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BEVEZETÉS 

 

Az acél az iparban használt szerkezeteknek alapvető anyaga, azonban fontos 

tudnunk, hogy károsodást szenvedhet korrózióval és magas hőmérsékleten 

bekövetkező károsodásokkal szemben, amelyek végleges tönkremenetelhez, 

illetve üzemi balesethez vezethetnek. 

Hegesztett szerkezetek gyártása során a konstrukció tervezésének mente és 

gyártási körülményei függenek, a szerkezettel szemben támasztott elvárásoktól. 

A konstrukcióval szemben támasztott követelmények számos tényező 

befolyásolja, mely lehet az üzemeltetési hőmérséklet, a szerkezet környezete, 

szerkezeten belül áramoltatott vagy tárolt közeg, egyéb tényezők, illetve ezen 

tényezők együttesen. 

Bizonyos üzemeltetési körülmények speciális anyagminőségeket követelnek 

meg, melyek hegesztésének megtervezése során problémákba ütközhetünk, 

illetve a hegesztett kötés elkészítése az anyagminőségeknek megfelelően, 

kihívást jelenthet a szakemberek számára. 

A feladatom a cég számára egy olyan kísérleti hegesztés elvégzése, amelynek 

kiértékelésével és próbájával elősegítem a jövőben elvégzendő munkálatoknak a 

kötések kialakítására vonatkozó részét. Egy vegyiüzem csővezeték rendszerébe 

elágazás beépítése a feladat, melyet helyszíni hegeszthetőségi okokból más 

típusú acéllal szükséges kivitelezi, mint maga a csővezeték. 

Az üzemelő rendszer, melyben a közeget szállítják P91-s típusú martenzites 

hő és korrózióálló acélból készült. Ezen rendszerben magas hőmérsékletű, 

agresszív közeget szállítanak, így fontos a megfelelő anyag kiválasztása, amely 

rendelkezik a közeg szempontjából megfelelő korrózióálló képességgel magas 

hőmérsékleten is, illetve ezen az üzemelési hőmérsékleten megtartja szilárdságát, 

a P91-s acélnak megfelelően. 

Az 1.4438-s típusú hő és korrózióálló acél rendelkezik ezen tulajdonságokkal, 

gazdaságilag előnyösebb, helyszíni hegesztése javítások során egyszerűbb, 

azonban ausztenites szövetszerkezetű, amíg a P91 martenzites szövetszerkezettel 

rendelkezik, így a megfelelő kötés kialakítását körültekintően kell elvégezni. 

Ez a technológiai akadály sikeresen kiküszöbölhető párnaréteg 

alkalmazásával, mely technológia kidolgozását a diplomamunkám során 

körültekintően megvizsgálok. 
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1. HŐ ÉS KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK 

1.1 Hő és korrózióálló acélok  

A hő és korrózióálló acélok széles skálájú vegyi összetételben állnak 

rendelkezésükre. Ennek köszönhetően számos alkalmazási lehetőség áll fenn és 

egyben az acélok kristályszerkezetére vonatkozó fő csoportok közül, minden 

típus elérhető, így az adott körülményeknek megfelelően tudunk dönteni 

gyártmányunkhoz szükséges anyagminőségekről. 

Azokat az acélokat melyeknek Cr-tartalma legalább 12% és egy adott 

közegben a korrózió mértéke nem haladja meg a 0,1mm/év –t korrózióálló 

acéloknak nevezzük [1]. 

 

1. ábra A Cr tartalom hatása a korrózió elleni védelemre [2] 

Krómmal ötvözött acélok krómtartalma függ a vele szemben támasztott 

követelményekkel, de általánosságban ez 12% és 30% közé tehető. A passzivitás, 

melyet a felületen lévő oxidhártya okoz, a krómtartalom növelésével, 14%-ig 

jelentősen növekedést mutat, amelyet az 1. ábra A Cr tartalom hatása a 

korrózió elleni védelemre [jól szemléltet. Az iparban azt tapasztalhatjuk, hogy a 

Cr-acélok króm tartalma nem haladja meg a 18%-t, de az esetek többségében a 

12-14%-t sem éri el [3]. 
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Hőálló acélnak nevezzük azokat az acélokat, amelyek ellenállnak az 

üzemeltetés során a túlzott mértékű reveképződésnek. Addig a hőmérsékletig 

hőálló, ameddig a reveképződés sebessége az adott közegben nem haladja meg 

az 1 g/m2-t és ezen hőmérsékletet növelve 50 °C-kal sem lépi át a 2 g/m2 értéket. 

500-550 °C kisebb hőmérsékleten melegszilárdságról beszélünk, ebben az 

esetben a problémát nem a reveállóság jelenti, hanem az, hogy egy adott 

hőmérsékleten a szilárdsága megfelelő, tartós a kúszásállósága igénybevétel 

esetén és az időszilárdság. 

A hőálló acélokat mechanikai terhelés nélkül 1150 °C-ig lehet alkalmazni. Az 

alkalmazhatósági hőmérséklethatárt jelentős mértékben befolyásolja a közeg 

összetétele és jellege. Ezen acéltípusok lehetnek ferrites, ferrites + ausztenites, 

ausztenites, illetve martenzites anyagszerkezetűek [4,5]. 

1.2 Hő és korrózióálló acélok főbb típusai 

A hő és korrózióálló acélok között kristályszerkezet szerint négy típust 

különböztetünk meg. Ezen típusok a ferrites, a ferrites+ausztenites, az ausztenites 

és a martenzites acélokat. A ferrites és a martenzites hő és korrózióálló acélok 

térben középpontos köbös rácsszerkezettel rendelkeznek, ugyan úgy, mint a vas. 

Az ötvözők közül a fő ötvöző elem a króm, melyet 2%-13%-ig tartalmaznak. 

Magas hőmérsékleten is ellenállnak a korróziónak a hozzáadott krómnak 

köszönhetően [6]. 

A ferrites és martenzites hőálló acélokon belül két csoportot különböztetünk 

meg, az alacsony ötvöző tartalommal rendelkező acélokat, amelyek 1%-3%-ig 

tartalmaznak krómot és az ötvöző elemek összesen nem érik el az 5%-t. A másik 

csoport használatos neve a 9-12Cr acélok. Ezen acélfajták magas arányban 

tartalmaznak ötvöző elemeket. 

A martenzites hőálló acélok krómtartalma 9% és 20% közötti tartományban 

helyezkedik el [6]. 

1.2.1 Ferrites és fél-ferrites hő és korrózióálló acél 

Az alacsony ötvözésű Cr-Mo ferrites acélok, nagy szilárdsággal és jó 

képlékeny alakíthatósággal rendelkeznek. Alacsony és magas hőmérsékletű 

üzemi körülmények között is képesek megtartani szilárdságukat [7,8]. 

350-600°C-n hosszútávú használat esetén szennyezőelemek hatására, mint a 

kén és a foszfor, kiválásokhoz vezethetnek a szemcsehatár mentén, amelynek 

következménye a szerkezet károsodása. Az alacsony ötvözésű ferrites acélok sok 



10 

 

esetben nem tisztán ferrites szövetszerkezetűek. Tartalmazhatnak ausztenitet 

vagy akár bainitet és perlitet is [6]. 

A magas ötvözőtartalommal rendelkező ferrites acélok Cr tartalma általában 

16 – 18% tartományban található. Ezek az acélok tisztán ferrites 

szövetszerkezetűek, amíg a C értéke legfeljebb 0,10 – 0,12%. A króm-tartalom 

növelésével a karbon-tartalom is növelhető, azonban 0,2 %-os érték felett az acél 

„fél-ferrites” szövetszerkezetűvé válik. A Fe-Cr-C egyensúlyi szövetelemábrán 

tökéletesen megfigyelhető az acél szövetszerkezet változásának az aránya a Cr-

tartalom és C-tartalom függvényében. 

 

2. ábra Fe-Cr-C egyensúlyi szövetelem ábra [5]  

A ferrit lehet α -; vagy δ – fázisú. Mindkét esetben ferritnek vagy δ – ferritnek 

nevezzük a szövetelemet. Ha az acél króm-tartalma meghaladja a 12 % -ot, nincs 

γ – α allotróp átalakulás, mely következtében nem áll fenn beedződési veszély és 

annak lehetősége. Az acél erős szemcsedurvulási hajlamot mutat, amely ridegítő 

hatású, azonban nincs lehetőségünk szemcsefinomításra. 

A leggyakoribb kiegészítő ötvöző elemek a nikkel, amely javítja az acél 

szívósságát, a molibdén, mely a korrózióállóságot javítja és a nitrogén, amely a 

szemcsedurvulási hajlam csökkenéséért felelős. A króm tartalom növelésével 
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csökken az acél szívóssága, azonban C és S 0,03… 0,05 %-ra való 

csökkentésével az acél megfelelő szívósságú marad. Elterjedésük szempontjából 

a szívóssági problémák jelentik a legnagyobb akadályt. Az acél szívósságát 

számos tényező befolyásolja: A hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan 

romlik, mivel a keresztcsúszára a térben köbös rácsban a csavardiszlokációk nem 

képesek. A törés szívós jellege megszűnik ennek következtében így egy rideg, 

hasadásos törés válik jellemzővé. Azt a hőmérsékletet, ahol ez bekövetkezik 

DBTT (Ductile-Brittle Transition Temperature) képlékeny-rideg átmeneti 

hőmérsékletnek nevezzük. Befolyásolja még a képlékeny – átmenetet a 

különböző kiválások, az intersztíciósan oldott C és Ni mennyisége és az acél 

szemcsemérete [1,5,6]. 

Az ausztenites acélokhoz képest a szemcsenövekedés vagy a kiválási 

folyamatok lényegesen gyorsabban mennek végbe, mivel a ferrit térközepes 

köbös rácsszerkezetében az oldott szennyezők és ötvözők diffúziója két vagy 

három nagyságrenddel nagyobb. Ezért jellemzi a ferrites korrózióálló acélokat a 

szemcsedurvulási hajlam [5,6]. 

1.2.2 Szuperferrites acélok 

A szuperferrites acélok a ferrites szövetű acél előnyeit maximális 

mértékbenprodukálja, mint például a kiválló ellenállás pittinggel és kloridos 

közegek által okozott korrózió ellen és nem elhanyagolható tulajdonsága, a 

gyenge szívósság is javítható. Ez annak köszönhető, hogy kevés 

szennyezőtartalom találhatóm ezen acéltípusban, tiszta szövetszerkezetet kapunk. 

Cmax 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Mo 

[%] 

Nb 

[%] 

Ti 

[%] 

N 

[%] 

0,005-

0,030 
18-29 

0,15-

4 
1-4 0,1 0,4-0,5 

0,02-

0,045 

1. táblázat Szuperausztenites acélok általános összetétele tömegszázalékban [5] 

A szívósság javulása annak köszönhető, hogy az ilyen típusú acélok gyártása 

során, mérsékelik azokat a kiválásokat, amelyek ezt befolyásolják. Az előzőleg 

említett javulás összefüggésbe hozható a stabilizálás, melyet a titánnal vagy 

titánnal és nióbiummal hajtanak végre. Ennek a folyamatnak köszönhetően nagy 

mértékben javul a kiválási folyamatokkal szembeni gyengesége [5] 
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1.2.3 Az ausztenit-ferrites (duplex és szuperduplex) hő és korrózióálló 

acélok 

Az ausztenit (γ) és a ferrit (α) is megtalálható ezen acéltípus 

szövetszerkezetében, melyre a duplex megnevezés is utal. A duplex acélok két 

fázisa elméletileg 50 – 50%-ban található meg, annak érdekében, hogy a ferrites 

és az ausztenites szövet előnyeit egymással kombinálva kihasználhassuk. Ennek 

köszönhetően a duplex acélok szilárdsága jelentős mértékben nő, ugyanakkor 

több közegben is korrózióálló. 

 

3. ábra Duplex acél szövetszerkezete [9] 

A vegyi összetétele szempontjából a duplex acél meglehetősen jellegzetes, 

ami szükséges az említett követelmények teljesítéséhez, valamint a 

szövetszerkezeti egyensúlyhoz. Ezen egyensúly alatt a megfelelő γ / α arányát 

értjük, melyet a mai korszerű kohászati technológiák segítségével probléma 

nélkül lehet előállítani az előgyártmányok és alapanyagok tekintetében. 

Az ötvözők mennyiségének növelésével általános szabálynak tekinthető a 

duplex acéloknál, hogy egyre inkább hajlamossá válnak a kiválásokra, ezért a 

karbon fokozott használata elengedhetetlenné válik. 



13 

 

 

4. ábra Lehetséges és tipikus kiválások a duplex acélokban [5] 

A tulajdonságok nagymértékű változásával jár, ha az acél ausztenit/ferrit 

aránya eltért az 50/50 aránytól. A ferrittartalom csökkentése rontja az acél 

szilárdságát és a korróziós ellenállását, különösen feszültségi korrózióval 

szemben, még növelése csökkenti a szívósságát, így ridegítő hatású. 

A hagyományos ausztenites acélokhoz képest a duplex acélok folyáshatára 

kétszer, sok esetben háromszor nagyobb, így sokszor olcsóbb kivitelezni egy 

adott szerkezetet [4,5]. 

1.2.4 Az ausztenites hő és korrózióálló acélok 

A króm-nikkel acélok legelterjedtebb típusát az ausztenites szövetszerkezetű 

acélok jelentik. A hegesztett szerkezetek 10%-a ausztenites korrózióálló acélból 

készül, mivel a legtöbb környezetben és közegben jelentősen nagyobb ellenállást 

mutat a korrózióval szemben, mint a ferrites vagy martenzites acél, azonban a 

ferrites acélokhoz képest drágább, mivel az ausztenites szövetszerkezetű 

acéltípusok több ötvöző elemet tartalmaznak. Lényegesen magas 

felhasználásának másik oka az iparban jó korrózióállósága mellet, hogy más 

acélokhoz képest jobban hegeszthetők, bizonyos típusai hőállóak, magas 

szívósság jellemzi őket szobahőmérsékleten, sőt kis hőmérsékleten is [6,10] 

A „klasszikus” ausztenites CrNi acél az úgynevezett 18/8-as, mely 18% Cr és 

8% Ni-t tartalmaz. A kis karbon tartalmú ausztenites acélok gyors terjedése az 

iparban szükségessé tette a nikkel tartalom emelését 1-2%-al, így napjainkban a 

18/8-as mellett a 18/10-es is ide sorolható. Az Fe-Cr-Ni szövetelem ábra egyes 
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területein az adott króm-nikkel tartalomra jellemző szövetelemeket tüntettük fel. 

ennek megfelelően: A = ausztenit, F = ferrit, P = perlit, M = martenzit. 

 

5. ábra Strauss-Mauer diagram [5] 

A 5. ábra jól mutatja az ausztenites mező és az ausztenis + ferrites mező 

határát. Figyelemmel kell lennünk ezen a határvonalakra, mivel ezek jelentik az 

ausztenites hő és korrózióálló acélok esetében a tiszta ausztenit határvonalát. Ez 

a 0% ferrit vonalának felel meg. Ha ezt a határt átlépjük, akkor ferrit is 

megjelenik az ausztenit mellett a szövetszerkezetben. A ferrit megjelenésének 

aránya egyenesen arányos a határvonal távolságától. 

Az ausztenites hő és korrózióálló acél karbon-tartalmának maximális értéke 

0,08 – 0,12 %, de a kohászati techonológiák fejlődése lehetőséget nyújt a C-

tartalom csökkentésére, így az acél minőségét jelentősen javíthatjuk. A karbon-

tartalom csökkentése a szilárdság kivételével javítja az acél mechanikai 

tulajdonságait, azonban a karbon erős ausztenitképző hatását nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül, így csökkentésével erre tekintettel kell lennünk [5,10] 
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Ezen acéltípusnál stabilizálásra van szükség, amely az acélok titánnal vagy 

nióbiummal való ötvözését jelenti, melynek során a két ötvöző elem az acél 

karbidképződését segíti elő. A Ti vagy a Nb erősebb karbidképző, mint a króm. 

Az ötvöző elemeknek köszönhetően titánkarbid (TiC) vagy nióbium-karbid 

(NbC) keletkezik, melynek hatására a kristályközi korróziós hajlam nem alakul 

ki és a szemcsehatármenti Cr-elszegényedés nem jön létre [5]. 

 

6. ábra Ausztenites szövetszerkezet [11] 

1.2.4.1 Szuperausztenites acélok 

A legjobban elterjedt és közismert ausztenites hő és korrózióálló acélok 

továbbfejlesztett változata, melynek a tipikus összetétele tömegszázalékban a 

következő találató. 

 

Cmax 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Mo 

[%] 

Cu 

[%] 

N 

[%] 

0,020-

0,035 
20-26 18-40 4-7 0,5-4 0,1-0,3 

2. táblázat Szuperausztenites acélok általános összetétele tömegszázalékban [5] 

Ezen típusú acélokat különösen agresszív környezettel és közegekkel 

szemben alkalmazzák. Nagyobb mértékben áll ellen a feszültségi korróziónak, a 

réskorróziónak és a pittingnek a hagyományos ausztenites acélokhoz képest. A 
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karbontartalom csökkentése kötelező (0,02 % C-tartalom), mivel a korróziós 

hatások és a kiválások miatt, akár szennyezőnek is tekinthetjük annak ellenére, 

hogy jó ausztenitképző. Homogén, teljesen ausztenites szövetszerkezetűek [5]. 

1.2.5 A martenzites hő és korrózióálló acélok 

Más hő és korrózióálló acélokhoz hasonlóan a martenzites típusú acélok fő 

ötvözője a króm. A martenzites hőálló acélok között megkülönböztetünk közepes 

Cr-tartalommal rendelkező acélokat, amelyek 5-9%-ig tartalmaznak krómot és 

magas króm tartalmú acélokat, amelyek 9-12%ig tartalmazzák ezt az 

ötvözőelemet. Ezen acél típusok használhatók olyan üzemi körülmények között, 

ahol a hőmérséklet akár eléri a 620°C-ot [5,12]. 

