával optimális varratgeometriát elérve, egyenletes 

keménységet érhetünk el a kötésünkben. CMT eljárásváltozat használatával pedig 

jelentős javulást érhetünk el a vonalenergia csökkentése által, mivel azonos áramerősség 

mellett közel a felére csökken a CMT hőbevitele, mint a hagyományos rövidzárlatos, 

kézi változattal bevitt érték. 

A VFI forrasztás és az automatizálás együttes bevezetésével a gyártmány 

reprodukálhatósága és a minősége magas színvonalúvá tehető rendkívül nagy forrasztási 

sebesség mellett. Automatizálás szempontjából robotcella kialakítása lehet a 

legmegfelelőbb, de célra vezethető lehet a Migatronic COWELDERTM nyújtotta 

„legkisebb robot” alkalmazása is, ami nem igényel jelentősebb robotprogramozási 

ismereteket, valamint gyors programozhatósága révén rugalmasan alkalmazható több 

gyártmánynál is és kisebb anyagi befektetést jelent, mint egy nagyobb, ipari robotegység 

[42]. 
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Summary 

The literature review and the brazing experiences allow to define certain parameter 

ranges for each process variant, which the braze bonds can be performed with the quality 

required. The experiments have proved that, at a constant welding speed, we can achieve 

improvements in the geometry and quality of our joints, and the process variants can 

produce high-quality joints at higher speeds, so it is worth to use modern solutions to 

improve production. The reason for the lower welding speed is that we wanted to 

compare the results with the manual version. However, optimized for speed, technology 

is available to achieve up to 12 m / min brazing speed with automated technology. This 

parameter range for CMT brazing on the equipment used for the experiments is as 

follows: 

• current (I): 80-100 A; 

• voltage (U): 10,5-12 V; 

• wire feed speed (ve): 4-6 m/min; 

• brazing speed(vh): 20-35 cm/min. 

The conclusion of the laboratory tests (macrostructure, scanning electron microscopy, 

hardness measurement), is that the brazed joints may be free from the problems that can 

happen in the welded joints. From the experimental results it can be stated that in the 

joint made with the above-mentioned parameters the diffusion of copper is limited on 

the boundary surface of the base material, only a few tens of microns. The hardness 

distribution of joints made with arc brazing proves that joints with strength 

characteristics like welding can be made. The quality of the joints can be further 

improved with both impulse technology and the CMT process variation, and with the 

optimization of the parameters we can reach ideal joint-geometry. Using of the CMT 

process variation, we can achieve a significant improvement in line energy, with the 
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same current being close to half the CMT heat input than the conventional short-

circuited, manual variation. 

With the using of MIG brazing and automation, the reproducibility and quality of the 

product can reach a high level. From the point of view of automation, the manufacturing 

cell may be the most suitable, but it can also be the case for the Migatronic's smallest 

robot solution, which does not require any major robot programming skills and it has 

fast programmability, it can be flexibly applied to more than one product and requires 

less material investment than a larger automotive robot unit.  

  



- 91 - 

 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönettel tartozok a Fronius magyarországi képviseletének, a Froweld Kft-nek és 

Kovács József, cégvezetőnek aki lehetőséget biztosított a robottal történő kísérletek 

megvalósításához, valamint az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológia tanszék 

kollégái felé, témavezetőmnek Dr. Gáspár Marcell Gyula adjunktusnak és 

konzulensemnek Török Imre c. egyetemi tanárnak, akik mindvégig tanácsaikkal 

segítettek és Csurilláné Balogh Ágnesnek a csiszolatok, keménységmérések és a 

hozzájuk tartozó képek elkészítésével támogatta a diplomamunkámat. 

  



- 92 - 

 

 

 

 

 

Irodalomjegyzék 

[1] Gáspár M.: Korszerű anyagtechnológiák – forrasztás előadás, MSc 

gépészmérnöki képzés, ME 

[2] Tisza, M.: Az anyagtudomány alapjai, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2008, 

2009. pp. 1-285.  

[3] Szunyogh L.: Hegesztés és rokon technológiák Kézikönyv, Gépipari tudományos 

Egyesület, Budapest, 2007. ,p.838 o.  

[4] Balla S., Bán K., Dömötör F., Kiss Gy. Markovits T., Vehovszky B., Pál Z., 

Weltsch Z.: Járműszerkezeti anyagok és technológiák I., Typotex Kiadó, 2012, p.163-

164.  

[5] Berczeli M., Weltsch Z. : DC-DP párosított acélok MIG forrasztása, Gradius Vol 

3, No. 2 (2016), p.173-178 

[6] http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-833D7A99-

E278E93C/fronius_usa/13_mig_loeten_gb.pdf (letöltés ideje 2017.10.15.). 

[7] Rozovits Z.: Keményforrasztás, Képzés evolúciója 

 http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/20_2277_009_101115.pdf 

(letöltés ideje 2017.11.05.)  

[8] MSG-Löten; LorchSchweisstechnik GmbH. (2003) 

[9] http://qualiweld.hu/kepviselt-markak/cikkek/133-alacsony-homersekletu-

forrasztas.html  (letöltés ideje 2017.04.12.) 

