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TÉMAVEZETŐK AJÁNLÁSA 

Gyura László gépészeti szakközépiskolai tanulmányait követően a Budapesti Műszaki 

Egyetem Gépészmérnöki Karán szerzett gépgyártástechnológiai szakirányos gépészmérnöki 

oklevelet. Tanulmányait a BME Természet- és Társadalomtudományi Karán folytatta, ahol 

1991-ben kitüntetéses mérnök-tanári oklevelet, majd a BME hegesztő szakmérnöki szakán 

1993-ban kitüntetéses hegesztő szakmérnöki oklevelet szerzett. A hegesztés irányú 

érdeklődését és elkötelezettségét az 1999-es dátumú European Welding Engineer (EWE), és 

a 2000 évben megszerzett International Welding Engineer (IWE) diplomák tették teljessé, 

amely szakirányú végzettségeket 2016-ban és 2019-ben megerősítette (CEWE, CIWE 

oklevelek). 

 

A kiemelkedő képességű diák egyetemi évei alatt bekapcsolódott a hegesztéssel 

foglakozó tudományos diákkör kutatási tevékenységébe, ahol kiváló tanárok irányításával 

ismerte meg a kutatói munka fogásait. TDK dolgozataival több hazai és nemzetközi 

konferencián vett részt és 1989-ben az OTDK Műszaki Szekciójában Hegesztési 

hőhatásövezet szövetszerkezetének meghatározása számítógéppel c. dolgozatával első 

helyezést ért el. Az egyetemi oklevél megszerzését követően több éven keresztül tanszéki 

mérnök beosztásban aktív közreműködője volt a BME Mechanikai Technológia és 

Anyagszerkezettani Intézet hegesztési kutatásainak. Pályafutását a későbbiekben az iparban 

folytatta, a Linde Gáz Magyarország Rt.-nél (napjainkban ZRt.) helyezkedett el, ahol egyre 

feljebb lépett a ranglétrán, egészen a hegesztéstechnológiai vezetői beosztásig. A vállalat és 

a Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet között kialakult 

együttműködés eredményeként a BSc, az MSc és a hegesztő szakmérnöki szint hegesztés 

témájú tantárgyainak keretében rendszeresen szerveztünk szakmai tanulmányutakat a 

LINDE budapesti telephelyére, ahol Gyura László magas szintű és az egyetemi elméleti 

képzést jól kiegészítő előadásokat és szakmai bemutatókat tartott. Ugyancsak oktatóként 

több alkalommal részesei lehettünk a LINDE szakmai rendezvényeinek és a hegesztési 

konferenciáknak, ahol a jelölt szaktudásáról és kiemelkedő előadó képességéről 

rendszeresen meggyőződhettünk.  

Gyura László hű maradt az egyetemi oktatáshoz is, a Budapesti Műszaki és Gazdaság-

tudományi Egyetemen, a Miskolci Egyetemen, az Óbudai Egyetemen és a Nyíregyházi 

Egyetemen tart előadásokat a hegesztés, a lángtechnológiák és a biztonságtechnikák 

témakörökben. A BME tanársegédi és tiszteleti egyetemi adjunktusi besorolású 

oktatatójaként sokszoros témavezetői és konzulensi szerepvállalásával sok egyetemi 

hallgatónak járult hozzá TDK dolgozatának, szakdolgozatának, diplomamunkájának és 

szakmérnöki diplomatervének magas szintű elkészítéséhez. Hasonlóan kedvezően 

nyilatkozhatunk szakírói tevékenységéről, amelyet magas szinten és közérthetően megírt 

magyar és idegen nyelvű publikációi jellemzik. Ipari szakember létére különösen is 

kiemelkedőnek tekinthető a Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő 152 közleménye. 

A német anyacége magyarországi részvénytársaságánál alkalmazásban álló Gyura László 

előadói szintű német nyelvtudását a BME német nyelvű képzésében bizonyította, angol 
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középfokú nyelvismerete lehetővé teszi, hogy a szakirodalom tanulmányozásán túl angol 

nyelvű munkákat írjon és előadjon. Informatikai ismereteit már hallgatói korában 

bizonyította, (lásd a Hegesztési hőhatásövezet szövetszerkezetének meghatározása 

számítógéppel c. OTDK első díjas dolgozatát), azt követően ismereteit tovább gyarapította 

és munkakörében, valamint tudományos tevékenységében aktívan használja. Ezekre az 

ismeretekre épített a sokoldalúan műszerezett kísérleteinek, illetve a Gleeble 3500 típusjelű 

fizikai szimulátorral végzett kutatásainak megtervezése, kivitelezése és kiértékelése során. 

Jelölt szakmai szervezetekben betöltött tisztségei és szerepvállalása révén közismert a 

magyar hegesztői társadalom körében. Különösen nagyra értékeljük a Magyar Hegesztési 

Egyesületben (főtitkárként), a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati 

Egyesülésben, a Magyar Tudományos Akadémia Anyagtudományi és Technológiai 

Bizottságának Hegesztési Albizottságában és Magyar Szabványügyi Testületben kifejtett 

aktív közéleti tevékenységét. Képességeinek és munkásságának elismeréseként delegátusi 

minőségben Magyarországot képviseli a Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) C-I jelű, 

„Additive Manufacturing, Surfacing, and Thermal Cutting” címet viselő szakbizottságában. 

Gyura László munkahelyéhez kapcsolódóan elkötelezett kutatója a hegesztéshez és a 

lángtechnológiákhoz köthető ipari gázok alkalmazásának, és kiemelten a disszertáció 

témájának választott lángegyengetésnek. Az ezen a területen kifejtett kutatói munkásságával 

bizonyította, hogy birtokában van mindannak az elméleti és gyakorlati ismereteknek, 

amelyek segítésével a doktori témájául választott interdiszciplináris területen megalapozott 

és helyes következtetéseket volt képes megalkotni. A kétéves időtartamra koncentrált 

doktori munkáját nagyfokú önállósággal, kivételes problémamegoldó képességgel és 

precizitással végezte. Figyelmet érdemel kiváló szervezőkészsége is, amellyel a 

meglehetősen drága és munkaigényes kísérleteit a kiterjedt ipari és egyetemi kapcsolatainak 

felhasználásával megszervezte és végrehajtotta. 

Külön kiemelendő az a kutatómunkában nélkülözhetetlen analizáló és szintetizáló 

képessége, amellyel az irodalmi háttérismeretekből és szerteágazó kísérleteinek 

eredményeiből tudományos igényű és a gyakorlati életben alkalmazható következtetéseket 

volt képes levonni. 

 

Az előzők összefoglalásaként tudományos vezetői minőségünkben meggyőződéssel 

valljuk, hogy Gyura László a PhD értekezésének elkészítésével az önálló, alkotó 

tudományos munka végzésére való alkalmasságát messzemenőkig bizonyította. Kiváló 

elméleti és gyakorlati felkészültsége révén a magyarországi tudományos közélet aktív 

személyisége, valamint a hazai és nemzetközi hegesztéstudományi szakterület kiváló 

művelője.  