A karbon-tartalma 0,15 – 0,50%-os, amely viszonylag magasnak számít. 

Gyakori ötvözőnek számít még a Ni 0,3 – 4,5% mennyiségben ezt az ötvözőt 

használva nő az ütőmunka képessége és megakadályozza a δ-ferrit képződését az 

acélban, azonban, ha a nikkel értéke meghaladja a 0,6%-t csökken a kúszással 

szembeni ellenállóság [5,13].  

A Mo 0,25 – 1,00% mennyiségben használt ötvöző. Rendszerint 1000 - 1100 

°C –os hőmérsékletről olajban edzik, de az edződés folyamata levegőn is lezajlik. 

Bármilyen lassú a hűlés folyamata, a martenzit keletkezése mindenképpen 

megtörténik. Bizonyos mértékű beedződéssel, keményedéssel számolni kell, ha 

az acél hőmérséklete meghaladja a 800 °C –ot, mivel a szövetszerkezet az előbb 

említett hőmérséklet felett kezd átalakulni [5]. 

 

7. ábra X20CrMoV12.1 hőálló acél 165,000 üzemóra után 550℃-on [6]  
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A martenzites acélokra jellemző a viszonylag kicsi képlékenység és a nagy 

szilárdág, amely tulajdonságukat nagyban befolyásolja a hőkezelés. Általában 

ezeket az acélokat edzett és megeresztett állapotban használják. A megeresztési 

hőmérséklet egyértelműen befolyásolja az acél mechanikai tulajdonságait, de 

közvetve a korrózióállóságra is hatással van. A hasznos tulajdonságainak teljes 

kihasználása érdekében általában edzett és megeresztett állapotban alkalmazzák. 

A megeresztés hatására, összetételtől függően, 250 – 500 °C között, csökkennek 

a martenzit belső feszültségei, melynek következtében vas-karbid válik ki a 

szemcsehatárok mentén, így nő a Charpy ütőmunka értéke [5,10]. 

 

8. ábra 1.4006 típusú martenzites hő és korrózióálló acél Charpy ütőmunka értékeinek 

változása a hőmérséklet függvényében [5] 

1.3 Ötvözők, szennyezők és azok hatásai az acélokra 

A hő és korrózióálló acélok erősen ötvözöttek, amely miatt elnyerik ezen 

alapvető tulajdonságaikat, illetve egyéb mechanikai tulajdonságok javulásával és 

romlásával járhat. Az ötvöző elemek mindegyike más-más hatással bírhat az acél 

tulajdonságaira, de ezek közül egyesek elengedhetetlenek az alap 

tulajdonságokelérése céljából. Az ötvözők egymással és szennyezőkkel 

kombinálva meghatározzak az acélok minőségét és felhasználhatóságát [14]. 



18 

 

 Az acélok megértésének feltétele, hogy megismerjük az ötvözők és 

szennyező elemek hatásait és főbb tulajdonságait. Fontos megemlíteni, hogy a 

következőkben bemutatásra kerülő elemek és azok tulajdonságai bizonyos 

szempontból különbözhetnek az edzhető és nem edzhető korrózióálló acélok 

szempontjából [2,3,5]. 

Ferritképző ötvözők 

Ferritképzőnek nevezzük azokat az ötvözőket, melyek hatására a γ-mező 

mérete csökken. Ezen ötvző elemek az esetek többségében térben középpontos 

köbös rácsszerkezetűek, mint maga a ferrit és növelik az A3, illetve csökkentik az 

A4 hőmérsékleteket [14]. 

A hő és korrózióálló acélokban a legfontosabb ilyen ötvözők: króm (Cr), 

molibdén (Mo), szilícium (Si), nióbium (Nb), titán (Ti), alumínium (Al), volfrám 

(W). 

 Króm (Cr) 

A hő és korrózióálló acélok alapvető ötvözője, mivel az acél a króm hatására 

nyeri el alapvető képességeit. Oxidáló közegben, illetve marószer felületi 

kezelésével a króm alkalmazásának hatására az acél felületén vékony oxidréteg 

keletkezik, amely ellenáll a további oxidációnak. Ezen képességét passzív 

viselkedésnek vagy passzivitásnak nevezzük. Az oxidálás elengedhetetlen 

felületkezelés Cr-ötvözésű acéloknál, de mivel erős hajlamot mutatnak a 

passzivitásra kevés marószer, illetve gyenge oxidáló közeg (mint a levegő vagy 

víz) is elegendő. A króm ferritképző ötvöző. Az α- és δ-ferrit mezőket 

összenyitja, azonban zárt γ-mezőt alakít ki, amelyet nagy mértékben tágít. 

Elősegíti az acélban a ferrit és karbid képződést és mivel a karbonhoz, a 

nitrogénhez és az oxigénhez hasonló vegyi elem, olyan oxidok és nitridek 

keletkezését eredményezi, melynek hatására a szerkezete finomszemcséssé válik. 

A számottevő hasznos tulajdonsága mellet, meg kell említeni előnytelen 

tulajdonságát is. A túl magas krómtartalom az acél alakíthatóságának romlását 

eredményezi, ezért figyelni kell arra, hogy egyáltalán ne vagy csak bizonyos 

esetekben haladja meg a 30%-t [2,3,5]. 

 Molibdén (Mo) 

A krómhoz hasonlóan, vékony oxidréteget képez az acél felületén, amely 

javítja az ellenállását kénsavval, klórmésszel, lyukkorrózióval és a felületi 

korrózióval szemben. Jó ferrit is karbidképző hatással rendelkezik. Az acél 

szilárdságát és kúszásállóságát magas hőmérsékleten növeli, fokozza a 



19 

 

megeresztésállóságát. Foszforral (P), kénnel (S), vagy szelénnel (Se) kombinálva 

javítja a forgácsolhatóságot, azonban rontja a melegalakíthatóságot [2,3,5]. 

 Titán (Ti) 

 Erős karbid-, ferrit- és nitridképző, magas hőmérsékleten növeli az acél 

szilárdságát. A titánnak jelentősen nagy az affinitása a nitrogénhez és az 

oxigénhez képes, tehát denitráló és dezoxidáló acélötvöző. A C-tartalom 

függvényében  

A C-tartalom függvényében a karbidok megkötésére alkalmazzák, az ilyen 

irányú ötvözést stabilizálásnak nevezzük. A stabilizáláshoz a karbontartalomhoz 

képest 4-6-szor annyi titánra van szükség az acélban. Ezt a CrNi ausztenites hő 

és korrózióálló acélok szemcsehatárkorróziójának elkerülésére érdekében 

használják, mely a Cr- tartalmú karbidok szemcsehatármenti kiválásának 

köszönhető.  

Ferrites acéloknál javítja a szívósságot és a korrózióállóságot a szilárd oldatba 

történő beépülés csökkentésével.  

Martenzites acéloknál növeli a martenzit keménységét és ellenállóbb lesz 

megeresztéssel szemben [2,3,5]. 

 Alumínium (Al) 

Erős ferrit- és nitridképző, az α-vasban 15%-ig oldódik, szűkíti a γ-mezőt. Az 

acélgyártásban a N-hez és az O-hez való nagy affinitását használják ki. A N-hez 

való affinitása alumíniumnitrid fémes vegyületképződéshez vezet, melynek 

köszönhetően leköti a szabad nitrogént. Az O-hez való affinitása elősegíti a 

dezoxidációs folyamatokat és a keletkezett alumíniumoxid finomszemcséssé 

teszi az acélt [2,3,5]. 

 Szilícium (Si) 

Ferritképző hatású, növeli az ausztenites acélok korróziós ellenállását. 

Affinitása az O-hoz nagyobb, mint a vasé, ebből következik, hogy az acélok 

csillapításának legfontosabb eszköze. A szilícium az Fe-Si diagramban a γ-mezőt 

erősen, mintegy 2 % Si-nál zárja, viszont már 0,3% karbontartalom 8% Si-ig 

tágítja, 8 -15% Si-ig pedig az ún. szilíciumos ferritmező terjed. Ezen felül már 

megjelenik az Fe3Si2 vegyület, amely savakkal szemben nagy ellenállást 

biztosít, de nagyon rideg. Nagy hőmérsékleten gátolja az acélok C-felvételét, ha 

a közeg karbonizáló hatású. Jelentősen javítja a hő- és reveállóságot, de rontja a 

melegalakíthatóságot [2,3,5]. 
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 Nióbium (Nb) 

A nióbium erős karbidképző hatású, de ferrit- és nitridképző tulajdonsággal is 

rendelkezik. Szilárdságnövelő hatása mellett a titánhoz hasonlóan az ausztenites 

korrózióálló acélokban a karbon lekötésére szolgáló stabilizáló ötvöző, ha a C-

tartalom nagysága ezt elengedhetetlenné teszi. Ilyen esetekben a 

krómtartalomhoz képest 8 vagy akár 10szer több nióbiumra van szükség. Ezen 

ötvöző elem ez része tantállal kiváltható. A krómkarbidok szemcsehatármenti 

kiválása, 500-900 °C-os hőmérséklettartományban következhet be, ami ezen 

ötvözővel elkerülhető. A nióbium a bórhoz és tantálhoz hasonlóan tágítja az α-

mezőt, de nem nyitja egybe a δ és α-ferrit mezőt, melynek hatására az ötvöző-

tartalom növekedésével szűkül a γ-mező [2,3,5]. 

 

9. ábra Az ötvözőelemek hatása az acél allotróp átalakulására [5] 

Ferritképző szennyezők 

 Kén (S) 

A kén javítja az acél forgácsolhatóságát, ugyanezen célból hasonló 

tulajdonságú ötvözőelemekkel kombinálják, pl.: S+P, S+Mo, Se+Mo stb. Kénnel 

történő ötvözés során az acél szívóssága és korrózióállósága romlik. Hegesztés 

során a varratban repedések keletkezését segíti elő, továbbá hegesztési és a 

képlékeny alakítási tulajdonságok romlását okozza az acélban [2,3,5]. 

 Foszfor (P) 

Javítja az acél forgácsolhatóságát, ugyanezen célból hasonló tulajdonságú 

ötvözőelemekkel kombinálják, pl.: S+P, S+Mo, Se+Mo stb. Foszforral történő 

ötvözés során az acél szívóssága és korrózióállósága romlik. Hegesztés során a 
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varratban repedések keletkezését segíti elő. A P-t egyes ausztenites 

szövetszerkezetű kiválásosan keményíthető ötvözetekben keményítő ötvözőként 

hasznosítják a diszperz kiválások egyik komponenseként [2,3,5]. 

Ausztenitképző ötvözők 

Ausztenit képzőknek nevezzük azokat az ötvözőket, amelyek a γ-mezőt 

tágítják és egy bizonyos mennyiségű ötvözőtartalom felett nyitottá teszik azt. 

Ezen elemek az A3 hőmérsékletet lefelé tolják még az A4 hőmérsékletet növelik. 

Az ausztenit kristályrácsával megegyező, felületen középpontos köbös 

rácsszerkezettel rendelkeznek, azonban ez alól a karbon és a mangán kivétel. 

A korrózióálló acélokban a legfontosabb ilyen ötvözők: nikkel (Ni), karbon 

(C), nitrogén (N), illetve gyengén ausztenitképzők a mangán (Mn) és a réz (Cu). 

 Nikkel (Ni) 

A nikkel a krómhoz hasonlóan a hő és korrózióálló acélok alapötvözője, még 

a krómot, mint az acélok kémiai tulajdonságának ötvözőjeként említjük a nikkelt 

fizikai tulajdonságok ötvözőjeként tekinthetjük. Ezt a jelzőt az acélok jelentős 

tulajdonság javító képessége eredményezi. A mágneses tulajdonságok javulnak, a 

rugalmassági modolus és a hőtágulási tényező jelentős mértékben növekszik. A 

fázisátalakulás során a nikkel nyitott γ-mezőt eredményez, melynek 

köszönhetően ausztenitképző hatással rendelkezik és csökkenti az acél kritikus 

hűlési sebességét. Javítja az acél egyenletes korrózióval szembeni ellenállását, 

különösen a nem oxidáló folyadékokban és a helyi vagy lokális korrózió fajták 

ellen is nagyobb ellenállást biztosít [2,3,5]. 

 

10. ábra A Ni-tartalom hatása a γ-mezőre Fe-Cr-Ni ötvözésű acélokban [5] 
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 Karbon (C) 

Erős ausztenitképző, de ezt a hatását csak bizonyos mértékig lehet 

kihasználni, számos kedvezőtlen tulajdonsága miatt, ezért világszerte tudatos 

törekvés az acélok C-tartalmának csökkentése. Az ausztenites korrózióálló 

acélok korrózióállóságát jelentősen rontja: kristályközi korróziót idézhet elő, 

különösen a helyi korrózió különböző fajtáira való hajlamot növeli. Az acélok 

szilárdságát és keménységét nagymértékben növeli, azonban a szívósság 

csökken, különösen 0 °C alatti hőmérsékleten [2,3,5]. 

 Mangán (Mn) 

A mangán jelentős ausztenitkéző képességgel bír, már a 10%-nál nagyobb 

Mn-tartalmú acéloknál szobahőmérsékleten is ausztenites szövetszerkezet 

fedezhető fel, amely annak köszönhető, hogy a mangán nagymértékben csökkenti 

a kritikus átalakulási hőmérsékletet. Az ausztenites acélok mangánnal történő 

ötvözése során, az anyag varratának repedéssel szembeni hajlama csökken, így a 

hegesztés során a varrat elkészítésének körülményi javulnak [2,3,5]. 

 Réz (Cu) 

A réz, mint ötvöző elem tágítja a γ-mezőt, javítja a feszültségkorrózióval és 

egyes savakkal szembeni ellenállást, kis mértékben elősegíti az 

ausztenitképződést [2,3,5]. 

 

11. ábra Az ötvözőelemek hatása az acél allotróp átalakulására [5] 
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Ausztenitképző szennyező 

 Nitrogén (N) 

Tágítja a γ-mezőt, kiváló ausztenitképző, jelentős mértékben növeli az acélok 

szilárdságát és korrózióállóságát, különösen, ha Mo-nel kombináljuk. Gátolja a 

szemcsedurvulást nagy hőmérsékleten a magas Cr-tartalmú acélokban. A ferrites 

hő és korrózióálló acélokban csökkenti a korrózióállóságot és a szívósságot, 

ezzel szemben a marteniztes acélok keménységét és szívósságát javítja, öregíti az 

acélt [2,3,5]. 

Karbidképző ötvözők 

Karbidképző elemeknek nevezzük azokat az ötvözőket, amelyek az Fe-vel 

alkotott szilárd oldatokon a karbonnal is képeznek együleteket, amelyek 

olvadáspontja és keményége nagyobb, mint a vaskarbidoké. 

A hő és korrózióálló acélokban a legfontosabb ilyen ötvözők: a mangán (Mn), 

a króm (Cr), a molibdén (Mo), a volfrám (W), a nióbium (Nb), a titán (Ti), a 

vanádium (V), a cirkónium (Zr) és a tantál (Ta). 

 Vanádium (V) 

A vanádium zárt γ – mezőt eredményez, a vassal FeV fémes vegyületet, a 

karbonnal V4C3 karbidot képez. Szemcsefinomító hatású, erős nitridképző és 

dezoxidáló, mindezeket az acél járulékos ötvözőjeként fejti ki. Jó karbid- és 

ferritképző, javítja az acél kúszási ellenállását, nagy hőmérsékleten növeli a 

szilárdságot [2,3,5]. 

 Volfrám (W) 

A wolfram hasonló tulajdonsággokkal rendelkezik, mint a króm, valamelyest 

nyitott α-mezőt alakít ki, a γ-mezőt szűkíti. Karbid- és ferritképző tulajdonsága 

mellett javítja a kúszási ellenállást, magas hőmérsékleten pedig az acél 

szilárdságát eredményezi [2,3,5]. 

Kobalt (Co) 

Karbid- és ferritképző hatása mellet az acélötvözők között a kobalt egyedi 

tulajdonságokkal rendelkezik. Tágítja az α-mezőt és emellett egészen magas Co-

tartalomnál szobahőmérsékletig megmaradó ausztenitet képez, tehát nyitott γ-

mezőt hoz létre. Magas hőmérsékleten növeli az acélok szilárdságát és javítja a 

kúszási ellenállást. Martenzites szövetszerkezetű acélokhoz adagolva növeli a 

keménységüket és jelentős mértékben javítja a hőálló képességük [2,3,5]. 
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2. A HŐ ÉS KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK HEGESZTÉSE 

A hegesztés során az acél anyagszerkezetét az esetek többségében károsan 

hatások érik. A hegesztési hőhatás módosítja az anyag szövegszerkezetét és 

felületi állapotát. A hegesztés környezetében kialakuló maradó feszültségek 

terhelik a szerkezetet, a felületi, éles bemetszés jellegű hegesztési hibák, 

feszültséggyűjtő helyek, amelyek fokozzák a réshatást és a korróziós hajlamot. A 

korróziós folyamatokat okozhat vagy elősegítheti megjelenésüket a hegesztés 

során a visszamaradó szennyeződések a varrat körül. 

A hozaganyag megválasztásánál fontos szempont, hogy alapötvözőknél (pl.: 

Cr, Ni, Mo, stb.) tekintettel kell lennünk arra, hogy túlötvözés alakuljon ki, 

vagyis az alapanyaghoz képest a varrat több ötvözőt tartalmazzon, mivel a varrat 

így éri el az alapanyag korrózióállóságát. A varratfém öntött dendrites szerkezete 

következtéből adódó hátrányok kompenzálása ezen feltételek betartásával 

lehetséges. Repedések alakulhatnak ki a varrat teljes térfogatában, a 

varratszéleken, illetve a varrat hőhatásövezetében. A varrat mentén szélbeégés 

keletkezhet az alapanyagban, a varrat teljes térfogatán pedig salak és 

gázzárványok jöhetnek létre. A gázzárványok és salakanyag a varrat felületén az 

esetek többségében a hibás hegesztési paramétereknek és/vagy nem megfelelő 

hegesztési technikáknak eredményeként alakul ki [4]. 