  

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-833D7A99-E278E93C/fronius_usa/13_mig_loeten_gb.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-833D7A99-E278E93C/fronius_usa/13_mig_loeten_gb.pdf
http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/20_2277_009_101115.pdf
http://qualiweld.hu/kepviselt-markak/cikkek/133-alacsony-homersekletu-forrasztas.html
http://qualiweld.hu/kepviselt-markak/cikkek/133-alacsony-homersekletu-forrasztas.html


- 93 - 

 

 

[10] J. Coppes: The benefits of silicon – bronz, Know the differences between welding 

and míg brazing processes http://www.car-o-liner-us.com/wp-

content/uploads/2016/05/The-Benefits-Of-Silicon-Bronze.pdf (letöltés ideje 

2017.10.20.) 

[11] Kristóf Cs.: Hegesztőgépek, Esab, 4. fejezet 

[12] Gremsperger G.: Gyártástervezés, 2013, 10.4. fejezet 

[13] https://rts.i-car.com/collision-repair-news/mig-brazing-what-is-it-why-should-i-

use-it.html (letöltés ideje 2017.04.17.) 

[14] http://migal.co/english/service/arc-brazing/gma-brazing/ (letöltés ideje 

2017.04.17.) 

[15] http://www.svarkainfo.ru/rus/info/news/2007/09/02/68 (letöltés ideje 

2017.11.18) 

[16] Korrózió elleni védelem: Tüzihorganyzás – Magyar Tüzihorganyzók 

egyesülete, 2015 

[17] http://www.froweld.hu/cimlap/item/295-impulzussal-szab%C3%A1lyozott-

permetes-%C3%ADv-2-r%C3%A9sz.html (letöltés ideje 2017.04.09.) 

[18] https://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-661087D0-

D9D2A8B6/fronius_international/HU_CMT_leaflet_386562_snapshot.pdf 

(letöltés 2017.04.20.) 

[19] The Linde Group: A Linde hegesztési védőgázai 

[20] Balogh A. –– Védőgázas Fogyóelektródás Ívhegesztés előadás jegyzet, 

Nemzetközi hegesztőmérnöki képzés, ME 

 [21] Cloos:Vari Weld –broschura,  http://www.cloos.hu/ivhegeszto-gepek/hegeszto-

eljarasok/vari-weld-hegesztesi-eljaras (letöltés ideje2017.05.06.) 

[22] ControlWeld-broschura. 

http://www.cloos.hu/wpcontent/uploads/2011/08/Control-Weld.pdf (letöltés ideje 

2017.05.06) 

[23] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306913005888 (letöltés 

ideje 2017.05.06) 

http://www.car-o-liner-us.com/wp-content/uploads/2016/05/The-Benefits-Of-Silicon-Bronze.pdf
http://www.car-o-liner-us.com/wp-content/uploads/2016/05/The-Benefits-Of-Silicon-Bronze.pdf
https://rts.i-car.com/collision-repair-news/mig-brazing-what-is-it-why-should-i-use-it.html
https://rts.i-car.com/collision-repair-news/mig-brazing-what-is-it-why-should-i-use-it.html
http://migal.co/english/service/arc-brazing/gma-brazing/
http://www.svarkainfo.ru/rus/info/news/2007/09/02/68
http://www.froweld.hu/cimlap/item/295-impulzussal-szab%C3%A1lyozott-permetes-%C3%ADv-2-r%C3%A9sz.html
http://www.froweld.hu/cimlap/item/295-impulzussal-szab%C3%A1lyozott-permetes-%C3%ADv-2-r%C3%A9sz.html
https://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-661087D0-D9D2A8B6/fronius_international/HU_CMT_leaflet_386562_snapshot.pdf
https://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-661087D0-D9D2A8B6/fronius_international/HU_CMT_leaflet_386562_snapshot.pdf
http://www.cloos.hu/ivhegeszto-gepek/hegeszto-eljarasok/vari-weld-hegesztesi-eljaras
http://www.cloos.hu/ivhegeszto-gepek/hegeszto-eljarasok/vari-weld-hegesztesi-eljaras
http://www.cloos.hu/wp-content/uploads/2011/08/Control-Weld.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306913005888


- 94 - 

 

[24] Somoskői G.: A CMT eljárás elméleti alapjai és gyakorlati alkalmazási 

lehetőségei:http://www.froweld.hu/cimlap/item/191-a-cmt-elj%C3%A1r%C3%A1s-

elm%C3%A9leti-alapjai-%C3%A9s-gyakorlati-alkalmaz%C3%A1si-

lehet%C5%91s%C3%A9gei.html (letöltés ideje 2017.04.09.) 

[25] Würth: Hegesztés-forrasztás. 

(https://www.wuerth.hu/media/downloads/pdf/hegesztes.pdf) (letöltés ideje 

2017.04.10.)  