Jelölt igen aktív és magas színvonalú, magyar és idegen nyelven kifejtett publikációs 

tevékenysége, tudományos eredményeinek hazai és nemzetközi fórumokon való bemutatása 

és megvitatása garancia arra, hogy értekezését sikeresen megvédje. 

 

 

Miskolc, 2021. május 31.  

 

 

 

 

 Dr. Balogh András Dr. Gáspár Marcell 

 c. egyetemi tanár, témavezető egyetemi docens, társtémavezető 
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JELÖLÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

GÖRÖG BETŰS JELÖLÉSEK 

α: Ferrit (a vas szabályos, térben középpontos köbös rácsú szilárd oldata)  

γ: Ausztenit (a vas szabályos, felületen középpontos köbös rácsú szilárd 

oldata) 

 

ηt:  Termikus hatásfok [-] 

φ:  Keresztirányú szögelfordulás [º] 

Φ: Hőáram (hőteljesítmény) [W] 

Φh: Hasznos hőáram (hasznos hőteljesítmény) [W] 

Φh/v: Vonalenergia (fajlagos hőbevitel) [J/mm*] 

 

LATIN BETŰS JELÖLÉSEK 

A: Nyúlás [%] 

A1: Átalakulási (eutektikus) hőmérséklet egyensúlyi viszonyok esetén [ºC] 

Ac1: 
Az ausztenit kialakulás kezdetének hőmérséklete a hevítési fázisban, nem 

egyensúlyi viszonyok esetén 
[ºC] 

Ar1: 
Az ausztenit átalakulás befejeződésének hőmérséklete a hűlési fázisban, 

nem egyensúlyi viszonyok esetén 
[ºC] 

A3: Átalakulási hőmérséklet egyensúlyi viszonyok esetén [ºC] 

Ac3: 
Az ausztenit kialakulás befejeződésének hőmérséklete a hevítési fázisban, 

nem egyensúlyi viszonyok esetén 
[ºC] 

Ar3: 
Az ausztenit átalakulás kezdetének hőmérséklete a hűlési fázisban, nem 

egyensúlyi viszonyok esetén 
[ºC] 

5A   Arányos rövid próbatesten mért százalékos szakadási nyúlás [%] 

ACC: Levegővel gyorsított hűtés (Air Cooled Condenser)  

ace.: Acetilén  

AR: Hagyományos hengerlés (As Rolled)  

prop.: Propán  

CCT: Folyamatos hűtésre érvényes átalakulási diagram (Continuous Cooling 

Transformation) 
 

CEIIW: EN 1011-2 A módszerben alkalmazott karbonegyenérték (IIW szerinti) [%] 

CET: EN 1011-2 B módszerben alkalmazott karbonegyenérték [%] 

CP: Szabályozott folyamat (Controlled Process)  

CPS: Termikus vágás technológiai utasítás (Cutting Procedure Specification)  

dV/dt: Gáz térfogatáram [l/h*] 

d: Lángátmérő [mm*] 

DQ: Direkt edzett (Direct Quenched)  

EL: Egylángú égő  
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F: Erő [N] 

Fgy: A képlékeny alakváltozás kezdetéhez tartozó erő ütővizsgálatnál [N] 

Fm: Az ütővizsgálat során mért maximális erő [N] 

H: Hevített lemez alakváltozása [mm*] 

HV: Vickers keménység [-] 

HTT: Nagy hőmérsékletű megeresztés (High Temperature Tempering)  

IIW: Nemzetközi Hegesztési Intézet (International Institute of Welding)  

km: Anyagkonstans [MPa%*] 

KV: Charpy V-bemetszésű próbatesten mért ütőmunka [J] 

LHV: Alacsony fűtőérték (égéshő) (Low Heating Value) [J/kg, J/m3] 

MAPP: Metilacetilén-propadién több komponensű éghető gáz  

M-A: Martenzit – ausztenit szövet  

Mf: Martenzites átalakulás befejező hőmérséklete [ºC] 

Ms: Martenzites átalakulás kezdeti hőmérséklete [ºC] 

N: Normalizált (Normalised)  

nX: „n”-szeres hevítés  

Q: Edzett (Quenched)  

Q+T: 
Nemesített: edzett + közvetlenül A1 alatt megeresztett (Quenched + 

Tempered) 
 

QST 
Nemesített: edzésről azonnal megeresztett (Quenched and Single 

Tempered)  
 

q: Hőáramsűrűség (égés intenzitás) [W/mm2*] 

Rm: Szakítószilárdság [MPa*] 

Rp: Folyáshatár [MPa*] 

Rp0,2: Egyezményes folyáshatár [MPa*] 

s  Lemezvastagság [mm*] 

t: Idő [s] 

té: Égő-hevített munkadarab távolság [mm*] 

T: Hőmérséklet [ºC] 

TL: Többlángú égő  

TM: Termomechanikusan kezelt (Termomechanically treated)  

T27J: 27 J ütőmunkához tartozó hőmérséklet [ºC] 

t8,5/5: 850 ºC-ról 500 ºC-ra történő lehűlés ideje [s] 

t8/5: 800 ºC-ról 500 ºC-ra történő lehűlés ideje [s] 

t7/3: 700 ºC-ról 300 ºC-ra történő lehűlés ideje [s] 

x,y,z: A hevített darab egy pontjának koordinátái [mm*] 

v: Égő mozgási (előtolási) sebessége [cm/min*] 

Wi: A repedésindulásra fordított energia ütővizsgálatnál [J] 

Wt: A repedésterjedésre fordított energia ütővizsgálatnál [J] 

WPS: Hegesztéstechnológiai utasítás (Welding Procedure Specification)  

   

   

 
*  Nem SI mértékegység, a hegesztés és rokontechnológiák területén a hazai és nemzetközi 

gyakorlatban használatos.  
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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA 

A XXI. század jelenlegi gép- és acélszerkezet gyártási folyamatában megfigyelhető a 

gázlángot használó eljárások egy részének háttérbe szorulása, ugyanakkor vannak olyan 

lángalkalmazások, amelyek a gyártás során ma is nélkülözhetetlenek. Ezen eljárások közé 

sorolhatjuk a lángvágást, a lánggal végzett elő- és utómelegítést, illetve a lángegyengetést.  