 

12. ábra Lehetséges hibák a varratban és a hőhatásövezetben [4] 
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Sok esetben az acél megfelelő anyag és szemcseszerkezet kialakulása, illetve 

megmaradása érdekében, a hegesztésük megkezdése előtt, előmelegítést kell 

alkalmaznunk. A hegesztés során figyelnünk kell a hőbevitelre, illetve az elvárt 

végeredmény elérése céljából utóhőkezelést kell végezünk. Ezen elő és 

utóhőkezelések szükségessége függ az acél anyagszerkezetétől, illetve a kívánt 

mechanikai tulajdonságoktól. 

2.1 A ferrites és félferrites hő és korrózióálló acélok hegesztése 

A ferrites korrózióálló acélok hegesztése jelentősen több problémával társul, 

mint az ausztenites acéloké, illetve a ferrites acélok korrózióállósága még jobban 

függ a hegesztés kivitelezésétől. A hagyományos ferrites hő és korrózióálló 

acélok legismertebb acéljai a hegesztés során hajlamosak az interkrisztallin 

korrózióra. Az elridegedésre és lehűlésük során martenzit keletkezhet, melynek 

következtében a szívósság jelentősen csökken, megnő a hideg- és melegrepedési 

hajlam. A korrózió a hegesztési hőhatásövezeten kívül, a varratfémen is 

megjelenik homogén kötés alkalmazása esetén, tehát ha ferrites korrózióálló acél 

hegesztőanyagot alkalmazunk. A hegesztésnél a varratfém szövete általában 

durva dendrites, a hőhatásövezetben pedig szemcsedurvulás megy végbe, ezért a 

hagyományos ferrites hő és korrózióálló acélok hegesztése heterogén kötéssel 

történik, megfelelő korrózióálló hozaganyag felhasználásával.  

A háromféle hozaganyag lehetséges:  

 Ausztenites 

 Nikkel bázisú 

 Alapanyaggal azonos összetételű 

A ferrites korrózióálló acélok hidrogénes elridegedésre érzékenyek. Ha ennek 

veszélye fennáll, akkor célszerű heterogén kötést létrehozni ausztenites vagy 

nikkelbázisú hegesztőanyaggal. Hegesztésük során ügyelnünk kell a bemetsző 

hatású hibákra (pl.: szélkiolvadás) ne keletkezzenek és kerülni kell a túlzott 

varrat magasságot.  

A ferrites acélok kevésbé érzékenyek a melegrepedésre, mint az ausztenites 

acélok. Az ausztenites CrNi hozaganyag használata általában előnyösebb, 

azonban, ha a hegesztett szerkezet 750 – 850 °C tartományban kell hőkezelni, 

tekintettel kell lennünk arra, hogy az ausztenites hozaganyag miatt, korróziós 

igénybevétel alkalmával kristályközi korróziós károsodás következhet be. Ezt a 

problémát stabilizált vagy kis széntartalmú acél használatával előzhetjük meg. 
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Ezeket az acélokat lehetőleg kis hő bevitellel kell hegesztenünk a hőhatásra való 

érzékenységükből adódóan [5,15].  

A hegesztést előtt egyes ferrites hő és korrózióálló anyagminőségeknél, 

melyek hajlamosak a beedződésre, előmelegítés szükséges. Az acélt a legtöbb 

esetben 150 – 300 °C-ra kell előmelegíteni, de a vékony szelvényeknél (s <6mm) 

elhanyagolható. Homogén kötéseknél elengedhetetlen lépés a hegesztést követő 

utólagos feszültségcsökkentő hőkezelés, 700 -850 °C hőmérsékleten, egy órás 

hőntartással és 600°C-ig lassú hűtéssel. Ezt a hőkezelést az esetleges martenzit 

lebontása, keménység csökkentése, szívósság növelése és a maradó feszültségek 

részleges megszüntetése érdekében kell végrehajtani. 

A ferrites szövetszerkezetű acélok hegesztéséhez általános hegesztési 

technológiákat használnak, de azok alkalmazási részaránya eltérő az ausztenites 

acélokhoz képest. A bevont elektródás kézi ívhegesztés kevésbé domináns, a 

hegesztő hozaganyagok pedig nagy részben ausztenitesek. 

A semleges védőgázos volfrám elektródás ívhegesztés (SWI/TIG/141) a 

ferrites korrózióálló acéloknál a technológiai alapelvek megegyeznek a 

későbbiekben tárgyalt ausztenites korrózióálló acélokéval, de ferrites 

korrózióálló acél hegesztésénél a gyökvédelemhez gyökvédő gázként N-t nem 

lehet alkalmazni, mivel a nitrogén ridegíti a ferrites acél korrózióállóságát. 

Az védőgázos fogyóelektródás ívhegesztésnél (VFI/MIG/13x) a ferrites 

korrózióálló acéloknál a szóró íves anyagátvitel nem ajánlott, ezzel ellentétben az 

impulzus VFI/MIG igen. Ennek fő oka a szabályozható hőbevitel. A tiszta argon 

védőgázként nem megfelelő az ív vándorlása miatt, melynek következtében 

levegő szívódik a gáztérbe. Ezért szükséges az Ar + 2 % O2 vagy Ar + 2 % CO2 

típusú gázkeverék [5]. 

 

2.2 Az ausztenites-ferrites (duplex és szuperduplex) acélok hegesztése 

A duplex acélok kényes szövetszerkezetében a hegesztési hőfolyamat olyat 

változásokat hoz létre a varratfémben, de különösen a hőhatásövezetben, melyek 

erősen érintik a hegesztett kötés tulajdonságait. 

Az ausztenites-ferrites acélok mikroszerkezetére nagymértékű befolyást 

gyakorol a hőfolyamat, melynek következtében az alapanyagétól jelentősen 

eltérő mikroszerkezet jöhet létre. A ferrit aránya mindig meghaladja az 

egyensúlyi értéket. A dendritágak növekedését a hőmérséklet-gradiens szabja 

meg. Oszlopos szerkezet alakul ki az azonos orientáció szerint növekvő 
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ferritszemcsékből. A ferritszemcsék irányultsága és mérete lényegesen 

meghatározza a varrat repedési hajlamát és a végső mikroszerkezet ferritartalmát. 

Az ausztenit kiválása δ-ferrit szolvusz hőmérséklet alatt kezdődik, amely 

hőmérséklet a varratfém vegyi összetételének függvénye. Az ausztenit szemcsék 

közötti lemezek formájában jelenik meg, a hűlési sebességtől és a ferrit 

szemcseméretétől függően. A hűlési sebesség fontossága az ausztenit 

mennyisége szempontjából megkérdőjelezhetetlen. Kis hűlési sebességnél a 

diffúziós folyamatok lezajlásához elegendő idő áll rendelkezésre, azonban minél 

nagyobb a hűlési sebesség annál kevesebb ausztenit képződik. A duplex acélok 

általánosságban 30 – 70% ferritet tartalmaznak, vegyi összetételtől és hűlési 

sebességtől függően. 

A duplex acélok SWI/TIG technológiával történő hegesztése során, ha nem 

használunk hozaganyagot, a varratfém ferrittartalma a 100%-ot is elérheti, ezért a 

duplex acélokhoz felhasznált hegesztőanyagokat általában nikkellel túlötvözik 2-

4%-ban, hogy elősegítsék az ausztenitképződést. SWI/TIG hegesztésnél a 

leggyakrabban használt védőgáz az argon, az VFI/MIG technológiáknál pedig Ar 

+ 1… 3 % O2 vagy Ar + 2,5% Co2 gázkeverék és gyakori az Ar + N2 is. Az 

iparban a duplex acélok jelentős mennyiségben csövek formájában kerülnek 

felhasználásra, ezért fontos kérdés a belső gázvédelem a csövek gyökvarratainak 

hegesztésénél. Erre a célra elsősorban nitrogént vagy argont, illetve a két gáz 

keverékét használják. A nitrogén ebben az esetben egyértelműen az 

auszteniképződést segíti elő, és akadályozza a gyökhátfolyást. Ha a varrat, a 

szükségesnél kisebb mennyiségű Ni-t tartalmaz, gyökhígulás következhet be, 

ezen kívül a varrat nikkeltartalmának hiánya tulajdonságainak romlásával jár. 

A duplex acélok hegesztésénél az előmelegítés szükségtelen, legfeljebb akkor 

érdemes, ha az alapanyag nagy a falvastagsággal rendelkezik, illetve, ha a 

szerkezet az alakváltozásban gátolt [1,5]. 

 

2.3 Az ausztenites hő és korrózióálló acélok hegesztése 

Ezek az acélok jó hegeszthetőségükről ismeretesek, azonban ez a jelző csak 

akkor indokolt, ha megfelelő szinten ismerjük ennek az acéltípusnak a hegesztési 

jellemzőit és a vele járó problémákat, melyek okán sikeres hegesztett varratot 

tudunk készteni. Hegesztés során figyelembe kell venni azon tulajdonságait más 

acéltípusokhoz képest, melyek a következők: nagy a hőtágulási tényező, nagy a 

villmos ellenállás, rossz a hővezető képesség, a hegfürdő jelentős viszkozitása, 

beedződés a hőfolyamat során nem fordul elő, a varrat érzékeny melegrepedésre. 
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Az előzőekben ismertetett speciális tulajdonságaiból adódóan viszonylag kis 

hőbevitellel szükséges a hegesztett varrat elkészítése, koncentrált hőforrásra van 

szükség, és a hegesztő eljárás közben törekedni kell arra, hogy az anyagsáv, 

amely felhevítésre kerül, a lehető legkeskenyebb legyen. A kis hővezető 

képesség és a nagy hőtágulási együttható nagyobb mértékű alakváltozást idézhet 

elő, ha pedig az alakváltozás gátolt a szerkezet méretéből, merevségéből vagy 

egyéb okokból kifolyólag, a maradó feszültségek alakulhatnak ki. Amely 

nagyban hozzájárulhat a feszültségi korrózió kialakulásához [4,5]. 

Az ausztenites hő és korrózióálló acélok az esetek többségében saját anyagú, 

más néven illeszkedő hegesztőanyagot használnak, amely azt jelenti, hogy a 

varratfém névleges összetétele megegyezik az alapanyagéval. A hegesztési 

folyamat nem igényel előmelegítést, sőt kerülnünk kell azt, mivel az 

előmelegített ausztenites acél a hegesztés során a koncentrált hőforrás hatására 

tovább hevül, melynek következtében megváltozhat az anyag szövetszerkezete 

ezen változás okán pedig az acél elveszíti számunkra előnyös tulajdonságait [16]. 

Az ausztenites acélok hegesztésénél a legelterjedtebb technológia a bevont 

elektródás kézi ívhegesztés (BKI), de emellett az argon védőgázos 

volframelektródás ívhegesztés (SWI/TIG) is széles körben alkalmazott, főleg 

vékonyfalú csöveknél, vékony lemezeknél és vastagabb anyagok körvarratainál. 

Európában gazdasági okokból a tiszta argon a szokásos védőgáz, de használható 

hélium vagy Ar + He keverék is a nagyobb hegesztési sebesség és nagyobb 

hőbevitel céljából. Az argon tisztasága a hegesztés szempontjából 

kulcsfontosságú. Tapasztalati adatok azt mutatják, hogy a 99,995%-os tisztaságú 

argonnal érhető el a kívánt eredmény. Az argonban található 0,2% szennyező 

kizárólag nitrogén lehet [5]. 

Az argon védőgázos fogyóelektródás (VFI/MIG) ívhegesztés is elterjedt 

technológia az ausztenites korrózióálló acélok körében nagy termelékenységének 

és pozícióhegesztésre való alkalmasságának köszönhetően.  A hegesztési múvelet 

elvégezhető tiszta argonnal is, de a gázkeverékek használata jobb eredményt 

biztosít. Az Ar + O2 elterjedt védőgáz, de használnak Ar + CO2-t is, azonban ezt 

a gázkeverék típust az LC, illetve ELC anyagminőségű acéloknál nem javasolják 

a karbon beötvöződése miatt [5]. 

Az ausztenites korrózióálló acélok fedettívű hegesztésénél használt huzalok 

növelt Cr-tartalmúak, számolva a króm egy részének kiégésével. A cr kilgése 

vagy esetleges beépülése a varratba az alkalmazott fedőporok típusától és a 

hegesztési paraméterektől függ. A fedőporok korrózióálló acélok hegesztésénél 

három típusú lehet, savas, bázikus, illetve króm kompenzáló. 
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A hegesztés megkezdése előtt a varratkörnyezet megtisztítása és előkészítése 

elengedhetetlen lépés. A felületet óvni kell a sérülésektől a passzív hártya 

védelme érdekében, így az olyan eszközök, amelyek megsérthetik a felületet, 

durva felületet eredményeznek, illetve vasszennyeződéseket hagynak maguk 

után, használatuk kizárt. A károsodások megelőzése érdekében, műanyagból 

és/vagy korrózióálló acélból készült drótkorong, drótkefe használata ajánlatos 

[5]. 

A CrNi acélok hegesztése során külön figyelmet kell fordítanunk az ilyen 

acéltípusnál felmerülő jellegzetes problémákra, mint a szemcsehatár menti 

korrózió és a melegrepedési hajlam. Ezen jelenségek a szerkezetek végleges 

tönkremeneteléhez vezethetnek, azonban megfelelő hegesztési technológiát és 

hozaganyagot alkalmazva ezek a problémák elkerülhetők. 

2.3.1 A szemcsehatármenti korrózió 

Az acél kristályos szerkezete ideális közeget biztosít a szemcsehtármenti 

korróziónak. Az anyag interkrisztallin korrózióját azzal magyarázhatjuk, hogy a 

fém megszilárdulása, vagy hegesztése során az ötvöző-, és szennyező elemek 

dúsulnak a szemcsehatáron, melynek a határát képző réteg, kisebb korróziós 

ellenállással rendelkezik, mint a szemcse belső térfogata. Ez a határréteg ilyen 

esetben veszít a fémre jellemző tulajdonságaiból, azonban ez az átalakulás az 

anyag csekély részét érinti. A hegesztési hőhatással járó szövetszerkezeti 

változások fokozzák a korróziós veszélyt a fémekben és azok ötvözeteiben, de az 

ausztenites korrózióálló acélokra ez az állítás kifejezetten igaz. A hőhatásövezet 

túlhevült sávjában a kristályhatár mentén a magas hőmérséklet miatt, kiválások 

keletkeznek, amely megváltoztatja a szerkezetet, így a túlhevült sáv anyaga 

érzékenyebbé válik a korrózióval szemben. 
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13. ábra Interkrisztallin korrózióra érzékeny zónák kialakulása a hegesztési varrat két 

oldalán [5] 

A karbidkiválás komplex fémkarbidok formájában megy végbe. A 

szemcsehatáron kivált karbidok túlnyomó részben M23C6 típusú felületen 

középpontos köbös rácsszerkezetűek. A kiválási sebesség általában 600 - 750°C 

között a legnagyobb. Az M23C6 karbidban az „M” a fémes összetevőt jelöli, 

amely legtöbbször Cr, de emellett Fe, Mo jelenléte is jellemző. A problémát 

fokozza, hogy az M23C6 karbid átlagosan 65% Cr-t tartalmaz, vagyis jelentősen 

többet, mint maga az alapanyag. Ezért a karbid kiválása a szemcsehatár mentén 

elkerülhetetlenül a Cr-tartalom elszegényedésével jár. A krómban való keskeny 

sávban jóval a 12 %-os rezisztencia határ alá csökken, vagyis a szemcsehatár 

elveszíti korrózióállóságát. Ez idézi elő a kristályközi korróziós hajlamot, vagy 

akár magát a kristályközi korróziót [5,17]. 
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14. ábra A szemcsehatármenti Cr23C6 kiválások miatt kialakult krómban elszegényedett 

zóna [5] 

Az ausztenites korrózióálló acélokban ezt a problémát a karbon lekötésére 

alkalmas ötvözők ötvözésével előzik meg, amely a titán (Ti) és a nióbium (Nb). 

Ezek az ötvözőelemek jobb karbidképző tulajdonsággal rendelkeznek, mint a 

Cr, így a krómkarbidok helyett, titán- (TiC), illetve nióbium-karbid (NbC) 

keletkezik. Ezen okokból elkerülhető a szemcsehatármenti krómelszegényedés és 

a kristályközi korróziós hajlam. Ezt az ötvözést, ahogy az előzőekben is 

megemlítettük, stabilizálásnak nevezzük. Azonban ez a kiválási probléma 

hőkezeléssel is elkerülhető, amelynek lényege, hogy az acélt olyan 

hőmérsékleten kezeljük, ahol a szemcsehatár mentén kivált karbidok ismét 

feloldódnak [4,15]. 

2.3.2 A melegrepedés 

Az ausztenites CrNi acél hajlamos a melegrepedésre, amely a dendritek 

csomópontjaiban, eltérő irányokkal jelenik meg, de előfordul az alapanyagban is. 

A melegrepedés oka, hogy az ömledék kristályosodása során egyes krisztalitok a 

szemcsehatár mentén gyorsabban hűlnek, illetve alakulnak ki, mint a 

szemcsében, így a varrat teljes lehűlése során azon részei a szövetszerkezetnek, 
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amelyek később indultak hűlésnek, a dermedés okozta térfogati különbség miatt 

zárványokat okoz, amelyek repedések kiindulási pontjai lehetnek. 