[26] Palotás B.: CAD/CAM rendszerek a hegesztésben, 2013 

[27] http://www.pnlestimology.com/wp-content/uploads/2012/09/MIG-Brazing-

Requirements-for-Collision-Repair-Sept12.pdf (letöltés ideje 2017.11.17.)  

[28] REHM: SYNPRO2- broschura 

[29] Kristóf Cs.: Hegesztőgépek, Esab, 7. fejezet  

[30] Marosné Berkes M.: Anyagtudomány – Transzport jelenségek, Diffúzió előadás, 

MSc gépészmérnöki képzés, ME 

[31] Anyagtudományi folyamatszimuláció - Diffúziós folyamatok modellezése 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0036_AFSZ_diffuzios_folyamatok_

modellezese/a_diffzis_folyamatok_csoportostsa.html 

[32] Migatronic: CoWelderTM: A legokosabb automatizálási megoldás 

https://migatronic.blob.core.windows.net/files/Brochures/52289203_CoWelder.pdf 

(2017.12.06. letöltés ideje) 

[33]http://www.tridragon.hu/wpcontent/uploads/dokumentum/LORCH_Katalogus_H

UN.pdf (2017.12.06. letöltés ideje) 

[34] http://www.robot-x.hu/robotizalt-megoldasaink/hegesztoipari-alkalmazasok 

(2017.12.06. letöltés ideje) 

[35] http://www.flexmanrobotics.hu/files/9314/2780/2879/ArcWorld-HU.pdf 

(2017.12.06. letöltés ideje) 

http://www.froweld.hu/cimlap/item/191-a-cmt-elj%C3%A1r%C3%A1s-elm%C3%A9leti-alapjai-%C3%A9s-gyakorlati-alkalmaz%C3%A1si-lehet%C5%91s%C3%A9gei.html
http://www.froweld.hu/cimlap/item/191-a-cmt-elj%C3%A1r%C3%A1s-elm%C3%A9leti-alapjai-%C3%A9s-gyakorlati-alkalmaz%C3%A1si-lehet%C5%91s%C3%A9gei.html
http://www.froweld.hu/cimlap/item/191-a-cmt-elj%C3%A1r%C3%A1s-elm%C3%A9leti-alapjai-%C3%A9s-gyakorlati-alkalmaz%C3%A1si-lehet%C5%91s%C3%A9gei.html
https://www.wuerth.hu/media/downloads/pdf/hegesztes.pdf
http://www.pnlestimology.com/wp-content/uploads/2012/09/MIG-Brazing-Requirements-for-Collision-Repair-Sept12.pdf
http://www.pnlestimology.com/wp-content/uploads/2012/09/MIG-Brazing-Requirements-for-Collision-Repair-Sept12.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0036_AFSZ_diffuzios_folyamatok_modellezese/a_diffzis_folyamatok_csoportostsa.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0036_AFSZ_diffuzios_folyamatok_modellezese/a_diffzis_folyamatok_csoportostsa.html
https://migatronic.blob.core.windows.net/files/Brochures/52289203_CoWelder.pdf
http://www.tridragon.hu/wpcontent/uploads/dokumentum/LORCH_Katalogus_HUN.pdf
http://www.tridragon.hu/wpcontent/uploads/dokumentum/LORCH_Katalogus_HUN.pdf
http://www.robot-x.hu/robotizalt-megoldasaink/hegesztoipari-alkalmazasok
http://www.flexmanrobotics.hu/files/9314/2780/2879/ArcWorld-HU.pdf


- 95 - 

 

[36] Gyura L., Fehérvári G., Balogh D.: Szabályozott anyagátvitelű fogyóleketródás 

védőgázos hegesztések vizsgálata, 25. Jubileumi Hegesztési Konferencia, Budapest 

2010. május 19-21, 7-8. o. 

[37] Kovács J.: Mesterkurzus az Óbudai Egyetemen – Irányított rövidívű 

eljárásváltozatok: CMT eljárás,  

[38] http://www.fronius.com/en/welding-technology/our-expertise/welding-

processes/cmt-advanced (2018.04.30. letöltés ideje) 

[39] http://www.fronius.com/en/welding-technology/our-expertise/welding-

processes/cmt-braze (2018.04.30. letöltés ideje) 

[40] Fronius broschura - Hegesztési megoldások az autóipar számára 

[41] Fronius broschura - A tökéletes kötés ma már lehetséges mert a TPS/I Robotics 

tökéletesíti az intelligens forradalmat  

[42] TransPuls Synergic 3200/4000/5000 gépkönyv 

[43] http://www.weld-technology.com/gyartas/varrathibak (2018.05.03 letöltés 

ideje) 

[44] Böhler Hozaganyagkatalógus 

[45] Esab Hozaganyagkatalógus 

 

http://www.fronius.com/en/welding-technology/our-expertise/welding-processes/cmt-advanced
http://www.fronius.com/en/welding-technology/our-expertise/welding-processes/cmt-advanced
http://www.fronius.com/en/welding-technology/our-expertise/welding-processes/cmt-braze
http://www.fronius.com/en/welding-technology/our-expertise/welding-processes/cmt-braze
http://www.weld-technology.com/gyartas/varrathibak