Mindezen folyamatok a nem túl koncentrált, kis hőáramsűrűségű, de esetenként relatíve 

magas, akár 3000 °C-t is meghaladó hőmérsékletű hőforrásnak köszönhetően jelentős 

anyagszerkezeti változásokat okozhatnak, amelyek az acélok biztonságos 

felhasználhatóságát veszélyeztethetik. Különösen igaz lehet ez a már napjainkban is 

alkalmazott, de a jövőben várhatóan egyre gyakrabban felhasználandó nagyszilárdságú 

acéloknál, amelyekről e téren meglehetősen kevés tapasztalattal és konkrét mérési 

eredménnyel rendelkezünk. A hegesztéstechnológiában a nagyszilárdságú acélok 

hegeszthetőségével kapcsolatban ma már számos irodalmi forrással találkozhatunk. A 

szakemberek körében így általában jól ismert, hogy a nemesített nagyszilárdságú acélok 

rendkívül érzékenyek a hegesztési hőbevitelre, elsősorban a szívósságcsökkenés 

szempontjából, sőt a hő hatására nemcsak a keménység növekedése, hanem akár lokális 

kilágyulás is bekövetkezhet. A hegesztéshez képest kevésbé koncentrált, kisebb 

hőmérsékletű lángegyengetés hatásairól azonban ma még kevés mérési és tapasztalati adat 

áll rendelkezésünkre. Kevés azon tudományos publikációk száma, amely a vázolt 

szakterülettel mélységében foglalkozna.  

 

A probléma a gyakorlatban is jól ismert, hiszen például az acélszerkezetgyártás egyik 

legújabb, széleskörben alkalmazott európai alapszabványa, az MSZ EN 1090-2 is külön 

foglalkozik a gyártáshoz kapcsolható termikus technológiák (elsősorban a lángvágás, 

lángegyengetés) paramétereinek előírásával, és az eljárások anyagszerkezetre gyakorolt 

hatásával [1]. A szabvány nagyszilárdságú acélok esetén a lángtechnológiák alkalmazását 

követően pl. a megengedett keménységet 450 HV10 értékben határozza meg, amelyet ún. 

technológia vizsgálattal ellenőrizni, ill. bizonyítani is kell. Erre az acélszerkezetgyártás 

gyakorlatában már vannak kidolgozott eljárások, de ezek az eljárások elsősorban a 

CR ISO 15608 szerinti 1.1, ill. 1.2 acélcsoportokra vonatkoznak [2]. A már említett 

MSZ EN 1090-2 szabvány a gyártói hegesztési utasításhoz (WPS - Welding Procedure 

Specification) hasonlóan a lánggal végzett műveletekre és egyéb termikus technológiákra is 

technológiai utasítást javasol (lángvágáshoz pl. CPS-t - Cutting Procedure Specification-t). 

A hegesztéstechnológia tervezésekor az acélok szerkezetét és mechanikai tulajdonságait 

kritikus mértékben nem befolyásoló megengedett minimális és maximális hőbevitel 

meghatározásához jellemzően az ún. hűlési idő (t8,5/5, t8/5) koncepciót használják, amelyre 

nemzetközi szabványos előírások is kidolgozásra kerültek (MSZ EN 1011-2 szabvány) [3]. 

Kérdésként merül fel, hogy a lánggal történő hevítéseknél e módszer használható-e, illetve 

hogyan határozhatjuk meg egy-egy ilyen módon hevített szerkezet jellemző hűlési 

sebességét, hűlési idejét.  
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A hegesztett konstrukciók tervezésénél, méretezésénél, illetve a darabolási és hegesztési 

technológiák megválasztásánál ugyan törekszünk arra, hogy a gyártás során minél kevesebb 

maradó alakváltozást szenvedjen a szerkezet, azonban egy bizonyos mértékű geometriai, és 

méretváltozás a legátgondoltabb technológia esetében is elkerülhetetlen. Az elvárt alak- és 

mérethűség tarthatósága érdekében gyakran szükséges mechanikusan vagy termikus 

hőforrással (jellemzően lánggal) egyengetni szerkezeteinket. Mivel a mechanikus 

egyengetés a nagyobb méretű, bonyolultabb szerkezeteknél és külső helyszíneken 

gyakorlatilag nem kivitelezhető, a hőhatásra érzékeny anyagoknál a korábban említett 

lángvágás mellett így egyre inkább előtérbe kerül a lánggal végzett melegegyengetés 

lépéseinek korrekt betartása és annak dokumentálása is.  

A lángegyengetés fontos része a szerkezet gyártási életciklusának, amelynek 

koordinálásához ismerni kell a technológiához tartozó fizikai jelenségeket, tapasztaltnak kell 

lenni az eljárás végrehajtásában, valamint ismerni kell a feldolgozott acélok várható 

anyagszerkezeti és mechanikai tulajdonság változásait.  

 

1.1. A lángtechnológiákhoz használt ipari gázok 

A fentiekben említett lángot használó eljárások éghető gázaként jellemzően valamely gáz 

halmazállapotú szénhidrogént használják, amelyek a gyakorlat során két nagy csoportra 

bonthatók – acetilén, ill. az acetilénhez viszonyítottan lassabban égő, ún. slow burning 

gázok. Ez utóbbi csoportba tartozik a gyártási gyakorlatban gyakran használt metán (illetve 

a metánt nagy mértékben tartalmazó földgáz), a propán (ill. a hazai gyakorlatban a 

propán/bután (PB) keverék), de ide tartoznak még a bután, az etilén, a propilén, ill. több 

szénhidrogén keverékéből létrehozott különleges éghető gázok is [4]. A lassú égésű gázok 

és gázkeverékek közös jellemzője, hogy az acetilénhez képest mintegy 10-15%-kal 

alacsonyabb lánghőmérsékletet eredményeznek, égési sebességük és hőáramuk is 

lényegesen kisebb a gyors égésű acetilénhez képest. Mindebből adódóan a szerkezetek 

hevítése során egy adott hőmérséklet eléréséhez szükséges idő jellemzően hosszabb, mint 

acetilén esetén, így a kialakult hőhatásövezet térbeli kiterjedése, tulajdonságai, így az 

anyagra gyakorolt hatás is várhatóan más-más lesz. Az ilyen lassú égésű gázok ugyanakkor 

a piacon lényegesen olcsóbban szerezhetők be, és bizonyos szempontokból még 

biztonságtechnikailag is egyszerűbb a kezelésük. A szakemberek körében gyakran felmerül 

a kérdés, hogy egy-egy eljárásnál milyen éghető gázt (annak megfelelően milyen 

rendszerű/méretű égőt) használjanak, melynek mind műszaki, mind gazdaságossági 

aspektusai lehetnek. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy nemcsak az éghető, hanem az égést 

tápláló gázoknál is van lehetőségünk választásra. Égést tápláló gáz kapcsán természetesen 

csak az oxigénről beszélhetünk, de ennek gyakorlati megjelenési formája különböző lehet. 

Az [5] irodalom szerint definiált (az „O” főcsoportba tartozó) tiszta oxigén mellett egyes 

technológiáknál a sűrített, ill. a szintetikus (oxigén és nitrogén két komponensű 

mesterségesen kevert) levegő, vagy egyszerűen az égő konstrukciójának köszönhetően a 

légkörből felvett/szívott levegő is használható. 