A kialakulását hegesztéskor a varratfémben 1250 °C felett a szemcse 

határokon jelen lévő, kis olvadáspontú S-, P- eutektikum idézi elő (P> 0,020% és 

S> 0,015%), illetve, ha a δ – ferrit mértéke kisebb, mint 3%. Ezekben az 

esetekben kerülni kell azokat a varratkapcsolatokat, melyek jelentős maradó 

feszültséggel járnak és a nagy hőbevitelt. A melegrepedésre való hajlamot 

leggtöbbször a Creq/Nieq viszonyszám függvényében határozzák meg, ahol az 

említett viszonyszám a kémiai összetételt mutatja. A 15. ábra foszfor és kén 

befolyását a melegrepedés lehetséges kialakulásának határvonalát mutatja be. Az 

ábrán jól látható, hogy Creq/Nieq=1,5 jelenti a határvonalat, azonban a kis S és P 

szennyezőtartalommal a melegrepedés kialakulása Creq/Nieq=1,0 értéknél is 

elkerülhető. 

 

15. ábra A melegrepedési hajlam ausztenites CrNi acélok hegestésénél a Creq/Nieq 

viszonyszám, illetve a P- és S tartalom függvényében [5] 

A repedés jellegzetessége, hogy a törésfelület oxidrétege, melynek egy részes 

kék árnyalatú futtatási színnel rendelkezik, arra tudunk következtetni, hogy a 

repedés 300 °C feletti hőmérsékleten keletkezett, azonban melegrepedés gyakran 

előfordul 1000°C fölötti hőmérsékleten is. Az egyenlőtlen lehűlés, a maradó 

feszültségek a hegesztést követően és a térbeli feszültségi állapotok általában 

együttesen okozzák. A repedések keletkezését elősegíti a csillapítatlan, vagy 

szennyezett alapanyag, a nagy szelvényű, merev szerkezethez nem elegendő 
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vastag varrat, a durvaszemcsés, vagy hegesztési hővel többször érintkezett és 

eldurvult kristályszerkezetű alapanyag, vagy a túl nagy hőbevitellel történő 

hegesztés.  

A melegrepedés elkerülése érdekében a varratfém vegyi összetételének 

„összeállításánál” pár százalék δ –ferrit keletkezési feltételét kell biztosítani, 

azonban lényeges ismernünk azt a tényt, hogy a hegesztőanyag δ –ferritre 

vonatkozó, FN (The Measurement of Ferrit Number – A ferrit mértéke) 

mérőszámmal meghatározott adatok, azokra a hegesztési paraméterekre (pl.: 

ívfeszültség, áramerősség) értendőek, amelyet a gyártó cég mérettől függően 

javasol. Ez azért fontos, mert a hegesztés technológiai paraméterei módosíthatják 

δ –ferrit tartalmat, amit a kémiai összetétel alapján kiszámolhatunk. Erre a célra 

használjuk a De Long-, vagy Schaeffler-diagramot, melyet a későbbiekben 

tárgyalunk [5,6]. 

 

2.4 A martenzites hő és korrózióálló acélok hegesztése 

A martenzites hő és korrózióálló acélok hegesztése bonyolult feladat, amelyet 

nem lehet rutinfeladatként kezelni. A kis hidrogéntartalmú hozaganyag 

alkalmazása elvárás hegesztésükkor, mivel a martenizites szövetszerkezetű 

acélok nem képesek nagy mértékben oldani a hidrogént, ezért különösen 

érzékenyek a hidrogén által okozott repedésre, másnéven a hidegrepedésre. 

Ezekben az acéltípusokban a hidrogén által okozott hidegrepedés általában edzett 

állapotban fordul elő, 150 °C alatti hőmérsékleten a hűtést követően néhány 

órával, de azonnal is bekövetkezhet a károsodás. A hidegrepedés kialakulása 

számottevő körülménytől függ: a hidrogéntartalomtól, a C-tartalomtól, a 

mikroszerkezettől és a varrat környezetében fellépő feszültségek mértékétől. A 

hidrogén a varratba kerülhet a védőgázból, a felületi szennyeződésekből és az 

elektródabevonatból [5]. 

A hegesztés során törekednek a hozaganyag mellőzésére TIG, lézersugaras, 

illetve elektronsugaras hegesztés során, de az esetek nagy részében 

elkerülhetetlen. Ebben az esetben, ha nem az alapanyaggal megegyező 

összetételű hozaganyagot használnak, hanem ausztenites szövetszerkezetű CrNi 

hozaganyagot, akkor jelentősen csökken a repedésveszély a nagy alakváltozó 

képessége miatt. Minél magasabb a hegesztőanyag ötvözőtartalma annál kisebb 

az esély a repedés kialakulására, ezért fontos a technológia megtervezés során a 

megfelelő hegesztőanyag kiválasztása Az ausztenites szövetszerkezetű 

hozaganyag használata miatt, gyengül a varrat szilárdsága az alapanyagéhoz 
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képest. Az illeszkedő, saját anyagú hegesztőanyag használata ritkának számít 

[5,19]. 

Az előmelegítés és a közbenső hűtés fontos tényező, hogy elkerüljük a 

repedés megjelenítését. Az előmelegítési hőmérséklet, nagyobb legyen, mint 

150°C (hidrogén szempontjából kritikus hőmérséklet), de alacsonyabb, mint az 

Ms, ennek okán a hegesztett kötés késztése közben a martenzit mellett ausztenit 

és képződik. Az ausztenites hő és korrózióálló acélokhoz képest a hegesztés 

során nagyobb a repedésveszély, azonban a martenzit térfogata jóval kisebb, mint 

az ausztenité, így a térfogatváltozásból maradó belső feszültségek jelentősen 

kisebbek. 

A martenzit részaránya az Ms alatt a hőmérséklet csökkenésével a 16. ábra A 

mertenzit részaránya a szövetszerkezetben, az Ms függvényében []án jól 

látható, hogy növekszik. A közelítés alapján kezdetben lineáris a nvekedés, 

mintha az Ms hőmérséklet alatt be is fejeződne [18]. 

 

16. ábra A mertenzit részaránya a szövetszerkezetben, az Ms függvényében [18] 

 

Az előmelegítés maximális hőmérséklete nem haladhatja meg a Mf 

határvonalát. Az előzőekben megemlítettük, hogy a C-tartalom befolyásolja a 

repedés kialakulását, ez annak függvénye, hogy mekkora az acél karbontartalma. 

A C-tartalom csökkentésével, a repedésre való hajlam kis mértékben csökken 

miel a martenzit lágyabb [16,19].  

Az alacsony, 0,10% C-tartalmú acélok esetében nincs szükség előmelegítésre. 

Azon martenzites acélok melyek karbontartalma 0,10% és 0,20% közé esik 
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szükséges 200°C körüli előmelegítés a hegesztés előtt, illetve lassú hűlésre 

hegesztés után [16].  

A 0,20% - 0,50% és magasabb C-tartalmú martenzites acélok előmelegítése 

szintén 200°C, azonban eltér az előzőleg említett alacsony karbon tartalmú 

acéloktól, mivel szükséges a hegesztés utáni hőkezelésük [16]. 

 

A martenzit megeresztése, szívósság növelése, a keménység-, és maradó 

feszültségek csökkentése a cél az utólagos hőkezelésük során. A hőntartási idő 1 

óra 25 milliméterenként, a hőmérséklet pedig 600 – 800 °C. A hőkezelés után 

ezen acéltípus hűtésére figyelemmel kell lennünk, amely 50°C/h addig, ameddig 

el nem éri az anyag 450°C-t. Ezen hőmérséklet elérése után elegendő a levegőn 

történő hűtése A martenzites acélok hegesztését kerülni kell, ha nincs 

lehetőségünk hőkezelésre a hegesztés után [5,16]. 

2.4.1 A hidegrepedés 

A martenzites acélok hidrogén oldó képessége gyenge, így könnyen 

alakulhatnak ki benne porozitások, melynek következménye a hidegrepedés. A 

hidrogén oldó képesség jelentős mértékben függ a hőmérséklettől, a varratfém 

oldó képessége 35cm3H2/100g 1800°C körüli hőmérsékleten. Azonban a 

hőmérséklet csökkenésével a hegfürdőben az oldott hidrogén jelentős része 

felszabadul. A H atomok összeálnak molekulákká, amely jelentős mértékben 

nagyobb, mint egy hidrogén atom. Ezen molekulák következménye a varrat 

lehűlése során a porozitás. Ezek a gázzárványok belső feszültséget, 

anyagfolytonossági hibát okozva növelik a repedés kialakulásának az esélyét, 

főleg az olyan kis alakváltozó képeséggel rendelkező szövetelemeknél, mint a 

martenzit. A repedés azonnal, vagy akár hetekkel később is bekövetkezhet. 

A hidrogén bekerülése a varratba különböző helyekről történhet: a hegesztő 

anyag felületéről, a hegesztendő anyag felületéről, felületi szennyeződésekből, az 

acél előállítása során elnyelt gázokból, továbbá a védőgázból, illetve, ha annak 

áramlása túl nagy, turbulenciát okozva a levegőből is bekerülhet a védőgázba, 

így jutva az ömledékbe [20]. 

Az ilyen típusú repedés megjelenését nagy mértékben csökkenthetjük, ha 

betartjuk az alábbiakat:  

 Összehegesztendő elemek felületeinek megfelelő tisztítása 

 Elektróda (bázikus), fedőpor szárítása 

 Páratartalom csökkentése a hegesztő térben 
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 Huzalelektróda zsírtalanítása 

 Diffúzió képes H megkötése 

 Előmelegítés: csökkenti a belső feszültségeket 

 Utóhőkezelés: csökkenti a hegesztés után kialakult belső 

feszültségeket 

2.5 Heterogén kötések és a párnaréteg készítése ausztenites és 

martenzites kötés esetén 

Heterogén, illetve vegyes kötésnek nevezzük azon kötéstípust melynek során 

az összehegesztendő anyagok szövetszerkezete eltér egymástól. Ezen kötések 

helyes technológiai kidolgozása nehéz feladat, mivel a különböző 

szövetszerkezetű anyagok, más - más hőkezeléseket igényelhetnek, illetve az a 

lehetőség is fennáll, hogy az egyik anyag esetében nincs szükség előmelegítésre 

és utóhőkezelésre, még a másik anyag esetében utóhőkezelés, vagy az 

előmelegítés és utóhőkezelés elengedhetetlen. Ha a technológia megtervezése 

során ebbe az akadályba ütközünk, érdemes mérlegelnünk, hogy melyik acéltípus 

tulajdonságai fontosabbak az adott üzemeltetési körülmények között és ennek 

megfelelően dönteni. 

A varratfém kialakítása során tekintettel kell lennünk a különböző acélok Cr-

tartalmára és annak megfelelően megválasztani a hozaganyagot, illetve közbenső 

anyagot használni, amellyel ez a probléma elkerülhető, kiküszöbölhető. 

A vegyes kötés készítése ausztenites és martenzites hő és korrózióálló acélok 

esetében a hegesztést, a martenzites szövetszerkezetű acéltípusnak megfelelő 

előmelegítési hőmérsékleten kell végezni. A repedés veszélye elkerülése 

érdekében ausztenites hegesztőanyag használata ajánlott, azonban ilyen 

esetekben problémát okozhat, hogy a varrat felé haladva az összeolvadási síkban 

jelentősen mértékben megnő a Cr-tartalom. A varrat és az alapanyag közötti 

átmeneti rész ezen jelenség okán, nagy mértékben felkeményedhet, illetve 

elridegedhet. 

A nikkel alapú, 70/20 típusú hegesztőanyag használata megoldást jelenthet. A 

kötés karbon diffúzióképessége a nikkeltartalom növekedésével arányosan 

csökken, melynek okán a karbidképződés. Üzemi körülményekhez megfelelően 

ajánlott megválasztani a varrat elkésztéséhez szükséges hozaganyagot: 

 500°C-nál nagyobb üzemi hőmérsékleten használt szerkezetek 

esetében 70/20-s hozaganyag használható, illetve a hegesztett kötés 
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elkészítése után 600-800°C-on pár órán keresztül megeresztést kell 

végeznünk. 

 300-500°C esetén megfelelő lehet a 70/10-s típusú hegesztőanyag 

 300°C-nál kisebb üzemeltetési hőmérsékleten alkalmazható a 18/8-as 

és a 20/10-s típusú, azonban csak abban az esetben, ha a kötés 

elkészítése után a varratfém nem igényel megeresztést [21,22]. 

 

17. ábra Párnaréteg felvitelének elvi ábrája [22] 

2.6 Párnaréteg készítéséhez alkalmazható technológiák 

Ebben az alpontban röviden bemutatásra kerülnek azok az hegesztőeljárás 

típusok melyekkel lehetőségük van párnaréteg készítésére. 

2.6.1 A védőgázos, fogyóelektródás ívhegesztés (MIG/MAG,13x) 

A védőgázos, fogyóelektródás ívhegesztés (VFI), azt a hőt hasznosítja, amely 

a munkadarab és a folyamatosan haladó hegesztőhuzal között lévő ív biztosít. Az 

eljárás során a hegesztőhuzal adagolását két görgő végzi, amelyeket egy 

huzalelőtoló szerkezet hajt. A huzalbevezető tömlőjén keresztül vezetik a 

hegesztőhuzalt a megfelelő helyre. A hegesztéshez szükséges áramot a rézből 

készült érintkezési cső, árambeveztő továbbítja a huzalhoz. Az ív hőjének 

hatására a huzal olvadásnak indul, amely a védőgázburok alatt, leolvadó cseppek 

formájában kialakítja az alapanyag megolvadt felületével összekeveredve a 

hegesztési ömledéket. A VFI eljárás elvi vázlata a 18. ábra A VFI (MIG/MAG) 

elvi vázlata látható [23]. 
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18. ábra A VFI (MIG/MAG) elvi vázlata 

A védőgázos, fogyóelektródás ívhegesztés során az ív létesítéséhez 

egyenáramot használunk. A fordított polaritás (DCEP) használata ezen 

eljárásváltozat alkalmazása közben általánosnak tekinthető, mivel stabilabb ívet 

biztosít, ezen kívül számos előnyös tulajdonsággal rendelkezi: kisebb fröcskölést 

eredményez, jobb az anyagátvitel, kedvezőbb varratbeolvadás. A levegő elleni 

védelmet a védőgáz burok biztosítja, melyben az ív ég. Előre megválasztott 

védőgázburokban az ív ionizációja alakítható ki, azonban a gázatmoszféra 

megválasztása során tekintettel kell lennünk arra, hogy az ívteret és az olvadt 

alapanyagot védelmeznie kell a levegőben megtalálható gázok ellen. Erre a célra 

az Ar és a He a legkiválóbb, de gazdasági okokból a CO2 és nemesgázok elegye 

is alkalmas lehet. Ebből következik, hogy a hegesztés során a hegfürdő felületén 

a salak mellőzhető mennyiségben alakul ki, így metallurgiai szerepe jelentéktelen 

[23]. 

A hegesztés folyamata közben az elektródáról leolvadó cseppek hőmérséklete 

és mérete az alábbiak függvénye: elektródahuzal, áramerősség, ívfeszültség és a 

védőgáz. A hegesztőhuzal jelentős áramterhelése miatt az ívtérben az 

anyagátvitel permetszerűen zajlik, melynek köszönhetően javul az ív stabilitása, 

a varrat minősége és a varratképzés [23]. 

A 3. táblázat A VFI (MIG/MAG) előnyei és hátrányai foglaltuk össze a 

VFI hegesztő eljárás előnyös tulajdonságait szemben a hátrányaival. 
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Védőgázos, fogyóelektródás ívhegesztés 

MIG/MAG 

13x 

Előnyök: Hátrányok: 

- nagy leolvasztási 

teljesítmény 
- szél- és huzatérzékeny 

- mély beolvadás, kedvező 

varratalak 

- összetett, drága gépi 

berendezés 

- egyszerűen gépesíthető és 

automatizálható 
- korlátozott hordozhatóság 

- jóval kevesebb hozaganyag 

veszteség BKI -hoz képest 
- korlátozott hozzáférés 

- folyamatos hegesztési 

művelet 

- problémás a vékony és lágy 

huzalok előtoása 

- könnyen elsajátítható a kézi 

verziója 

- kiépített gáz infrastruktúrát 

igényel 

- rugalmas eljárás, széles 

védőgáz és 

hozaganyagválaszték 

- minden hegesztési 

pozícióban használható 

- kiváló varratminőség 

 

3. táblázat A VFI (MIG/MAG) előnyei és hátrányai 

2.6.2 A bevont elektródás kézi ívhegesztés (SMAW, 111) 

A bevont elektródás kézi ívhegesztés során a hőforrást egy rövid 

fémelektróda (általában nemfémes bevonattal van ellátva) és munkadarab között 

létrejött villamos ív szolgáltatja.  
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Az ív létrehozásához az elektródát az alapanyaghoz „koppintjuk”, amely 

következménye egy pillanatnyi idejű rövidzárlat. A rövidzárlat során felhevül az 

elektróda csúcsa, ahonnan elektronok lépnek ki termikus emisszió révén és az 

anód felé haladva ütköznek a gáztér atomjaival. Ha megfelelő mennyiségű 

töltéshordozó van jelen a folyamatban, akkor az ív meggyullad és önmagát 

fenntartó folyamatként állandóvá válik. A keletkezett hő hatására a maghuzal 

közepes vagy nagyméretű cseppekben leolvad és a villamos ív által keskeny 

sávban megolvasztott alapanyaggal együtt hegfürdőt alkot. A varrat dermedést 

követően fémes kapcsolat alakul ki [23]. 

 

19. ábra Bevont elektródás kézi ívhegesztés elvi vázlata [Hiba! A könyvjelző nem 

létezik.] 

A hegesztés folyamán a védelemhez szükséges gáz és salak a bevonatból 

képződik. Az elektródabevonatból keletkező salaktakaró – megolvadt állapotban 

a hegesztési ömledék felületén „lebeg” - valósítja meg a varrat elsődleges 

védelmét, azonban a védelem másodlagos képviselője a gázatmoszféra, amely 

mechanikusan elszigeteli a hegfürdőt és a hegvarratot.  