Az előbbi rövid áttekintésből is látható, hogy a lángtechnológiák a kisebb szilárdságú 

szerkezeti acélokon, de különösen a nagyszilárdságú acélokon történő alkalmazásakor még 

ma is számos kérdés felmerül. Jelen kutatómunka a lángtechnológiák ideális és attól eltérő 

paramétereinek normalizált és nagyszilárdságú szerkezeti acélokra gyakorolt hatásainak 

vizsgálatára összpontosít. 
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1.2. A kutatómunka célkitűzései 

Nyilvánvaló, hogy egy doktori értekezés keretében nincs arra lehetőségem, hogy minden 

fontos lángtechnológia hatását, minden releváns acéltípus esetében elemezzem, ezért 

választásom elsősorban a lángegyengetésre, valamint a hegesztett szerkezetek gyártásánál 

Magyarországon is gyakran felhasznált acél vizsgálatára terjedt ki. Vizsgálataimhoz három 

szilárdsági típuskategóriát, a 355 MPa, a 690 MPa, valamint a 960 MPa névleges 

folyáshatárú, hegesztett szerkezetek készítéséhez használt normalizált és nemesített 

nagyszilárdságú acélt választottam.  

A kutatómunkához szükséges kísérleteket két pillérre alapoztam:  

- Elsőként a leggyakoribb lángegyengetési technológiák során kialakuló hőhatások 

különböző peremfeltételek melletti hőciklusainak kimérését, felvételét végeztem el. 

Az eljárásra jellemző hőciklusok alapján a Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani és 

Anyagtechnológiai Intézetében rendelkezésre álló Gleeble 3500 típusú fizikai 

szimulátorral végeztem vizsgálatokat. A berendezés segítségével a lángegyengetés 

hatása a kimért hőciklusok segítségével szimulálható, és a későbbi anyagvizsgálatok 

számára elegendően nagy térfogatban előállítható a kialakult szövetszerkezet. A 

fizikai szimuláció a hagyományos módszerekhez képest lehetővé teszi a 

hőhatásövezet tulajdonságain alapuló tudatos technológiatervezést. A módszer 

további előnye, hogy a költség- és időigényes kísérletekhez képest viszonylag sok 

technológiai változat is reális időn belül és jól reprodukálható módon 

megvalósítható.  

- Kísérleteim további céljaként a választott alapanyagokon különböző 

lemezvastagságokon, különböző peremfeltételekkel (eltérő eszközök, azok 

üzemeltetéséhez szükséges ipari gázok) vizsgáltam a valódi hőhatás (valós 

körülmények közötti hevítés hatása) okozta tulajdonság változásokat. Az így nyert 

értékeket hasonlítottam össze a szimulációs vizsgálatok eredményeivel. Elemeztem 

továbbá, hogy a valós melegítéseknél a peremfeltételek (pl. más lemezvastagság) 

esetleges változásakor mennyire fogadhatóak el és alkalmazhatóak az elvégzett 

szimulációs vizsgálatok.  

Mindezek alapján kutató munkám fő célkitűzései a következőkben foglalhatók össze: 

1. A lángegyengetés hőciklusainak elemzése során annak megállapítása, hogy a 

hegesztéstechnológiák hőbevitelének meghatározásához általánosságban elfogadott 

hűlési idő koncepció az egyengetés okozta hőhatás során maradéktalanul 

alkalmazható-e.  

2. A lángegyengetés hőhatásának elemzéséhez, következményeinek vizsgálatához 

fizikai szimulációs kísérletsorozat kidolgozása és végrehajtása a Gleeble 3500 

termo-mechanikus fizikai szimulátor segítségével. Normalizált és nemesített 

nagyszilárdságú acélok adott hőciklushoz tartozó termikus etalonjainak létrehozása 

összehasonlító vizsgálatok céljaira. A szimulációs vizsgálatok eredményeinek 

kiterjesztése különböző peremfeltételű valós hevítésekre. 

3. Az oxigén-acetilén (oxigén-propán) lánggal történő egyengetés – különös tekintettel 

az egyengetés során kialakult maximális hőmérsékletre, valamint a hűlési viszonyok 

körülményeire – hatásának vizsgálata normalizált és nemesített nagyszilárdságú 

acélok anyagszerkezeti és ezzel összefüggő mechanikai tulajdonságaira (keménység, 

szívósság). 
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4. Az acetilén/lassú égésű gázok (elsősorban propán) alkalmazhatóságának, 

helyettesíthetőségének lehetőségei, a helyettesíthetőség mérnöki viszonyainak 

feltárása elsősorban a nagyszilárdságú acélokon való lángegyengetés célú 

alkalmazás körülményeit figyelembe véve.  

5. A vizsgált acélok azonos helyeit érintő ismételt termikus hatások okozta változások 

mértékének feltárása a hőhatás ismétlődési számának függvényében. A 

megengedhető változások (esetleges károsodás) mértékének anyagvizsgálatokon 

alapuló számszerűsítése. 
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2. A LÁNGEGYENGETÉS TECHNOLÓGIÁJÁNAK ÉS ESZKÖZEINEK JELLEMZŐI 

A hegesztett szerkezetek gyártása során létrejövő alakváltozások és feszültségek a 

hőfolyamatok (hegesztés, előmelegítés, utóhőkezelés, termikus vágás stb.) okozta hevítési-

hűlési, hőtágulási-zsugorodási, valamint metallurgiai folyamatok következményeként 

jönnek létre [6]. A kialakuló belső feszültségek és a maradó alakváltozások szoros 

kapcsolatban állnak egymással. A jellemzően lokálisan hevített szerkezeteknél a hevítést 

követően a felhevült anyagrész (pl. a varrat és a körülötte felhevült alapanyag) a hűlési 

folyamat során zsugorodik. Amennyiben ez a zsugorodás akadályozott, a felhevült részben 

nagyobb maradó feszültség alakul ki, az alakváltozás kisebb mértékű. Ez a maradó 

feszültség azonban a későbbi gyártási folyamatok során (pl. szemcseszórás, forgácsolás stb.) 

a szerkezet maradó alakváltozásához vezethet. Ha a zsugorodást nem gátolják, akkor a 

maradó feszültség kisebb ugyan, viszont jelentős maradó alakváltozások alakulhatnak ki [7]. 

Az alakváltozások osztályozása bonyolult feladat, még egyszerű szerkezet esetén is 

többirányú összetett külső és belső alakváltozásokra kell számítani. Átgondolt, megtervezett 

gyártástechnológiával (pl. hegesztési sorrenddel, készülékek, merevítések alkalmazásával 

stb.) a maradó alakváltozások mértéke csökkenthető ugyan, de összetett fémszerkezeteknél 

gyakran az alakváltozások keletkezése elkerülhetetlen [6], [8], [9]. Az ideális geometriát és 

méreteket érintő külső alakváltozások miatt ilyen esetekben a szerkezet egyengetése a 

gyártás kihagyhatatlan elemévé válik. Az egyengetés során a hegesztett szerkezetek 

vetemedése a maradó alakváltozás nagyságával megegyező, de ellentétes irányú képlékeny 

alakváltozással szüntethető meg [10]. Nagyméretű bonyolult szerkezeteknél jellemzően 

nincs mód és lehetőség a képlékeny alakváltozás eléréséhez szükséges mechanikus 

egyengetésekre (hidegalakításokra), gyakorlatilag csak a hővel történő egyengetés jöhet 

számításba. A hővel történő egyengetések leggyakoribb formája a lángegyengetés, amellyel 

a vetemedés általában megszüntethető ugyan, de maradó feszültségi állapot továbbra is 

jellemezheti a szerkezetet [11], [12]. 