A hegesztési atmoszférát a bevonatból keletkező gázok (CO, CO2, O2, CO2, 

SiF4) és az ív hőmérséklete által elgőzölgő fémek (Fe, Cr, Ni, Mn, V, stb.) 

alkotják. A felsorolásból egyértelműen kikövetkeztethető, hogy ez az atmoszféra 

oxidáló hatású, más néven aktív atmoszféra [23]. 

A 4. táblázat A BKI (SMAW) előnyei és hátrányai a BKI előnyeit és 

hátrányai a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.ban foglaltam össze: 
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Bevont elektródás kézi ívhegesztés 

(SMAW) 

111 

Előnyök: Hátrányok: 

- olcsó, egyszerű, könnyen 

mobilizálható 
- nehezen gépesíthető 

- egyszerűen elsajátítható 
- alacsony leolvasztási 

teljesítmény (1…3 kg/h) 

- széles elektródaválaszték, 

majdnem minden 

anyagminőséghez 

használható 

- kis áramsűrűség, lassú 

hegesztés, kis beolvadási 

mélység 

- minden hegesztési 

helyzetben használható 

- elektródákat hegesztés előtt 

szárítani kell 

- alkalmas minden 

falvastagsághoz 

- sok mellékidő (salakolás, 

elektródacsere, 

fröccsnyomok eltávolítása) 

- bármilyen hegesztési 

helyszínen alkalmazható 
 

- elégséges leolvasztási 

teljesítmény és heg. 

sebesség, ami speciális 

elektródákkal tovább 

növelhető 

 

4. táblázat A BKI (SMAW) előnyei és hátrányai 
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2.6.3 A semleges védőgázos W-elektródás ívhegesztés/TIG/141 

A semleges védőgázos W-elektródás ívhegesztés során egy nem olvadó 

volfrám elektród és a hegesztendő fémek között semleges vagy enyhén redukáló 

gázban égő ívvel hevítjük az alapanyagokat. Az áramforrás pólusai, az 

alapanyagra és a volfrám elektródra vannak kapcsolva. A semleges védőgázos 

ívhegesztés elve az 20. ábra Az SWI eljárás elvi vázlatanHiba! A hivatkozási 

forrás nem található. látható [24]. 

 

 

20. ábra Az SWI eljárás elvi vázlata [24] 

A védőgáz szerepe a folyamatban, a levegő szennyező gázainak kiszorítása az 

ívtérből. A védőgázburok eredményessége jelentős mértékben függ a hegesztési 

sebességtől, a pisztoly tartásától, illetve gáz sűrűségétől, bizonyos esetekben, ha 

túl magas a hegesztési sebesség, nem megfelelő szögben történik a hegesztés, az 

ív kilép a védőgázburokból, amely a varrathibát eredményezhet. A védőgáz 

általában argon, hélium vagy az Ar + He keveréke, melynek hatására nagyobb a 

hőbevitel és nagyobb a hegesztési sebesség érhet el. Ezen gázok jellegzetes 

tulajdonsága a varrat formáján kiválóan látható. Az argon mélyebb beolvadást 

eredményez azonban keskeny varrat alakul ki, ezzel szemben a hélium szélesebb 

varratot eredményez sekély beolvadással. A 21. ábra A varratprofil változása a 

védőgáz hatására: He (a), Ar + 5% H2 (b), Ar + 5% H2 (c) jól reprezentálja a 

gáztípusok közötti különbséget beolvadási mélység szempontjából. 
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21. ábra A varratprofil változása a védőgáz hatására: He (a), Ar + 5% H2 (b), Ar + 5% 

H2 (c) [25] 

A gázok hatásukat nem csak a varratra fejtik ki, hanem magára a hegesztő 

ívre is. A hegesztő ív alakját nagyban befolyásolják az alkalmazott védőgázok. 

Ezeket a különbségeket 

 

22. ábra A védőgáz hatása az ívoszlop geometriájára (sorrendben: Ar, Ar+2% H2, He) 

[25] 

Azonban nem csak a védőgáz van hatással a varrat geometriájára, illetve az 

ívtérre, hanem maga a wolframelektród kialakítása is. A hegesztés működhet 

egyenáramról, egyenes/DCEN vagy fordított/DCEP polaritással és váltakozó 

árammal/AC. Ezek jelentős hatással rendelkeznek a hő megoszlására, a varrat 

beolvadási mélységére és szélességére, valamint a felületen lévő oxidréteg 

felbontására alumínium, korrózióálló acél és magnézium esetében. 

 A W-elektród kialakítása áramnem, illetve polaritás függvénye. DCEN 

esetén a végkialakítás hegyes, azonban figyelnünk kell a W-elektród kialakítási 

szögére melyek a következő esetekben ideálisak: 30°, 45° (optimális), 60°. 

DCEP és AC esetén a végkialakítás kúpos mivel fordított polaritás és 

váltakozó áram esetén a W-elektród vége koagulálódik. 
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23. ábra A beolvadás mélységét befolyásoló tényezők 1-hegyes kialakítású elektród, 2-

tompa kialakítású elektród, 3-DCEN, 4-DCEP, 5-AC 

 

 

24. ábra Ívalakok argon védőgázban: 22,5º (a), 30º (b), 45º (c), 90º (d). Áramerősség: 

I=80 A, W-elektród-csúcstávolság: h=2 mm, W-elektród-átmérő: d=2,4 mm [25] 

A hegesztőív keletkezéséhez a W-elektród, katódként vagy anódként jelenik 

meg a folyamatban, amely bizonyos esetekben az elektron kibocsátás fokozása 

érdekében oxidadalékokat (tórium-oxid [ThO2], cirkónium-oxid [ZrO2], lantán-

oxidot [LaO2], cérium-oxidot [CeO2]) tartalmaz. Ezek az adalékok finom 

eloszlásban jelennek meg az elektród szövetszerkezetében, de többnyire ezek a 

kompozitok, tiszta volfrám magból és az azt körülölelő oxidbevonatból állnak. 

Az ilyen módon gyártott W-elektród teljesíti a vele szemben elvárt 
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követelményeket, a tiszta- és oxidokat tartalmazó elektródokkal egyetemben, de 

tompa kialakításban nem gyárthatók [23,24]. 

A vékony lemezek, illetve vas-, réz-, nikkelbázisú fémek hegesztéséhez 

célszerűbb egyenáramot egyenes polaritással használni az energiahasznosítás 

érdekében, ezzel ellentétben a csövek kötéséhez a fordított polaritás ajánlott. A 

váltakozó áram használata az előzőekben említett oxidréteg miatt szükséges. 

Váltakozó árammal történő hegesztés során, az ívben nagy sebességgel mozgó 

elektronok és ionok feltörik az oxidréteget, amelyre azért van szükség, mert 

bizonyos anyagok (pl.: alumínium, magnézium) lényegesen kisebb 

olvadásponttal rendelkeznek, mint a felületüket borító oxidréteg, amely így 

megakadályozza a fémes kötés létrejöttét. 
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Típus DCEN DCEP AC 

Polaritás Negatív Pozitív  

Részecskék mozgása 

   

Beolvadási alak 

Oxidréteg felbontás Nem Igen 

 

Minden félciklusban 

 

Hőenergia megoszlása 70% munkadarab 

30% elektróda  

30% munkadarab 

70% elektróda 

50% munkadarab 

 50% elektróda 

Beolvadás keskeny, mély széles, sekély  átlagos 

Elektród 

áramterhelhetősége 

kiemelkedő 

400 A 

kicsi 

120 A 

jó 

225 A 

5. táblázat Hegesztőáramok tulajdonságai polaritás és típus szerint  
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A SWI technológiával készült varratok sikerének alapfeltétele a kötés 

helyének és a hegesztőanyagok alapos megtisztítása. Az SWI eljárás előnyeit és 

hátrányait a 6. táblázat Az SWI eljárás előnyei és hátrányai [23,24]foglalja 

össze: 

 

Semleges védőgázos volfrám elektródás ívhegesztés 

Előnyök: Hátrányok: 

- a W a ma ismert legjobb 

elektródanyag 

- kis áramsűrűség, hélium 

nélküli védőgázban alacsony 

ívfeszültség, kis hőáram 

- a védőgázok a hegfürdő felé 

áramlanak 

- alacsony leolvasztási 

teljesítmény  

- rugalmas ív (DCEN, DCEP, 

AC) 
- képzett hegesztőt igényel 

- nincs salakképződés, kevés 

fröcskölés 

- drága berendezés, 

elektródanyag, védőgáz 

- hegfürdő jól látható, nincs 

füstképződés 

- kiépített védőgázellátó 

infrastruktúrát igényel 

- kifogástalan varratminőség  

- minden térbeli helyzetben 

alkalmazható 
 

- minden ipari fémhez 

alkalmazható 
 

6. táblázat Az SWI eljárás előnyei és hátrányai [23,24] 
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3. ELŐZETES HEGESZTÉSI UTÁSÍTÁSOK KÉSZÍTÉSE 

PÁRNARÉTEG ALKALMAZÁSÁHOZ 

A feladatom a cég számára egy olyan kísérleti hegesztés elvégzése, amelynek 

kiértékelésével és próbájával elősegítem a jövőben elvégzendő munkálatoknak a 

kötések kialakítására vonatkozó részét. Egy vegyiüzem csővezeték rendszerébe 

elágazás beépítése a feladat, melyet gazdasági okokból más típusú acéllal kell 

kivitelezi, mint maga a csővezeték. Az üzemelő rendszer, melyben a közeget 

szállítják P91-s típusú martenzites hő és korrózióálló acélból készült. Ezen 

rendszerben magas hőmérsékletű agresszív gázt szállítanak, így fontos a 

megfelelő anyag kiválasztása. A felelős anyagtechnológus a hő és 

korrózióállósági követelmények megfelelőségének okán az 1.4438 ausztenites 

acélt határozta meg. A következő pontokban ezen acéltípusokat mutatjuk be és 

azokra vonatkozó hegesztését, illetve az előzetes hegesztési utasítások 

elkészítését párnaréteg alkalmazásával. 

3.1 1.4438 ausztenites hő és korrózióálló acélcső 

Az előző pontban részletesen kitértünk az ausztenites acélok hegesztésére, 

melyek érvényesek ezen acéltípusra. Hagyományos hegesztési eljárásokkal 

könnyen hegeszthetők a csőszerkezetek helyszíni hegesztése során, amelyek 

lehetnek: MIG/MAG, SMAW és TIG. Azonban hegesztés során figyelmet kell 

fordítanunk az alacsony hőteljesítményre, az előnyös tulajdonságok megőrzése 

érdekében. 

 

Vegyi összetétel 

C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Mo 

[%] 

N 

[%] 

≤0,03 ≤1,0 ≤2,0 18,0-20,0 11,0-16,0 3,0-4,0 ≤0,10 

  7. táblázat 1.4438 vegyi összetétele [26] 
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Mechanikai tulajdonságok szobahőmérsékleten 

Rp0.2 

[MPa] 

Rp1.0 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A5 

[%] 

HV 

[MPa] 

195 230 490-690 35 ≤210 

8. táblázat A 1.4438 acél mechanikai tulajdonságai szobahőmérsékleten [27] 

3.2 P91 martenzites hő és korrózióálló acélcső 

A P91 erősen ötvözött hő és korrózióálló acél, amely magas hőmérsékleten 

(550°C<) is megtartja szilárdságát és korrózióállóságát. Az ötvözők között 

szerepel a vanádium, nikkel, alumnium, nióbium és nitrogén. Ezen 

ötvözőelemeknek köszönhetően jó keménységgel rendelkezik  

Vegyi összetétel 

C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Mo 

[%] 

Nb 

[%] 

0,07-0,12 0,20-0,50 0,30-0,60 8,0-10,0 ≤0,40 0,85-1,05 0.06-0,10 

P 

[%] 

S 

[%] 

Al 

[%] 

V 

[%] 

N 

[%] 

Cu 

[%] 

≤0,020 ≤0,010 ≤0,040 0,18-0,25 0,030-0,070 ≤0,30 

25. ábra P91 vegyi összetétele [28] 
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Mechanikai tulajdonságok szobahőmérsékleten 

Rp0.2 

[MPa] 

Rp1.0 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A5 

[%] 

HV 

[MPa] 

415 450 ≤585 20 - 

26. ábra P91 mechanikai tulajdonságai szobahőmérsékleten [28] 

A P91 acéltípus hegesztése már jóval nehezebb, mint az előzőekben említett 

1.4438 hegesztése. A hegesztő eljárás okozta hőbevitel során nagy mértékű 

változás következhet be a szövetszerkezetben. Az előmelegítés és a közbenső 

hőmérséklet betartása kötelező. Az előmelegítést 250 – 300 °C-on kell végezni. 

Miután a hegesztett kötés létrejött lassú hűtést kell alkalmaznunk legalább 

100°C-ig, hogy a hegesztés közben létrejött ausztenitnek legyen ideje martenzitté 

alakulni. Ezen változások elkerülése érdekében fontos az előmelegítés 

alkalmazása a közbenső hőmérséklet fenttartása, illetve a hegesztés utáni 

hőkezelés, melyet 750 – 800°C-on kell végezni legalább 2 órán keresztüli 

hőntartással. Nem megfelelő utóhőkezelés és hűtés, vagy a folyamat kihagyása 

esetén az acél beedződésére lehet számítani. Ezen folyamatok elmulasztása 

esetén, olyan mértékű változások következhetnek be az anyagban, amely a 

szerkezet végleges tönkremeneteléhez vezethet [29,30,31]. 

 

27. ábra P91 hőkezelési diagramja [31] 
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Azonban az előzőekben megemlített általános előmelegítés hőmérséklete 

nagyban eltérhet a számunkra szükséges hőmérséklettől az ötvözőtartalom 

függvényében [32].  

Az alábbi képletek érvényesek a martenzites hőálló acélokra, melyben az 

elemek vegyjele tömegszázalékban értendő [33]: 

Ms=454 – 210 * C+4,2 / C-27Ni - 7,8Mn – 9,5 * (Cr + Mo + 1,5Si + V + W) 

Azonban a két szélsőérték az ötvözőelemek szempontjából akár 80°C-s 

eltérést is mutathat ezért szükséges a minimum ötvözőtartalommal és a 

maximummal is elvégezni a számításokat [19]. 

Az Ms hőmérsékletből következtetni tudunk a közbenső (Tk) és az 

előmelegítési (Te) hőmérsékletre. 

Te =Ms - 60  ± 10 (°C) 

Tk = Ms - 190 ± 10 (°C) 

3.2.1 Számítások: 

Legkevesebb ötvözőelemet tartalmazó acél esetében: 

Ms = 454 – 210 * 0,07 + 4,2 / 0,07 – 27 * 0,2 - 7,8 * 0,30 - 9,5 * (8,0+0,85 + 1,5 * 0,20 + 0,18) 

Ms = 393,4 °C 

Te =393,4 - 60 ± 10 = 330°C 

Tk = 393,4 - 190 ± 10 = 200°C 

Legtöbb ötvözőelemet tartalmazó acél esetében: 

Ms = 454 – 210 * 0,12 + 4,2 / 0,12 – 27 * 0,4-7,8 * 0,6-9,5 * (9,5 + 1,05 + 1,5 * 0,5 + 0,25) =338,6 °C 

Te = 338,6 - 60 ± 10 = 280°C 

Tk = 338,6 - 190 ±10 =150°C 

3.2.2 P91 és 1.4438 hegesztett kötése 

A P91 és 1.4438-s acélok összehegesztésére alkalmazható párnaréteg 

felrakása kötelező, a két acéltípus szövetszerkezetének különbsége okán. A 

párnaréteg elkésztését az előzőekben részletesen tárgyaltuk azonban ezen 

acéltípusok hegesztése szembe ütközik egymással. Még a martenzites acél 

hegesztése előtt előmelegítés szükséges és az eljárás végeztével utóhőkezelés 

alkalmazása kötelező, ezzel ellentétben az előmelegítés és az utóhőkezelés 

ausztenites acéloknál elkerülendő. 
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Ilyen esetekben az utóhőkezelés használata megfontolandó azonban 

megoldást jelenthet, ha a felvitt párnaréteg és az ausztenites acél összehegesztése 

előtt, alkalmazzuk az utóhőkezelést, majd teljesen feltöltjük a párnaréteget és 

kialakítjuk a hegesztett kötést a párnaréteg,illetve az ausztenites acél között [34]. 

3.2.3 A hegesztési technológia kiválasztása 

A hegesztési technológia megválasztása során figyelembe kell venni, hogy a 

számorma biztosított alapanyagok (1.4438, P91) drágák, felhasználásuk ritka és 

erősen ötvözöttek. Nincs szükség nagy termelékenységre, azonban az 

alapanyagból kifolyólag, a varratnak magas minőségi követelmények kell 

megfelelnie. Olyan hegesztési technológiát célszerű választani, amely kis 

hőbevitelt képes biztosítania a repedési hajlam mérséklésének érdekében. 

Ezekből adódóan az előzőekben ismertetett eljárások közül az acélcső 

gyártásához a SWI technológiát választom. 

3.3 A hegesztéshez szükséges hozaganyagok megválasztása 

A hegesztett kötés hozaganyagának megválasztása nehéz feladat. A helyes 

megválasztást nehezíti, hogy a hozaganyag és az alapanyagból származó 

varratnak meg kell felelnie a varrattól elvárt követelmények. A kötés 

szilárdságának nagyobbnak kell lennie, mint az alapanyagé és a vegyi hatásokkal 

szembeni ellenállásának is legalább akkorának kell lennie, mint amit az 

alapanyag biztosít. Ha a hozaganyag és az alapanyag vegyi összetétele eltérő, 

figyelnünk kell a diffúziós folyamatok kialakulására és arra, hogy a hőbevitel 

hatására milyen változások történnek a hőhatásövezetben.  