 

2.1. A lángegyengetés alapjai 

A lángegyengetés az ún. lánghevítéses eljárások közé tartozik, melyek lényege, hogy az 

eljárás során a munkadarabnak gázláng segítségével adnak át hőt anélkül, hogy azt 

megolvasztanák [13]. A lángegyengetés célja, hogy egy eltorzult alkatrész, szerelvény, 

szerkezet stb. alakját, geometriáját helyreállítsák, a nem kívánatos maradó alakváltozásokat 

megszüntessék. A termikus egyengetésnél az esetek túlnyomó többségében gázlángot 

használnak, de megjegyzendő, hogy az eljárás nem feltétlenül igényel lángot, hiszen egyéb 

hevítési eljárásokkal is hasonló eredményeket lehet elérni (pl. egy indukciós hevítés is 

használható egyengetési céllal [14]). A lángegyengetés összetett, drága berendezések nélkül 

végezhető, jellemzően csak egy megfelelő teljesítményű égőre és tartozékaira, valamint 

gázforrásokra van szükség. A lángegyengetés a szerkezeti alakok és gyártási alakváltozások 

sokszínűsége miatt bonyolult folyamat. Az elfogadható eredmények érdekében ismerni kell 

a technológia működési elvét, jártasnak kell lenni annak végrehajtásában (általában nem, 
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vagy csak nehezen gépesíthető eljárásról van szó), és tisztában kell lenni az anyagban 

bekövetkezett változásokkal. 

2.1.1. A lángegyengetés mechanizmusa 

A termikus egyengetés a fémek azon tulajdonságát használja ki, hogy azok hevítéskor 

jelentős mértékben kitágulnak, lehűléskor pedig összezsugorodnak. Ennek köszönhetően 

gyakorlatilag minden fémszerkezeten kisebb-nagyobb mértékben a hőegyengetés 

alkalmazható.  

Köztudott, hogy egy alakváltozásában nem gátolt fém (pl. egy fémrúd) hevítés hatására 

kitágul, majd hevítés utáni lehűlés során eredeti méretére zsugorodik vissza. Amennyiben a 

hevítést egy befogott, alakváltozásában gátolt rúdon végzik el, az hosszirányban nem lesz 

képes tágulni. Ennek eredményeként az anyag belsejében nyomófeszültség ébred, amely a 

hőmérséklet növelésével nő és értéke elérheti az anyag folyáshatárát. Ennek következtében 

a hevített zónában képlékeny alakváltozás következik be, amely hatására a rúd megduzzad, 

zömül. A lehűlés után ott, ahol zömülés nem történt visszaáll az eredeti hosszméret, a 

képlékeny alakváltozáson átesett zónában viszont a rúd hosszirányban zsugorodni fog (2.1. 

ábra) [13].  

 

2.1. ábra. Alakváltozásában nem gátolt (szabad), ill. gátolt (befogott) rúd hevítésének 

következményei 

A lángegyengetés és a hegesztés során kialakuló deformációk mechanizmusa tehát 

nagyon hasonló. Mindkét eljárásnál a koncentrált hőbevitel a felhevített zóna korlátozott 

tágulását eredményezi. A hevítés melletti hideg területek akadályozzák a szabad 

alakváltozást, amely a belső nyomófeszültség kialakulásához, majd zsugorodáshoz vezet 

[15]. Mivel lángegyengetésnél kifejezetten cél a képlékeny állapot, ezáltal a maradó 

alakváltozás elérése, sok esetben az alak- és méretváltozás korlátozását tudatosan, 

különböző megfogásokkal, valamint merevítésekkel segítik elő. A lángegyengetés során 

amint a belső feszültség eléri a folyáshatárt, az anyag képlékeny alakváltozáson esik át, és a 

hűlés során bekövetkezik a maradó alakváltozás [16]. 

 

2.1.2. A lángegyengetés hőmérséklettartománya 

A fémek hő hatására bekövetkező alakváltozásának (pl. nyúlásának) mértékét alapvetően 

az anyag hőtágulási tényezője, valamint a felhevítés hőmérséklete határozza meg (2.1. 

táblázat) [16].  
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2.1. táblázat. Különböző anyagcsoportok hőtágulási tényezője, a hőtágulás mértéke, 

valamint a lángegyengetés javasolt hőmérséklettartománya 
Anyagcsoport Hőtágu-

lási 

tényező 

x10-4  

[1/ºC] 

Átlagos nyúlás 

mértéke 

100 ºC-os me-

legítés hatásá-

ra, 1 m hosszú 

darabon [mm] 

Egyengetés 

javasolt 

hőmérséklet-

tartománya 

[ºC] 

Átlagos nyúlás 

mértéke az 

egyengetés 

hőmérsékletén 

1 m hosszú 

darabon [mm] 

A csoportba 

tartozó 

leggyakoribb 

anyagok 

Gyengén 

ötvözött 

szerkezeti acél 

11-14 1,2 600 - 800 9,1 

S235 

S355 

P275 

16Mo3 

Finom- 

szemcsés 

nagyszilárd-

ságú acél 

12-15 1,4 550 - 700 8,8 

S460M 

S690QL 

S890QL 

Ni bázisú 

ötvözetek 
10-14 1,2 650 – 800 8,7 

Monel 

Hastelloy 

Inconel 

Ausztenites 

acélok 
16-19 1,7 650 – 800 12,3 

X2CrNi17 12 2 

X5CrNi18 10 

X6CrNiTi18 10 

Alumínium és 

ötvözetei 
20-24 2,2 300 – 400 6,5 

AlMg3 

AlSiMg 

Réz és 

ötvözetei 
18-19 1,8 600 – 800 12,6   

 

 

A hevítés maximális hőmérsékletének megválasztásakor természetesen figyelembe kell 

venni az anyag különböző jellemzőit, tulajdonságait. Egy jelentős mértékű lokális túlhevítés 

akár foltszerű megolvadásokat is eredményezhet. Általában nagyobb probléma a hőhatás 

utáni esetleges anyagszerkezeti átalakulás miatt bekövetkező mechanikai tulajdonság 

változás. Amennyiben ennek mértéke nagyobb területre kiterjed, az a szerkezet integritását 

veszélyezteti. A hőmérséklet alsó értékének betartása legalább ennyire fontos, hiszen a 

melegítésnek olyan mértékű hőtágulást kell okoznia az anyagban, hogy az alakváltozás 

hatására kialakult feszültség az anyag folyáshatárát jelentősen meghaladja [16]. 