A hozaganyag megválasztásában segíthetnek különböző gyártók (ESAB, 

Böhler, Oerlikon) katalógusai, amelyek az anyagminőségekhez megfelelő 

hozaganyagot ajánlanak, azonban a mi esetünkben már meghatározott 

hegesztőanyagokból kell kiszámtani a várható varrat szövetszerkezetének 

alakulását.  

Ezen hegesztő anyagok a 9. táblázat Hozaganyagok vegyi összetétele 

gyártók szerint [,]atban szerepelnek vegyi összetételük szerint, melynek első 

felében az 1.4438/317L típusú ausztenites hő és korrózióálló acélhoz ajánlott 

hozaganyagok szerepelnek, amíg a második felében, a NiCr 70/20 

hegesztőanyagok, amelyek 20Cr3MnNb ötvözésű, nikkel bázisú hegesztőpálcák 

erősen ötvözött korrózióálló- és hőálló, illetve hidegszívós acélok hegesztéséhez, 

valamint ezen alapanyagok vegyeskötéseihez alkalmaznak. A varratfém kiváló 

mechanikai tulajdonságokkal bír mind magas, mind alacsony hőmérsékleteken. 
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Vegyi összetétel 

Gyártó Típus 
C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Mo 

[%] 

N 

[%] 

Böhler ASN 5-IG ≤0,02 0,4 5,5 19,0 17,2 4,3 0,16 

ESAB 

OK 

Tigrod 

385 

≤0,025 0,35 1,7 20 25 4,5 - 

Oerlikon 
Supranox 

317 
≤0,025 0,8 0,9 20 13 3,4 - 

Gyártó Típus 
C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Nb 

[%] 

Fe 

[%] 

Böhler 
NIBAS 

70/20-IG 
0,02 0,1 3,1 20,5 67≤ 2,6 ≤1 

ESAB 

OK 

Tigrod 

19.85 

≤0,1 ≤0,5 2,5-3,5 18-22 67≤ 2-3 ≤3 

Thyssen  
Thermanit 

Nicro 82 
0,02 0,1 3,0 20,0 67≤ 2,5 ≤2 

9. táblázat Hozaganyagok vegyi összetétele gyártók szerint [35,36] 
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Mechanikai tulajdonságok 

Gyártó Típus 

Re Rm A KV 

[MPa] [MPa] [%] [J] 

Böhler ASN 5-IG 440 650 35 120 

ESAB 
OK Autrod 

385 
320≤ 510≤ 25≤ 32≤ 

Oerlikon 
Supranox 

317 
350≤ 550≤ 30≤ 27≤ 

Böhler 
NIBAS 

70/20-IG 
420 680 42 120 

ESAB 
OK Tigrod 

19.85 
440 670 40 150 

Thyssen  
Thermanit 

Nicro 82 
420 620 35 90 

10. táblázat Hegesztő anyagokból készült varratok mechanikai tulajdonságai 

szobahőmérsékleten [35,36] 

A 10. táblázat Hegesztő anyagokból készült varratok mechanikai 

tulajdonságai szobahőmérsékleten [35,36]látható, hogy az 1.4438-as 

ausztenites korrózióálló acélhoz egy típusú hozaganyagot gyártanak, és a 

különböző gyártók által ajánlott hozaganyagokból késztett varratok mechanikai 

tulajdonságaik között ütőmunkától eltekintve, lényegi eltérés nemtalálható, 

melyek közel azonosak vagy meghaladják az alapanyagét. Vegyi összetétel 

szempontjából a 9. táblázat Hozaganyagok vegyi összetétele gyártók szerint 

[,]a különböző gyártók által gyártott hozaganyagok között lényegi eltérések 

kizárólag Mn és Ni tartalmukban észlelhető. 

Az EN ISO 18274: S Ni 6082 (NiCr70/20) típusú hozaganyagból készített 

varratok mechanikai tulajdonsági ütőmunka tekintetében eltérő, amíg vegyi 

összetételében a karbontartalomban és a vastartalomban nagy mértékű eltéréseket 

tapasztalunk. 
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A hozaganyag megválasztásának egyik fontos szempontja a varratban nem 

kívánatos szövetszerkezet kialakulásának elkerülése. A Schaeffler–DeLong-

diagram segítségével a varratban bekövetkező szövetszerkezeti változások előre 

megbecsülhetők. A következő ábrán feltüntettem a különböző gyártók által kínált 

hozaganyagokat, az alapanyagokat és a varratok lehetséges szövetszerkezeti 

alakulását hozaganyagonként.  

A párnaréteg összetételének meghatározásához szükségünk van az alapanyag 

és a hozaganyagok vegyi összetételére, illetve egy közelítő értékre a kötés 

alapanyag/hozaganyag arányáról. Az SWI hegesztési technológia során a varrat 

az alapanyag 1/3-ból, illetve a hozaganyag 2/3%-ból alakul ki. Ez az arány az, 

amelyet a becslések során figyelembe kell vennünk A közelítő számításokhoz így 

ezt az arányt használjuk. 

A becsléshez szükséges képletek: 

 Cre= %Cr + 1.5* %Si + %Mo+0,5*Nb 

 Nie= %Ni + 30* (%C + %N) + 0.5 * (%Mn + %Cu +%Co) 

A számítások során a megadott vegyi összetételekben egyes elemeknél minimum 

és maximum értéke van feltüntetve. Ezekben az esetekben mind a kettő 

szélsőértékkel számoltam, az értékek százalékban értendők. 

NIBAS 70/20-IG: 

 Cremin= 18,5 + 1.5* 0,1+ 0+0,5*2,6=19,95 

 Cremax= 22,5 + 1.5* 0,1 + 1,2+0,5*2,6=25,15 

 Niemax= 75,68 + 30* (0,02 +0) + 0.5 * (3,1 + 0 +0) =77,83 

 Niemin= 67 + 30* (0,02 +0) + 0.5 * (3,1 + 0+0,08) =69,2 

OK Tigrod 19.85: 

 Cremin= 18 + 1.5* 0 + 0+0,5*2=19,0 

 Cremqx= 22 + 1.5* 0,5 + 0+0,5*3=24,25 

 Niemax= 77 + 30* (0 +0) + 0.5 * (3 + 0 +0) =78,5 

 Niemin= 67 + 30* (0,1 +0) + 0.5 * (3,1 + 0,5 +0) =71,8 

Thermanit Nicro 82 

 Cre= 20 + 1.5* 0,1 + 0+0,5*2,5=21,4 

 Niemax= 78,34 + 30* (0,02 +0) + 0.5 * (3,0 + 0 +0) =80,44 

 Niemin= 67 + 30* (0,02 +0) + 0.5 * (3,0 + 0 +0) =69,1 
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P91: 

 Cremin= 8,0 + 1.5* 0,20 + 0,85+0,5*0,06=9,73 

 Cremax= 10,0 + 1.5* 0,5 + 1,05+0,5*0,10=11,85 

 Niemin= 0 + 30* (0,07 +0,030) + 0.5 * (0,30 + 0 +0) =5,34 

 Niemax= 0,40 + 30* (0,12 +0,070) + 0.5 * (0,60 + 0,30 +0) =6,55 

A gyártók szerinti hozaganyagok és az alapanyag vegyi összetétele, illetve a 

számtások alapján kapott, Ni-, és Cr-egyenértékeit a 11. táblázatban 

összesítettem: 

Típus 

Vegyi összetétel Egyenérték 

C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Nb 

[%] 

Fe 

[%] 

Cre 

[%] 

Nie 

[%] 

HA 
NIBAS 

70/20-IG 
0,02 0,1 3,1 

18,5-

22,5 
67≤ 2,6 ≤1 

19,95-

25,15 

69,2-

77,83 

HA 

OK 

Tigrod 

19.85 

≤0,1 ≤0,5 3 
18-

22 
67≤ 2-3 ≤3 

19,0-

24,25 

71,8-

78,5 

HA 
Thermanit 

Nicro 82 
0,02 0,1 3,0 20,0 67≤ 2,5 ≤2 21,4 

69,1-

80,44 

AA P91 

C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Mo 

[%] 

Nb 

[%] 

Cre 

[%] 

Nie 

[%] 

0,07-

0,12 

0,20-

0,50 

0,30-

0,60 

8,0-

10,0 
≤0,40 

0,85-

1,05 

0.06-

0,10 

9,73-

11,85 

5,34-

6,55 

P 

[%] 

S 

[%] 

Al 

[%] 

V 

[%] 

N 

[%] 

Cu 

[%] 

≤0,020 ≤0,010 ≤0,040 
0,18-

0,25 

0,030-

0,070 
≤0,30 

11. táblázat A hozaganyagok és alapanyag vegyi összetétele, illetve Cre és Nie 

egyenértékei 
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A párnaréteg feltételezett összetétele 1/3 alapanyagból és 2/3 hozaganyagból 

áll, melyek típusok szerint: 

 „A” párnaréteg tartománya NIBAS 70/20-IG hozaganyag használata 

esetén: 

Niemin = 1/3* 5,34 + 2/3* 69,2 = 47,85 

Niemax = 1/3* 6,65 + 2/3* 77,83 = 54,1 

Cremin = 1/3* 9,73 + 2/3* 19,95 = 16,8 

Cremax = 1/3* 11,85 + 2/3* 25,15 = 20,72 

 „B” párnaréteg tartománya OK Tigrod 19.85 hozaganyag használata 

esetén: 

Niemin = 1/3* 5,34 + 2/3* 71,8 = 49,65 

Niemax = 1/3* 6,65 + 2/3* 78,5 = 54,56 

Cremin = 1/3* 9,73 + 2/3* 19,0 = 15,91 

Cremax = 1/3* 11,85 + 2/3* 24,25 = 20,28 

  „C” párnaréteg tartománya Thermanit Nicro 82 hozaganyag 

használata esetén: 

Niemin = 1/3* 5,34 + 2/3* 69,1 = 47,85 

Niemax = 1/3* 6,65 + 2/3* 80,44= 55,85 

Cremin = 1/3* 9,73 + 2/3* 21,4 = 17,51 

Cremax = 1/3* 11,85 + 2/3* 21,4 = 18,22 

A kapott eredmények alapján a tartományokat, mind az alapanyagra, 

hozaganyagra és párnarétegre feltüntettük a Schaeffler-Delong diagramom. A 28. 

ábraán jól látható, hogy a különböző hozaganyagok használatával a párnaréteg 

megfelelő felkeveredés esetén ausztenites szövetszerkezetet eredményez, 

azonban ezek csak becslések a valóságban nem garantált, hogy a kapott 

szövetszerkezet azonos lesz a becsült tartománnyal. Ennek különböző okai 

lehetnek, melyek a technológiai paraméterek és a hegesztő szakember 

munkavégzésével függnek össze. 
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28. ábra A párnaréteg szövetszerkezetének alakulása különböző hozaganyagok esetén 

[4] 
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Az előzőekben feltüntetett adatokat és számításokat figyelembe véve a 

különböző gyártók, amelyek a Böhler, az ESAB és a Thyssen által ajánlott 

hegesztőanyagok között nagy eltérésekkel nem találkozunk. Ennek okán, mind a 

három hozaganyag típus, a NIBAS 70/20-IG, az OK Tigrod 19.85 és a Thermanit 

Nicro 82, a hegesztési folyamat során és azt követően, tiszta ausztenites 

szövetszerkezetet eredményez az alapanyag és a hozaganyag felkeveredéséből 

létrejövő párnarétegben, amely a 28. ábra A párnaréteg szövetszerkezetének 

alakulása különböző hozaganyagok esetén [4]. Ebből követezik, hogy a 

felsoroltak közül mindegyik megfelel a párnarétegünk elkészítésére. Ebben az 

esetben célszerű gazdasági szempontból megközelíteni a hozaganyag 

kiválasztását.  

Bizonyos esetekben a gyártók hegesztőanyagai között lényeges árrést 

tapasztalhatunk, azonban a drágább hozaganyag megbízható gyártók esetében, 

nem feltétlenül eredményez jobb szövetszerkezetet, illetve hegesztett kötést. Ezt 

a gazdasági szempontot különösen akkor kell figyelembe vennünk, ha nagy 

tételben szükséges hozaganyagot vásárolnunk, a legyártandó darabok 

mennyiségéből következően. 

 A gazdasági szempontokat figyelembe véve a Böhler által gyártott NIBAS 

70/20-IG kizárható, míg az ESAB OK Tigrod 19.85 és a Thyssen Thermanit 

Nicro 82 között árban nincs különbség. Az általam választott hegesztőanyag a 

Thyssen Thermanit Nicro 82, mivel a vegyi elemek megadásában a gyártó 

pontosabb értékeket tüntetett fel, így a számítások során a szélső értékek között 

nem keletkezett akkora mértékű különbség, mint az ESAB OK Tigrod 19.85 

esetében. 

A töltősorok elkészítésére az 1.4438 anyagminőségű hő és korrózióálló 

acélhoz javasolt hozaganyagok használata célszerű, amely a párnaréteggel 

keveredve valószínűleg ausztenites szövetszerkezetet eredményez. Azonban 

érdemes a gyök és töltősorok anyagstruktúrájának alakulására az előzőekben is 

használt számításokat alkalmazni. A kapott eredmény szintén csak becslés, a 

gyakorlatban nem feltétlen kapunk hasonló szövetszerkezetet.  
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Típus 

Vegyi összetétel Egyenérték 

C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Mo 

[%] 

N 

[%] 

Cre 

[%] 

Nie 

[%] 

PR „C” - - - - - - - 
17,51-

18,22 

47,85-

55,85 

AA 1.4438 ≤0,03 ≤1,0 ≤2,0 
17,5-

19,5 

13,0-

16,0 

3,0-

4,0 
≤0,11 

21,5-

25 

13-

21,2 

HA 
ASN 5-

IG 
≤0,02 0,40 5,5 19,0 17,2 4,3 0,16 23,90 

24,75-

25,35 

HA 

OK 

TIGrod 

385 

0,01 0,40 1,7 20,0 25 4,4 0,05 25,0 23,4 

HA 
Supranox 

RS 317 
0,04 0,80 0,90 19,0 13 3,5 - 23,7 14,65 

12. táblázat 

1.4438 króm és nikkel egyenértéke: 

 Cremax= 19,5 + 1.5 * 1 + 4+0,5 * 0 = 25 

 Cremin= 17,5 + 1.5 * 0 + 3+0,5 * 0 = 21,5 

 Niemax= 16 + 30* (0,03 + 0,11) + 0.5 * (2 + 0 +0) = 21,2 

 Niemin= 13 + 30* (0 + 0) + 0.5 * (0 + 0 +0) = 13 

ASN 5-IG: 

 Cre= 19,5 + 1.5* 0,4 + 4,3+0,5*0=23,90 

 Niemax= 17,20 + 30* (0,02 +0,16) + 0.5 * (5,5 + 0 +0) =25,35 

 Niemin= 17,20 + 30* (0 +0,16) + 0.5 * (5,5 + 0 +0) =24,75 

OK Tigrod 385: 

 Cre= 20 + 1.5* 0,4 + 4,4+0,5*0=25,0 

 Nie= 20 + 30* (0,01 +0,05) + 0.5 * (1,7 + 1,5 +0) =23,4 
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Supranox RS 317 

 Cre= 19 + 1.5* 0,8 + 3,5+0,5*0=23,7 

 Nie= 13 + 30* (0,04 +0) + 0.5 * (0,9 + 0 +0) =14,65 

Ezen becslések alapján következtetni tudunk a gyök szövetszerkezetének 

alakulására hozaganyag típus függvényében, majd a számunkra legkedvezőbb 

esetet, vizsgálni, illetve alkalmazni. Tekintettel kell lennünk arra, hogy a gyök az 

alkalmazott hozaganyagból, a párnarétegből és az 1.4438 anyagminőségű acélcső 

felkeveredéséből jön létre, így egy alapanyag helyett, kettővel kell számolnunk, 

az értékek és eredmények százalékban értendők: 

 „X” gyök és töltősorok tartománya ASN 5-IG hozaganyag használata 

esetén: 

Niemin = 1/6 * 47,85 +1/6 *13 + 2/3 * 24,75 = 26,64 

Niemax = 1/6 * 55,85 +1/6 *21,2 + 2/3 * 25,35 = 29,75 

Cremin = 1/6 * 17,51+1/6 *21,5+ 2/3 * 23,90 = 22,45 

Cremax = 1/6 * 18,22 +1/6 *25,0+ 2/3 * 23,90 = 23,14 

 „Y” gyök és töltősorok tartománya OK Tigrod 385 hozaganyag 

használata esetén: 

Niemin = 1/6 * 47,85 +1/6 *13 + 2/3 * 23,4= 25,74 

Niemax = 1/6 * 55,85 +1/6 *21,2 + 2/3 * 23,4= 28,45 

Cremin = 1/6 * 17,51+1/6 *21,5+ 2/3 * 25,00 = 23,17 

Cremax = 1/6 * 18,22 +1/6 *25,0+ 2/3 * 25,00 = 23,87 

  „Z” gyök és töltősorok tartománya Supranox RS 317 hozaganyag 

használata esetén: 

Niemin = 1/6 * 47,85 +1/6 *13 + 2/3 * 14,65= 19,91 

Niemax = 1/6 * 55,85 +1/6 *21,2 + 2/3 * 14,65= 22,60 

Cremin = 1/6 * 17,51+1/6 *21,5+ 2/3 * 23,70 = 22,31 

Cremax = 1/6 * 18,22 +1/6 *25,0+ 2/3 * 23,70 = 23,00 
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A töltősorok szövetszerkezeteinek alakulása különböző hozaganyagok használata 

esetén: 

 

29. ábra Alapanyagok, hozaganyagok és az ezekből kialakult gyökök és töltősorok 

becsült szövetszerkezete 

 

30. ábra Gyök szövetszerkezet alakulások 



64 

 

 

Az előzőekben feltüntetett adatokat és számításokat figyelembe véve az 

Oerlikon által forgalmazott Supranox RS 317 használata esetén kerül a 

legközelebb a becsült szövetszerkezetünk az ausztenit + ferrit határvonalához. 