Acélok esetében a hőmérséklet növelésével egyidejűleg a mechanikai jellemzőik 

változása is bekövetkezik. Általánosságban a szilárdsági jellemzők csökkenek, az 

alakváltozási tulajdonságok növekednek (2.2. ábra) [17]. Ettől a tendenciától az 50-250 °C-

os tartományban eltérő változások figyelhetők meg, ahol a szakítószilárdság növekedik, a 

szakadási nyúlás csökken. Teljes keresztmetszetű, nagy területet érintő hevítések során ezek 

a változások szintén az egyengetett szerkezet hevítés közbeni károsodását okozhatják. A 

hőmérséklet növelése tehát az egyengetés hatékonyságát fokozottan növeli, hiszen nő a 

hevített anyag alakváltozásának mértéke, ugyanakkor csökken a folyáshatára, ezzel a kívánt 

képlékeny állapot könnyebben bekövetkezik. 

Az acélok hevítése, hűlése során lejátszódó α→γ→α átalakulás következtében 

meghatározó jelentősége van az eutektikus hőmérsékletnek (A1), és az egyengetés során 

kialakuló hőntartási időnek. Az A1 hőmérséklet alatt az anyag ausztenitesedése még 

részlegesen sem fog bekövetkezni, de nagy területet érintő, hosszú ideig tartó hevítéseknél 

(főleg vastagabb szelvényű szerkezetek hevítésénél) a perlit szferoidizálódása 
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bekövetkezhet, ami a kezelt anyag szilárdság és szívósság változásához vezethet. Ettől 

eltekintve amennyiben az egyengetés hőmérséklete az A1 hőmérsékletet nem éri el, 

különösebb változás az acélok mechanikai tulajdonságaiban nem várható. 

 

 

2.2. ábra. A hőmérséklet hatása az ötvözetlen acélok mechanikai tulajdonságaira 

Ha az egyengetés hőmérséklete az A1 hőmérsékletet meghaladja, a hőntartás idejétől és a 

hőmérséklettől függően a hevített zónában részleges, de nagyon magas hőmérsékleten (A3 

felett) akár teljes ausztenitesedésre lehet számítani. A hűlés során a hevített zónában hasonló 

jelenség játszódik le, mint egy hegesztett kötés hőhatásövezetének azonos hőmérsékletre 

hevült részeiben. Egy normalizált hegeszthető acél eredeti lemezes ferrit-perlites 

szövetszerkezetének átalakulásával a hűlés jellegétől (gyorsaságától) függően jellemzően 

vegyes szövetszerkezet jön létre, amely ferrit-bénites, vagy akár részben martenzites is lehet. 

Az így kialakult szerkezet az eredeti acél tulajdonságaihoz képest, az ívhegesztés 

hőhatásövezetéhez hasonlóan, az alapanyaghoz képest eltérő keménységgel, más 

alakváltozó képeséggel és jellemzően csökkent szívósággal fog rendelkezni [18]. Egy 

nemesített nagy szilárdságú finomszemcsés acélnál a túlhevítés hatása még kritikusabb 

lehet, hiszen ott a szövetszerkezet átalakulása mellett hosszú hőntartási időnél fokozott 

ridegedési hajlam is bekövetkezhet [19], [20].  

A lángegyengetési hőmérséklet meghatározásához nyújt gyakorlati segítséget a 

CEN/TR 10347:2006 “Guidance for forming of structural steels in processing” (Útmutató a 

szerkezeti acélok alakításához a feldolgozási folyamat során) műszaki jelentés, amely a 

különböző technikával kivitelezett lángegyengetések esetén az egyes típusú acélcsoportok 

maximális hevítési hőmérsékletére ad ajánlásokat (2.2. táblázat) [21]. Termomechanikusan 

kezelt 355 MPa szilárdságú acélok lángegyengetésekor (levegőn történő hűlési viszonyok 

mellett) anyagvizsgálatokkal igazolták is, hogy a táblázatban javasolt értékek betartásakor 

az acélok mechanikai tulajdonságai kritikus mértékben nem romlanak [22]. Ugyanebben a 

forrásban viszont felhívják a figyelmet, hogy a nagyobb szilárdságú acélok az ajánlott 

hőmérsékletek betartása ellenére hajlamosak ridegedésre, de akár kilágyulásra is.  

A gyakorlati kivitelezésnél nem egyszerű feladat az ajánlott hőmérsékletek betartása, 

azok értékének ellenőrzése. Természetesen ma már a hőmérséklet mérése ebben a 

tartományban nem okoz különösebb problémát (hőkréta, tapintó hőmérő, tapintásmentes 

lézeres mérés stb.) [23], de sokszor nincs lehetőség ezek gyakorlati alkalmazására (sokszor, 

sok helyen kell melegíteni, nincs elegendő eszköz, idő stb.). Ilyenkor a szakembert csak az 
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acél izzítási színe segíti. A hevítés közben kialakuló színek alapján lehet következtetni az 

acél hőmérsékletére (2.3. ábra) [24]. Az ilyen hőmérséklet becslés azonban meglehetősen 

szubjektív, ráadásul a különböző összetételű acélok izzítási színe sem egyforma. Gyakran 

előfordul, hogy a hevített terület hőmérséklete a kívánt érték alatt marad, de jellemzően 

inkább meghaladja azt (2.4. ábra) [25], [16]. 

2.2. táblázat. Ajánlás különféle lángegyengetési módok hőmérsékletének maximum 

értékeire különböző acéloknál 
Szállítási állapot 

(anyagcsoport) 

Rövid 

szakaszon, 

felületi hevítés 

Rövid szakaszon, 

teljes 

keresztmetszetű 

hevítés 

Teljes 

keresztmetszetű 

hevítés, hosszú 

hőntartási idővel 

Normalizált, ötvözetlen acél 

355 MPa folyáshatárig 
≤ 900 °C ≤ 700 °C ≤ 650 °C 

Termomechanikusan hengerelt 

acélok, 460 MPa folyáshatárig 
≤ 900 °C ≤ 700 °C ≤ 650 °C 

Termomechanikusan hengerelt 

acélok 500-700 MPa 

folyáshatár között 

≤ 900 °C ≤ 600 °C ≤ 550 °C 

Nemesített nagyszilárdságú 

acélok (pl. S690QL, S960QL) 

≤ a választott alapanyag megeresztési hőmérséklete alatt 

általánosan 20 °C-kal  

 

 

2.3. ábra. A szerkezeti acélok izzítási színe a hőmérséklet függvényében 

  

 a, b, 

2.4. ábra. Ékalakú hevítés egyengetéshez, megfelelő hőmérsékletre hevítéssel (a), ill. az 

ékalakú hevítés közepén jelentős túlhevítéssel (b)  
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A hevítés utáni hűtési módszerek meghatározásában a szakirodalmak és az ajánlások nem 

egységesek. Amennyiben általánosságban, a hevített acél típusának ismerete nélkül 

beszélnek a hűtésről, nem is lehet egyértelműen annak módjáról nyilatkozni. Nagyobb 