Ebben az esetben sem éri el a ferrit keletkezésének határvonalát, így mind a 

három hegesztőanyag használata esetén tiszta ausztenites szövetszerkezet 

kapunk. 

 A Supranox RS 317 hegesztőanyag nikkel - egyenértéke a legalacsonyabb, 

amelyből következtetni tudunk arra, hogy a három hegesztőanyag közül, ebben 

az esetben a legnagyobb az esély a ferrit képződésének. Ferrit keletkezése a 

hegesztett kötésekben növeli a repedés keletkezésének, azonban ennek a 

hozaganyagnak alkalmazása esetén sem kell tartanunk a ferrit keletkezésétől.  

Az ESAB által forgalmazott OK Tigrod 385 és a Böhler által gyártott ASN 5-

IG hozaganyagok felhasználása során, ahogy a 29. ábraés a 30. ábraán 

leolvasható, hogy a két hegesztő anyag között nincs lényegi különbség 

szövetszerkezeti átalakulás szempontjából. A két hozaganyag a folyamat során 

tiszta ausztenites szövetszerkezetet eredményez a varratban. A párnaréteghez 

választott hegesztőanyagot (Thyssen Thermanit Nicro 82) figyelembe véve a 

Böhler által gyártott ASN 5-IG nevezetű hozaganyagot használom, a gyártók 

megegyezése okán (a Böhler felvásárolta a Thyssent).  

3.4 Előzetes Hegesztési Utasítás (pWPS) kidolgozása  

Az Előzetes Hegesztési Utasítás (pWPSHiba! A hivatkozási forrás nem 

található.) olyan dokumentum, amelyben szerepelnek a 

próbadarab/próbadarabok hegesztésének elvégzéséhez szükséges technológiai 

paraméterek. Ha a gyártást megelőző eljárásvizsgálatok során meggyőződtünk 

arról, hogy a hegesztés során elkészült próbadarab megfelelő a vele szemben 

támasztott követelményeknek, akkor paraméterek helyesek voltak, Ezt követően 

lehetségessé válik a gyártáshoz szükséges Gyártói Hegesztési Utasítások (WPS) 

elkészítése. A hegesztési utasítások szükségesek, mivel a jól kidolgozott WPS-

eken szereplő hegesztéstechnológia betartása (melynek megfelelését a pWPS 

által legyártott darab vizsgálatai bizonyítanak), sikeres hegyesztett kötést 

eredményez [37]. 

A pWPS tartalmi követelményeire vonatkozó előírásokat az MSZ EN ISO 

15609-1:2005-s számú szabványírja elő. A pWPS elkészítésében továbbá 

használt szabványok: MSZ EN ISO 10027-1:2017, MSZ EN ISO 17633:2006, 



65 

 

MSZ EN ISO 6947:2011, MSZ EN ISO 13916:2017, MSZ EN ISO 14175:2008. 

[37,38,39,40,41,42,43]. 

3.5 A védőgáz megválasztása 

A hegesztés során használt védőgázok szerepe nélkülözhetetlen, mivel a 

védőgáz biztosítja az alapanyagból/alapanyagokból és a hozaganyagból kialakuló 

hegfürdő számára szükséges védelmet, illetve gyökvédelmet. 

A Böhler katalógus javaslatát figyelembe véve a választott hozaganyaghoz 

141 hegesztési eljárás során az I1-es jelű 100%-os Ar védőgázt választottam. Az 

argon 100%-os részaránya elméleti érték, amely a valóságban 99,99% tisztaságú 

gáznak felel meg, azonban ez az érték is megfelelő a volfrámelektród által 

létrehozott ív, a hegfürdő és a gyök védelmére. 

Ennek megfelelően a 99,995%-os részarányú argon használatát írjuk elő a 

hegesztés elvégzéséhez, mivel az előzőekben említett védelem szempontjából 

kielégítő. 

Nagyobb tisztaságú argon védőgáz előírása lehetséges, de nem indokolt, 

mivel azonban figyelembe kell vennünk, hogy nem nyújt annyival jobb 

védelmet, mint amennyivel drágább. 

3.6 Technológia paraméterek 

Sikeres hegesztett kötés készítéséhez megfelelő paraméterekre van szüksége a 

hegesztő szakembernek, amelyek betartásával a kívánt eredményeknek megfelelő 

varratot képes hegeszteni. 

Az előző pontokban választott hozaganyagok becsléseink szerint 141 

hegesztési eljárással megfelelő szövetszerkezetű párnaréteget, illetve az arra 

épített varratot eredményeznek, így a pWPS elkészítéséhez ezeket a 

hozaganyagokat és eljárást fogom feltüntetni.  

A további számítások a paraméterek meghatározására szolgálnak számukra. 

Az eljárásváltozatok között, különbséget teszünk, mind vonalenergia, hegesztési 

sebesség és feszültség tekintetében. Ezek meghatározására a tanult képleteket 

alkalmazom, mely segítségemre lesz, a helyes paraméterek megválasztására. 

 Ívfeszültség (Uív) 

Ar védőgáz használata során a munkaponthoz tartozó feszültségintervallum 

10 és 30V közötti tartományba esik. Ennek megfelelően, ha magasabb 

feszültséget kapunk a számítás során csökkentenünk kell az áramerősségen. Az 
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ívfeszültség és az áramerősség közötti összefüggés az ISO ajánlása szerint, Ar 

védőgázhoz [23]: Uív = 10 + 0,04 * Ih 

Ha az általunk megadott áramerősséggel a két szélsőérték tartományába esik 

az eredményük, megfelelőnek tekinthető, azonban figyelemmel kell lennünk arra, 

hogy az áramerősségtől függ a hőbevitelünk, így túl alacsony érték esetén nem 

keletkezik ömledék. Túl magas eredmény esetén, pedig ha nem automatizált a 

rendszerünk a szakember képtelen lesz megfelelő hegesztési sebességgel haladni, 

amelyet az áramerősség megkövetelne. 

Ellenőrizzük az általam választott Ihmin = 90 [A] és Ihmax = 140 [A] 

áramerősségeket: 

Uívmin = 10 + 0,04 * 90 = 13,6 [V] 

10 V < 13,6 < 30 V 

Uívmax = 10 + 0,04 * 140 = 15,6 [V] 

10 V < 15,6 < 30 V 

A két választott szélsőérték megfelel a feltételeknek, így ebbe a tartományba 

eső áramerőségek feltüntethető értékek a pWPS-en. 

 Hőáram (ϕ) 

Időegység alatt a hálózatról üzemelő hegesztő áramforrás által közölt 

hőenergiát a hőárammal fejezzük ki, amely a következő [23]: 

ϕ = ηt * Uív * Ih * cosφ  

ahol: ϕ [W] a hőáram 

ηt a hőforrás termikus hatásfoka, 141 esetében ηt = 0,6, 

Uív [V] ívfeszültség, 

Ih [A] hegesztő áramerősség, 

φ a hegesztőáram és az ívfeszültség közötti fázisszög (egyenáram [DC] esetén 

cosφ = 1, váltakozóáram [AC] esetén ׀cos φ1 <׀). 

Egyenáram előírása esetén, az előző értékeket figyelembe véve: 

ϕmin = 0,6 * 13,6 V * 90 A * 1 = 737,4 W 

ϕmax = 0,6 * 15,6 V * 140 A * 1 = 1310,4 W 

A hőáram segítségével meg tudjuk határozni az eljárás során létrejött 

vonalenergiát, hőbevitelt. 

 Vonalenergia (Ev)  
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A hegesztés sebességét és a hőáramot felhasználva közelítő értéket, illetve 

tartomány kaphatunk, mekkora mennyiségű vonalenergiára, hőbevitelre lehet 

számítani az eljárás során, ehhez a következő számítás lesz segítségünkre: 

Ev = ϕ / vh 

ahol: ϕ [W] a hőáram 

vh [mm/s] a hegesztési sebesség ( 141 esetében 80-100 [mm/perc] » 1,34 – 1,67 [mm/s]) 

Ev [J/mm] a vonalenergia 

Előző számítások alapján: 

Evmin = 737,4 [W] / 1,67 [mm/sec] = 441,56 [J/mm] 

Ebben az esetben a legalacsonyabb hőáram esete áll fenn legmagasabb 

hegesztési sebességgel. 

Evmax = 1310,4 [W] / 1,34 [mm/sec] = 977,91 [J/mm] 

Ebben az esetben a legmagasabb hőáram esete áll fenn legalacsonyabb 

hegesztési sebességgel. 

A hegesztési paraméterek megadásához ezek a képletek nyújtanak segítséget, 

az előző számítások tartományra érvényesek a pontos számítások eredményeit az 

elkészített pWPS-n tüntetem fel. 

Az acélcső anyagvastagsága okán a párnaréteg kialakítására 4 sort írunk elő, 

különböző átmérőjű TIG hegesztőpálcákat alkalmazva, majd a kötés 

létrehozására 1 gyöksort, 7 töltősort és 2 takarót. A párnaréteg elkészítésére az 

előzőekben tárgyalt Thyssen Thermanit NicrO 82 pálcát választom, illetve a 

sarokvarrat elkészítéséhez a Böhler ASN 5-IG hegesztőanyagot. A katalógus 

által javasolt 99,995%-os argon védőgázt írunk elő a hegesztéshez. 

 Az 1.4438 anyagminőségű korrózióálló acélnál nincs szükség előmelegítésre 

és utóhőkezelésre az ausztenites szövetszerkezetből kifolyólag, azonban a 

párnaréteg felvitele előtt az 1.4903 anyagminőségű martenzites hő és 

korrózióálló acélcsövet az előzőekben kiszámolt előmelegítési hőmérsékletre kell 

hevítani a közbenső hőmérséklet betartásával. 

A hegesztés előkészítése és végrehajtása az írásba adott pWPS alapján kell 

elvégezni. A feladat megköveteli az adott eljárás, a hegesztendő alapanyagok, a 

hozaganyag, a hegesztő-berendezés tulajdonságainak ismeretét és az adott 

alkalmazáshoz szükséges dokumentum értelmezését, amely tartalmazza az 

eljárás sikerességéhez vezető paramétereket [44]. 
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Az MSZ EN ISO 15614-1:2017 szabvány előírja, hogy az összeillesztendő 

alapanyagok hossza, „a” legalább 150 mm legyen [45]: 

 

31. ábra A próbadarab MSZ EN ISO 15614-1:2017 szerinti összeállítása 

A hibátlan varrat létrehozásához az első szükséges lépés az illesztés helyét és 

annak 20…40 mm-es környezetétében az alapanyag felületén lévő 

szennyeződések eltávolítása. A leggyakoribb felületen előforduló 

szennyeződések, (pl.: zsír, olaj, nedvesség stb.) rendszerint salak- és 

gázzárványokat eredményeznek. Az előkészítés során az illesztési szélek és a 

hozaganyag fémtiszta állapotának biztosítása elengedhetetlen [Hiba! A 

könyvjelző nem létezik.Hiba! A könyvjelző nem létezik.]. 
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4. A PÁRNARÉTEG ÉS A HEGESZTETT KÖTÉS 

ELKÉSZÍTÉSE A PWPS-EK ALAPJÁN, MAJD AZOK 

RONCSOLÁSOS ÉS RONCSOLÁSMENTES 

VIZSGÁLATA 

A próbadarab előkészítése és hegesztése Előzetes Hegesztési Utasítás alapján 

az alábbi műveletsorrenddel történik: 

1. A munkadarabok méretre forgácsolása, forgácsoló vágással. 

2. A munkadarabok mechanikai előkészítése koronggal, esztergakéssel és 

kefékkel. 

3. A munkadarabok tisztítsa és zsírtalanítása acetonnal. 

4. A hegesztendő anyagszélek illesztése és rögzítése fűzővaratokkal. 

5. A gyöksor elkészítése AVI technológiával pWPS alapján. 

6. További sorok felrakása AVI technológiával pWPS alapján. 

7. A kész kötés pácolása a szennyeződések eltávolítása érdekében. 

Az számítások eredményei alapján elkészített pWPS, amelyet az előző 

pontokban taglaltunk, útmutatás nyújt a hegesztő szakembernek a hegesztett 

kötés elkészítéséhez. Az 1. számú -en jól láthat, hogy mielőtt a hegesztés 

folyamata elkezdődhetne, megfelelő mértékben elő kell készítenünk a 

munkadarabunk, az előírások alapján. 

Első sorban az 1.4903 anyagminőség acélcső forgácsolására került sor. 

Forgácsoló gépek segítségével 44 mm átmérőjű lyukat fúrtunk a csőbe, mely 

művelet eredménye a 32. ábra Az 1.4903 anyagminőségű acélcső fúrást 

követően és marás előttjól látható. Az acél szövetszerkezete miatt, a fúrás 

sikeressége érdekében a fordulatszám alacsony volt, mivel a martenzit nagy 

keménységgel rendelkezik, amely könnyen a fúrófej kárára válhat. 



72 

 

 

32. ábra Az 1.4903 anyagminőségű acélcső fúrást követően és marás előtt 

A sikeres fúrást követően a párnaréteg számára szükséges egy úgymond, 

„peremet”, „vállat” készítenünk, amelyre felrakjuk magát a párnaréteget. Ehhez 

az acélcső felületének kimarására volt szükség, mely a furat középpontjától 

kiindulva egy 32 mm sugarú kört eredményezett. A marás eredményét a 33. ábra 

mutatja.  

 

33. ábra Felület a marást követően 

A váll kialakítását követően tiszta fémes felületet kapunk, azeredeti felülettel 

ellentétben. A forgácsolt területet körülvevő felületnek szintén tisztafémes 

felületnek kell lennie, ezért tisztításra szorul. A felületi festéket, lakkot és a 

környező felületi korróziót köszörüléssel távolítjuk el, melynek eredménye az 

előzőekben említett és elvárt tiszta fémes felület. Ezt a munkálatot és eredményét 

a 34. ábraán láthatjuk.  
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34. ábra A köszörülés folyamata 

 

A köszörülést követően, az acélcső további forgácsolásra szorul a kialakult 

váll egyenletlensége miatt. Eredményes forgácsolást követően egyenletes 

peremet kapunk, amely jobb kötést eredményez az alapanyag és a hegesztőanyag 

arányos elkeveredésének köszönhetően. Ha ezt a műveletet kihagynánk, a 

varratunk nem lenne szimmetrikus, amelyből a felkeveredés során keletkező 

szövetszerkezet alakulása és a varratalak nem lenne kedvező. 

 

35. ábra Egyenletes perem kialakítása 

A megfelelő előkészítés betartását követően, a párnaréteg felrakása 

következik. Sikeres párnaréteget nem egyszerű készíteni martenzites 
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szövetszerkezetű acélok esetén. Helyes technológiai kidolgozást igényel, és nem 

utolsó sorban a hegesztő szakember tapasztalata és ügyessége elengedhetetlen. 

 Az 1. számú pWPS-en meghatározott előmelegítést követően lézeres 

hőmérővel ellenőriztük, hogy az acél elérte-e a meghatározott előmelegítési 

hőmérsékletet. A hőmérséklet ellenőrzése után felkerül a javasolt 4 sor 

párnaréteg 141 eljárást alkalmazva, Thyssen Thermanit NicrO82-s 

hegesztőanyag használatával, a hegesztési paraméterek betartásával. 

A közbenső hőmérséklet betartásának érdekében folyamatosan ellenőriztük az 

acél hőmérsékletét a hegesztés környezetében. 

A párnaréteg felrakását követően az acélcső állapota a 36. ábra Az acélcső a 

párnaréteg elkészítését követőenán megtekinthető. 

 

36. ábra Az acélcső a párnaréteg elkészítését követően 

A párnarétegünk elkészítése utána az 1. számú pWPS-nek megfelelően síkba 

munkáltuk a réteget köszörülést alkalmazva, illetve megtisztítottuk a felvitt 

párnaréteg környezetét. 
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37. ábra A párnaréteg és az acélcső a síkba munkálást és tisztítást követően 

A 2. számú pWPS-en meghatározott élkialakítás betartásra elengedhetetlen. 

Ennek megfelelően a forgácsoló műhelyben az 1.4438 anyagminőségű acélcső 

előkészítését és megmunkálása kerül bemutatásra.  

Az acélcsövet befogjuk a forgácsoló gépünkbe, majd a megfogást követően 

az élkialakításhoz szükséges szöget a gépen a számunkra meghatározott értékre 

állítjuk. 

 

38. ábra A forgácsológép beállítása, élkialakításnak megfelelően 

A forgácsoló gép a megfogott munkadarabot forgatja, amely az álló késsel 

érintkezve veszít az élkialakításnak megfelelően térfogatából. 
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 A munka folyamtát 39. ábra jól mutatja. A képen megfigyelhető, hogy a 

martenzitnek megfelelően az anyag keménységéből kifolyólag a levált forgács 

egyben marad, nem válik szét. A biztonság megőrzése érdekében célszerű a 

folyamat során védőszemüveget viselnünk, illetve a munkaterületet távolról 

szemlélnünk. A surlódásból keletkező hő által felhevült hosszú forgács, nem 

megfelelő műhelyi viselet esetén a bőrhöz érintkezve sérüléssel járhat. 

 

39. ábra Az élkialakítás folyamata 

 

40. ábra Az 1.4438-s acélcső a megmunkálást követően 

A megmunkálást követően az alapanyagok összeillesztése előtt alaposan 

átöblítjük az 1.4903 anyagminőségű acélcsövet az előírt védőgázzal. Az 

öblítéshez szükséges eszközök a 41. ábraán láthatjuk. 
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41. ábra A gyökvédelemhez szükséges gázellátó és tömítés 

Az öblítésre és gyökvédelemre azért van szükségünk, különösen CrNi 

acéloknál, mivel ezen anyagok fő tulajdonsága a hő és korrózióállóság, melyet 

hegesztés során a gyök oldalról a gyökvédelem biztosít a levegő gázainak 

kiszorításával.  