ötvözőtartalmú, speciális gyártástechnológiával készült acéloknál az intenzív vízzel történő 

hűtésnek nyilván komoly veszélyei vannak, hiszen az anyagban nem kívánatos 

anyagszerkezeti változások következhetnek be. A szakirodalmi források többsége ennek 

alapján a vízhűtést tiltja, legfeljebb a fúvott-, sűrített levegővel történő hűtést engedélyezi, 

de jellemzően a nyugvó levegőn történő hűlési viszonyokat javasolja [13], [16], [21]. A 

technológia időben történő gyors végrehajtása céljából nyilvánvalóan az intenzív vízhűtés 

előnyös, és egyes szakirodalmak szerint még az elérhető alakváltozás mértékét is növelheti 

[11]. Elsősorban vékony ötvözetlen acéllemezeknél a vízzel való hűtést a gyakorlatban is 

alkalmazzák. Egyes javaslatok szerint a nyugvó levegőn való hűtés és a vízhűtés 

kombinálható is. Amennyiben az acél már olyan mértékben lehűlt, hogy az azt követő gyors 

hűtés nem okoz anyagszerkezeti változásokat, a vízhűtés alkalmazható. Ezt a módszert 

például a [26] szakirodalom szerkezeti acéloknál 300 °C hőmérséklet elérése után javasolja. 

2.1.3. A lángegyengetésnél alkalmazott hevítési módszerek 

A lángegyengetés hőhatása felület közeli, térbeli kiterjedését tekintve a szerkezet egyes 

elemeit különböző mértékben érintheti. Bizonyos nem kívánatos maradó alakváltozások 

rövid szakaszra kiterjeszthető felületi hevítésekkel megszüntethetők. Egyes torzulások 

megszüntetése érdekében (főleg kisebb szelvényméretű szerkezetek esetén) azonban 

gyakran a szerkezet teljes keresztmetszetét érintő hevítéseket kell alkalmazni, amely 

rövidebb vagy hosszabb hevítési idővel párosulhat. Általánosságban elmondható, hogy az 

egyengetésnél a hevítésnek intenzívnek és gyorsnak, a felhevített zónának jól 

körülhatárolhatónak kell lenni. Cél, hogy a hevíteni nem kívánt térfogat minél kevésbé 

melegedjen fel [11]. 

A hevített terület formája, mérete, alakja és mélysége szerint a hevítési módokat 

többféleképpen lehet csoportosítani. Ezek az alap hevítési módok (hevített zónák) [27], 

összetett szerkezeteknél azonban természetesen kombinálhatók is.  

a, Hőfolt (ponthevítés): 

Jellemzően a hevítőégőt egy pontban tartják a melegítendő rész felett, így a felhevített 

terület relatíve kicsi, bár kisebb centrikus lengetéssel, mozgatással az ún. hőfolt átmérő 

növelhető (aszimmetrikus lengetésnél a hőfolt ovális alakú is lehet) (2.5. ábra).  

 

2.5. ábra. Hőfolt vagy ponthevítés értelmezése 

Az így keletkezett hőmérsékletmező koncentrikus, a hőmérséklet maximuma a hőfolt 

közepén van, értéke – egy adott égő alkalmazása mellett – a hevítés idejétől függ. A hűlés 

során a zsugorító hatás a folt közepétől minden irányban egyenletesen érvényesül. 

Jellemzően lemezszerkezetek (általában 20 mm vastagság alatt), ill. csőkötések esetén 

alkalmazzák, elsősorban a síklapúság és az egyenesség elérésére. A cél érdekében egy-, ill. 
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egyidejűleg több egymástól független foltot is alkalmazhatnak. A lemez vastagságának, az 

égő teljesítményének és a hevítés idejének függvényében a hőhatás a teljes keresztmetszetet 

(vékony lemezeknél), vagy csak a lemez felületközeli térfogatát érinti. Vékony lemezeknél 

a hevítés után a felmelegített pontban mechanikus ráhatással (ütéssel, kalapálással stb.) 

segíthetik a képlékeny alakváltozás létrejöttét, így az egyengetés hatásfokának javítását [12]. 

b, Nem teljes keresztmetszetre kiható hőcsík, hősáv (vonalhevítés) 

A vonalhevítés elsősorban lemezszerű alkatrészeknél, valamint hegesztett 

tartószerkezeteknél alkalmazható. A hevítést az égő vonal mentén történő mozgatásával 

hajtják végre. Az égő mozgását kiegészítheti a haladási irányra merőleges lengetés, amely a 

hevített sáv szélességét növeli. A folyamat a tervezett hevítendő vonal kiindulási pontjának 

egyhelyben történő felhevítésével (ponthevítés jelleggel) kezdődik (kivárási idő), majd 

amikor ez a pont elérte a megcélzott hőmérsékletet az égőt egy adott sebességgel vezetik a 

hevítendő vonalon. Az égő mozgási sebessége határozza meg az elérhető maximális 

hőmérsékletet. A túl kis sebesség a felület túlhevüléséhez, a nagy sebesség a technológiai 

hőmérséklet el nem éréséhez vezet. A kialakult hőmérsékletmező a hevítés vonalára 

szimmetrikus és együtt mozog az égővel. A zsugorodás a vonalra merőlegesen következik 

be, és mivel jellemzően nem teljes keresztmetszetű a felhevítés, a hevítés vonala körül 

bekövetkezik az anyag meghajlása, (az irodalmakban keresztirányú szögelfordulásként 

definiált változás [9], [28]). A kívánt szögelfordulás érdekében az égő típusát és 

teljesítményét úgy kell megválasztani, hogy a felület elérje a kívánt hőmérsékletet, de 

jellemzően csak a lemezvastagság felső negyedén, harmadán hevüljön fel az anyag. A hő 

hatásának csökkentésére a folyamat megszakítható, szakaszolható, vagy akár a vonal mentén 

elhelyezkedő hőfoltok sorozatává változtatható. Egy időben több égővel, vagy több fejjel 

rendelkező égővel egymással párhuzamos vonalak is hevíthetők (szélessávú hevítés, 2.6. 

ábra). 

 

 

2.6. ábra. A hőcsík, ill. vonalhevítés értelmezése, és különböző alkalmazási formái 

c, Teljes keresztmetszetre kiható sávhevítés 

A sávhevítés lényege, hogy lehetőség szerint egy adott területen a lemez mindkét oldalát 

melegítik, amennyiben ez nem lehetséges, egy oldalról ugyan, de teljes keresztmetszetre 

kiható hevítést alkalmaznak. Elsősorban gerenda jellegű szerkezeteknél használják azzal a 

céllal, hogy a gerenda valamelyik tengelye körül szögelfordulást érjenek el (2.7. ábra). Az 
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égőt a hevítés irányára merőlegesen alternáló mozgással lengethetik. Jellemzően a hevítési 

idő hosszabb, az érintett terület mérete nagyobb, mint az előző esetekben. 