Az öblítés biztosítását követően 2. számú pWPS alapján elvégezzük a kötés 

kialakításához szükséges előkészületeket, majd a 2. pWPS által előírt 

fűzővarratok számával rögzítjük egymáshoz a két alapanyagunk. Az előzőleg 

megemlített fűzővarratok közül egy látható a 42. ábraán. 

 

42. ábra A kötés kialakítása és a fűzővarrat 

A sarokvarrat elkészítése a pWPS alapján sorrend szerint a következő: 

gyökoldal, töltősorok, takarósorok. Ezen sorok felvitele a megadott paraméterek 
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alapján történt. Hegesztés során nem figyeltünk meg semmilyen hibára utaló jelet 

vagy elváltozást, amely szemmel észrevehető. 

 Az elkészült varrat a 43. ábra Elkészült kötés a 2. számú pWPS alapján 

látható, melyen jól megfigyelhetők a hegesztés során létrejött, úgynevezett 

futtatási színárnyalatok. Ezen elváltozások az acél felhevülésével vannak 

kapcsolatban.  

A felmelegedés során, az acélon lévő oxidréteg, amely biztosítja 

korrózióállóságát, a levegőből felhevült állapotban oxigént nyel el. Ahogyan 

vastagszik az oxidréteg az elnyelt oxigén hatására, azzal egyenesen arányosan 

színeződik el. A hőmérsékletekhez jellemző színek tartoznak, így következtetni 

lehet arra, hogy adott területeken milyen mértékben hevült fel az acélunk. 

 

 

43. ábra Elkészült kötés a 2. számú pWPS alapján 

A jellemző színeket és hőmérsékletet a 13. táblázatban foglaltam össze és az 

adatok alapján készítettem egy színskálát, amelyen a valósághoz közeli 

elszíneződések láthatók.  
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A futtatási színek hasznosak lehetnek abból a tekintetből, amit az előbb 

említettem, hogy a színek alapján következtetni tudunk milyen hőmérséklet 

tartományig hevült fel az acél. ez azért fontos, mert ha az acél meghaladja a 700 

°C-ot újrakristályosodás és nagymértékű kiválások következhetnek be, melynek 

okán az acél veszít a vele szemben támasztott követelményekből, illetve 

tulajdonságaiból. Röviden, a túlhevült szakaszban a tulajdonság romlás 

következtében károsodás jelenhet meg. 

Szín Színskála Hőmérséklet 

Acélszürke 

 

24 °C 

Világossárga 270 °C 

Szalma-sárga 340 °C 

Okker 370 °C 

Barna 390 °C 

Lilás- barna 420 °C 

Sötétlila 450 °C 

Kék 540 °C 

Sötétkék 600 °C 

13. táblázat Futtatási színek  

4.1 A próbadarab ellenőrzése és vizsgálata 

Az MSZ EN ISO 5817:2014 szabványban szerepelnek a hegesztett kötések 

minőségi kategóriái, melyek a megengedhető eltérések határértékeik alapján 

vannak kategorizálva. Megfelelő a varrat, ha szabvány szerinti „B” minőséghez 

rendelt határértékeket nem lépi túl. Bizonyos eltérések, melyek károsodáshoz 

vezethetnek nem megengedettek: túlzott varratdudor, túlzott sarokvarrat 

domborúság, túlzott sarokvarrat-vastagság, melyek már a „C” minőséghez 

tartoznak. A hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálatában az MSZ EN 

5817:2014 tehát több szempontból is alapszabványnak tekinthető. 
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A hegesztett kötések roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatához az MSZ 

EN ISO 15614-1:2017 szabvány szerinti lépéseket kell betartanunk. A 

szabványban szerepelnek a szükséges vizsgálatok, a vizsgálatokhoz szükséges 

próbadarabok száma, illetve a próbadarabok kimunkálási helye. Az előírások és 

követelmények, amelyek a szabványban szerepelnek, a 14. táblázat A hegesztett 

kötések roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatához az MSZ EN ISO 

15614-1:2017 szabvány szerinttüntettem fel. 

Próbadarab A vizsgálat típusa 
A vizsgálat 

terjedelme 
Megjegyzés 

Teljes beolvadású 

csőelágazás 

 

Szemrevételezéses 

vizsgálat 
100% - 

Radiográfiai vagy 

ultrahangos vizsgálat 
100% a 

Felületi 

repedésvizsgálat 
100% b 

Keménység mérés Szükséges - 

Makrovizsgálat 2 próbatest - 

a Ultrahangos vizsgálat nem alkalmazható t < 8 mm, továbbá az 1.1. alcsoport és a 8., 10., 41. 48. 

anyagcsoportok esetén.  

b Folyadékbehatolásos vagy mágnesezhető poros vizsgálat. Nem mágneses anyagok esetén 

folyadékbehatolásos vizsgálat 

50 mm-nél nagyobb külső átmérő esetén, és ha az ultrahangos vizsgálat műszakilag kivitelezhetetlen, 

akkor radiográfiai vizsgálatot kell végezni, feltéve, hogy a kötés kialakítása lehetővé teszi a megfelelő 

értékelést. 

14. táblázat A hegesztett kötések roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatához az 

MSZ EN ISO 15614-1:2017 szabvány szerint 
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4.2 A roncsolásmentes vizsgálatok 

4.2.1 Szemrevételezéses vizsgálat 

Az MSZ EN ISO 17637:2011 szabvány szerint végeztük el a hegesztett kötés 

szemrevételezéses vizsgálatát. A pWPS alapján legyártott varratot ellenőrizni 

kell, hogy megfelel-e az átvételi szabványok előírásainak. A vizsgálat 

végrehajtása során nem tapasztaltunk hibát a kötésen. 

A vizsgálat az alábbi szempontok alapján ment végbe: 

1. Tisztítás és varratmegmunkálás 

 A hegesztett varrat megtisztítása kézi, illetve mechanikus módszerrel a 

folytonossági hibáinak megelőzése érdekében. 

 A kész varraton nem tapasztaltunk ívgyújtási nyomokat, illetve 

szerszám okozta sérüléseket, benyomódásokat. 

 A megmunkálást követően egyenletes lett a felület, köszörülési 

nyomok nem tapasztalhatók és a folyamat nem okozott túlmelegedést. 

 Megtámasztás nélkül is kialakult a tiszta átmenet a varrat és az 

alapanyag között. 

2. A varrat alakja és méretei 

 Az MSZ EN ISO 5817:2014 szerint a megengedett varratmagasság a 

készített varrat megfelel. 

 Alakhibát nem tapasztaltunk. 

3. A varrat gyök- és koronaoldala 

 Beolvadási hiba a varratban nem látható. 

 Szélbeégés nem tapasztalható. 

4.2.2 Penetrációs, folyadékbehatolásos vizsgálat 

A folyadékbehatolásos vizsgálat alkalmas a felületi repedések, gyűrődések, 

porozitások és felületi kötéshibák kimutatására. A vizsgálatot elsősorban 

fémeken alkalmazzák, azonban az eljárás nem függ az anyag minőségétől, így 

más anyagok esetében is alkalmazható. 

A folyadékbehatolásos vizsgálat lépései: 
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1. A felület tisztítása, zsírtalanítása. 

2. A jelzőanyag felvitele a felületre és elegendő idő biztosítása, hogy az 

anyagfolytonossági hibákba juthasson. 

3. A felületre felvitt jelzőfolyadék eltávolítása gyorsan párolgó oldószer 

segítségével. Az eltávolítás során figyelni kell arra, hogy a beszívódott 

ne oldódjon ki a repedésekből. 

4. Elhívó szer használata, amely a beszívódott folyadékot a felületre 

hozza. 

5. Színezett folyadék esetén az értékelés szabad szemmel elvégezhető, 

azonban ha fluoreszkáló anyagot alkalmaztunk, akkor ultraibolya 

sugárzás használata szükséges a hibák kimutatására. 

4.2.3 Radiográfiai vizsgálat 

A radiográfiai vizsgálatok során a szerkezeteket elektromágneses hullámok 

átsugárzásával mutatjuk ki az anyagfolytonossági hibákat, melyek felléphettek a 

gyártás során, vagy a gyártást követően. Az elektromágneses hullámok 

áthaladása során a változásokból következtetünk a hibákra. 

4.3 Roncsolásos vizsgálatok 

A roncsolásos vizsgálatok előtt a legyártott acélcsőből az MSZ EN ISO 

15614-1:2017 szabvány szerint kell kimunkálni a szükséges mennyiségű 

próbatesteket, amely a 14. táblázat A hegesztett kötések roncsolásos és 

roncsolásmentes vizsgálatához az MSZ EN ISO 15614-1:2017 szabvány 

szerintban található, illetve a kimunkálás helye a 44. ábraán látható. 
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44. ábra A próbatestek kimunkálása MSZ EN 15614-1:2017 szerint 

A próbatestek kimunkálásához a Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani 

Intézet műhelyének munkatársai nyújtottak segítséget. A kimunkálás keretes 

fűrésszel lett végrehajtva. 

4.3.1 Makrovizsgálat 

A makrovizsgálat során a varratból kimunkált keresztirányú metszetet 

makroszkópiai jellemzőinek meghatározására kerül sor. Az MSZ EN 15614:2017 

szabvány előírja a próbatestek előkészítése során az egyik oldaluk megaratására 

az MSZ EN 1321 szerint kerüljön sor úgy, hogy a beolvadási vonal a 

hőhatásövezet és a varratfelépítés egyértelműen látható legyen. 

Az kimunkálásra és az előkészítésre a Miskolci Egyetem Anyegszerkezettani 

és Anyagtechnológiai Intézet műhelyében, illetve laboratóriumában került sor. A 

próbatestet a kimunkálást követően köszörültük, ezután 4 különböző finomságú 

nedves csiszolópapírelőkészítettük. 

 A polírozás alumínium-oxid szuszpenzióval történt, majd a makrovizsgálati 

képek elkészítéséhez mélymaratást végeztük, királyvíz (sósav és salétromsav 3:1 

térfogatarányú keveréke) használatával az 1.4438 területén, majd nitállal (3% 

Nitál, 97% alkohol) megmarattuk az 1.4903 típusú anyagrészt. A 45. ábraán az 

első vizsgált próbatest a 46. ábraán a második próbatest képe látható 10x 

nagyításban. 
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45. ábra A 1. próbatest makrovizsgálati képe, N=10x 

 

46. ábra A 2. próbatest makrovizsgálati képe, N=10x 

A két ábrán jól látható, hogy a párnaréteg ausztenites szövetszerkezetet 

eredményez, azonban ahol nem lett megfelelően párnaréteg felrakva ott az 

1.4903 anyagminőségű acél a beedződés jeleit mutatja, melyet 

keménységméréssel tudunk ellenőrizni. 

A szövetszerkezet alakulása miatt, mikrovizsgálatot is végeztünk a 

próbadarabokon, melyeken jól látható az ausztenites, illetve a martenzites 

szövetszerkezet. 

 

47. ábra 1.4903 acél mikrovizsgálati képe, N=500x 
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48. ábra 1.4901 és a párnaréteg átmenete, N=500x 

 

49. ábra Párnaréteg, N=200x 

 

50. ábra Párnaréteg és 1.4438 átmenete, N=500x 
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51. ábra 1.4438 mikrovizsgálati képe, N=500x 

4.3.2  A keménységmérés 

Az EN 1043-1 alapján kell végezni a keménységmérést HV 10 terhelésű 

Vickers – módszerrel. A hegesztett varrat keménység eloszlásnak meghatározása 

miatt a lenyomatok a vizsgálat során az alapanyagban, a varratban és a 

hőhatásövezetben legyenek.  

Ha az anyagvastagság nagyobb, mint 5 mm, akkor mind a koronaoldalon és a 

gyökoldalon, illetve nem lehetnek ezek alatt és felett több mint 2 mm-el. 

Sarokvarratok, kétoldali varratok és T - kötések esetén, további lenyomatokat 

kell készíteni a gyöksoron keresztül [45].A keménységmérést a MSZ EN ISO 

15614-1:2017 szabvány szempontjai szerint végeztük el, amely az 52. ábra 

Keménységmérés a 2. próbatestenlátható eredményei, illetve eredményeit a 15. 

táblázat tartalmazza. 
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52. ábra Keménységmérés a 2. próbatesten 

 

 

Keménységmérés 

 

1. sor HV 10 2. sor HV 10 

272 441 

290 424 

297 394 

294 194 

287 177 

238 183 

225 184 

 188 

 189 

15. táblázat Keménységmérés eredményei 

Az eredményekből jól látható, hogy a kötés azokon a részeken ahol nem volt 

megfelelő párnaréteg, illetve egyáltalán nem volt, az acél beedződött. A 

beedződés során az anyag felkeményszik, amelynek oka az elridegedés. Rideg 

anyagok hosszantartó igénybevétel esetén, illetve dinamikus terhelésnek kitéve 

hamar elrepednek, így a csőszerkezet szempontjából sikertelennek tekinthető az 

általam kidolgozott technológia 
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Javaslat 

A hegesztett kötés azon részei, melyek megfelelő mértékben tartalmaztak 

párnaréteget, illetve a hegesztőanyag jó mértékben keveredett fel az 

alapanyaggal, a keménységmérés során nem mutattak a beedződésre utaló mérési 

adatokat. Ennek függvényében a pWPS – módosítva sikeres technológia 

kivitelezhető. A módosítani kívánt paraméter a „perem” átmérője, az eddig méret 

legalább kétszeresére. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A feladatom a diplomamunkám keretén belül egy 1.4438 anyagminőségű 

ausztenites CrNi és egy 1.4903 anyagminőségű, martenzites CrNi acél cső, 

párnaréteggel történő kötés kialakítása, majd a pWPS alapján a próbadarab 

gyártása és a legyártott munkadarabból kimunkált próbatestek szabványok 

szerinti eljárásvizsgálata. 

Az 1. pontban röviden bemutatásra kerültek a korrózióálló acélok felhasználói 

típusuk és szövetszerkezetük szerint, az ötvözők és szennyezők hatásai ezen 

acélminőségekre. 

A 2. pontban megismerkedtük az 1. pontban felsorolt anyagminőségek 

hegeszthetőségével, hegeszthetőségük milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, 

illetve a művelet során fellépő hibák típusaival és azok hatásaival az acélokra. A 

hegeszthetőségi hibák közül a szemcsehatármenti korrózióval, a melegrepedéssel 

hidegrepedéssel, ezek elkerülésének lehetőségeivel, illetve párnaréteg 

alkalmazásával kiemelten foglalkoztunk. rövid áttekintésre kerültek a lehetséges 

hegesztési technológiák (BKI, VFI, SWI) az acélcső gyártásához, amelyek közül 

az SWI-t választottuk az anyagminőségből, a falvastagságból, a varratok 

számából és minőségéből kifolyólag. 

A 3. pontban bemutatásra kerültek a számomra biztosított acélcsövek 

tulajdonságai, amelyeknek anyagminősége 1.4438 és 1.4903. A hozaganyag 

kiválasztása során a katalógusok által javasolt hozaganyagok közül a Schaeffler- 

Delong diagram segítségével választottam ki a megfelelőt. Párnaréteg 

elkészítésére a Thyssen Thremanit NicrO82-re esett a választás, gyök, illetve 

töltősorok szempontjából pedig a  BÖHLER ASN 5-IG-re. A katalógus ajánlása 

alapján az I1 típusú 99,995%-os tisztaságú argont írtuk elő az Előzetes 

Hegesztési Utasítás (pWPS) elkészítése során, amely tervezése során a 

technológia paramétereit írtuk elő. 

A 4. pontban a párnaréteg és a hegesztett kötés elkészítésének folyamatát 

mutattam be részletesen, majd bemutatásra kerültek az eljárásvizsgálatok, illetve 

azok eredményei, melyek kiértékelése során megbizonyosodtunk a technológia 

sikertelensége felől, így javaslatot tettem technológia változtatására a sikeres 

kötés gyártása érdekében. 
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SUMMARY 

In my thesis my aim was to elaborate a pWPS for a clad welding procedure 

with the application of 1.4438 Cr-Ni and 1.4903 Cr-Ni stainless steel as base 

metals, and to perform a standard welding procedure qualification process on the 

test piece which was manufactured according to the pWPS. 

In the first section I presented the different kinds of stainless steels based on 

their microstructures and field of applications, the effects of alloying and 

contaminant elements on the regarding metals, furthermore the effects of 

different gases. 

In the second section I introduced the weldability of the studied stainless steel 

types in section 1, the possible defects during the welding process, and their 

effects on the metals. I investigated the effects and the possible ways of 

prevention of inter-granular corrosion, hot-cracking, cold cracking, how to made 

clad weld in the right way and in a more detailed way. I introduced and took into 

consideration the possible welding technologies (MMA, MIG, TIG) for the 

production of the weld. Due to the base metal, the wall thickness and the number 

of welds, I chose the TIG technology for the manufacturing process 

In the third section I presented the different properties of the given 1.4438 and 

1.4903 stainless steel tubes. During the elaboration of the pWPS, the selection of 

the filler metal was in accordance with the suggestions of different filler metal 

catalogues. The Schaeffler- Delong diagram was very helpful to make a right 

decision. I picked Thyssen Thremanit NicrO82 to the clad layer and BÖHLER 

ASN 5-IG as filler metal for the process. Also in accordance with the catalogues, 

I1 type argon with the purity of 99.995% was chosen as shielding gas. 

In section four I presented the process of the clad weld and the welded joint, 

and than the process and results of the required welding procedure qualification. 

Based on the results, we made sure that the chosen welding parameters are not 

suitable for the given welding task. Furthermore I suggested a right way to make 

a successful manufacturing process. 
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