 

 

2.7. ábra. A teljes keresztmetszetre kiható sávhevítés értelmezése, és hatásának 

szemléltetése 

d, Ékalakú hevítés 

Kifejezetten gerendaszerű alkatrészek valamelyik keresztirányú tengelye körüli 

szögelfordulási, hajlítási céllal használják. A hevítés a lemez teljes keresztmetszetére kihatva 

jellemzően „V”-formában, azaz ékalakban történik (2.8. ábra). Attól függően, hogy az 

ékalak a gerenda hossztengelyéhez (semleges szálhoz) képest hogyan helyezkedik el, hatása 

lehet csak hajlítás (csak a semleges szálig történik a hevítés), vagy emellett a hossztengely 

irányában zsugorodás is bekövetkezik (a szelvény teljes méretében hevítés történik). A 

hevítést az ék csúcsán kell kezdeni, és az égő alternáló mozgásával a hevített területet 

szélesíteni kell, ezáltal a képlékeny zóna mérete is, így a zsugorító erő nagysága is változik. 

A megfelelő hatás érdekében egy vagy több ékalakú hevítés is elvégezhető egyszerre. 

 

2.8. ábra. Az ékalakú hevítés értelmezése és hatása a hevített szerkezetre  

2.2. A lángegyengetés eszközei 

A lángegyengetéshez használt égőket különböző szempontok szerint csoportosítják. Ezek 

közül legfontosabb az égő kialakítása, formája, azok teljesítménye (hőárama) szerinti, 

valamint a működtetéséhez szükséges éghető és égést tápláló gázok szerinti csoportosítás. 
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2.2.1. A lángegyengetésnél alkalmazott éghető gázok és azok jellemzői 

A gyakorlatban alkalmazott éghető gázokról elmondható, hogy azok jellemzően 

szénhidrogének, vagy szénhidrogén keverékek, melyek levegőben vagy oxigénben 

elégethetők. (Némely speciális technológiához éghető gázként hidrogént is használnak, 

amely azonban lángegyengetésre egyáltalán nem jellemző.) A szénhidrogének 

csoportosítása a [29] szakirodalom szerint az alábbi: 

• alkánok  

(nyílt láncú telített szénhidrogének, pl.: metán, etán, propán, bután, pentán stb.), 

• cikloalkánok  

(gyűrűt tartalmazó telített szénhidrogének pl.: ciklopropán, ciklobután stb.), 

• alkének 

(egy kettős kötést tartalmazó telítetlen szénhidrogének pl.: etilén, propilén stb.), 

• diének 

(két darab kettős kötést tartalmazó telítetlen szénhidrogének pl.: butadién stb.), 

• alkinek  

(hármas kötést tartalmazó telítetlen szénhidrogének pl.: acetilén stb.), 

• aromás szénhidrogének  

(gyűrűs telítetlen szénhidrogének pl.: benzol, sztirol stb.). 

A fenti csoportosításból a lángtechnológiákhoz az alkánokat, alkéneket, és az alkinek 

közül az acetilént használják. A gázláng tulajdonságai szempontjából a gyakran használt 

éghető gázok legfontosabb jellemzőit a 2.3. táblázat foglalja össze [30]. Az égés során a 

szénhidrogén először alkotóira, karbonra és hidrogénre disszociál, majd a karbon 

szénmonoxiddá ég el. A szénmonoxid az oxigén jelenlétében tovább ég és végtermékként 

széndioxid, valamint vízgőz keletkezik. A bomlási folyamat gáztípustól függően járhat 

hőleadással vagy hőfelvétellel. A pozitív reakcióhőjű éghető gázok bomlásuk során hőt 

bocsátanak ki, míg a negatív reakcióhőjű gázok hőt vonnak el. Minél nagyobb a reakcióhő 

értéke, annál magasabb hőmérsékletű a láng és az égési folyamat annál intenzívebb [31].  

2.3. táblázat. A leggyakoribb éghető gázok jellemzői 

Megne-

vezés 

Reakcióhő 

(hőfejlődés) 

Fűtőérték (égéshő) 

(LHV) 

Legnagyobb 

elérhető 

láng- 

hőmérséklet  

Oxigénszükséglet 

(keverési arány) 

oxigén/éghető gáz 

 [MJ/kg] [MJ/kg] 

 

[MJ/m3] 

 
[C] Semle-

ges láng 

Sztöchio-

metria 

Acetilén +8,7 48,2 56,5 3106 1,1 2,5 

Etilén +1,9 47,1 59,5 2902 2,0 3,0 

Propilén +0,5 45,8 87,6 2872 3,1 4,5 

Propán -2,4 46,4 93,2 2810 4,0 5,0 

Metán -4,7 50,0 35,9 2770 1,8 2,0 

 

Az éghető gáz disszociációjának és égésének következtében felszabaduló összes 

hőmennyiséget alacsony égéshőnek vagy fűtőértéknek nevezik. (Az ún. magas égéshő 

tartalmazza a vízpára lecsapódásakor felszabaduló hőt – vagyis a vízpára látens hőjét – is, 

amelynek a magas hőmérsékletű hevítési folyamatoknál nincs jelentősége). Az égés során 

keletkezett vízpára a hevített munkadarab még hideg felületén lecsapódhat, amely a 
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későbbiek során korróziós problémákat is okozhat. A keletkezett vízpára mennyisége a lassú 

égésű gázoknál nagyobb, mint az acetilénnél. 

A láng hőmérséklete függ az éghető gáz és égést tápláló gáz (oxigén) keverési arányától. 

A keverési arányt a gyakorlatban általában úgy állítják be, hogy a lánghőmérséklet a lehető 

legnagyobb legyen (lángegyengetésnél ez nem feltétlenül ideális – lásd később). Az így 

létrejött lángot normál vagy semleges lángtípusnak nevezik, és a legtöbb éghető gáz 

esetében – a hidrogént kivéve – ez a keverési arány az éghető gáz mennyiségéhez képest 

általában több oxigén felhasználását eredményezi. Az ún.  sztöchiometrikus keverési arány, 

a tökéletes égéshez szükséges oxigén mennyiségre utal, melynek gyakorlati jelentősége 

kicsi, mivel az égés egy része az ún. lángseprűben megy végbe, ahol az égéshez szükséges 

oxigént a környező levegő biztosítja. Biztonságtechnikai okokból viszont figyelni kell erre 

a levegőből felvett oxigénre, hiszen zárt helyen, szűk térben a környezet oxigéntartalma 

drasztikusan lecsökkenhet, ami balesethez vezethet [32]. 

Az égést tápláló és éghető gáz keverékének térfogataránya függvényében a láng a semleges 

mellett lehet oxidáló, vagy redukáló. Az oxidáló lángban oxigénfelesleg van, amely reagálva 

a hevített fémmel, oxidokat és egyéb metallurgiai vegyületeket hoz létre. Az éghető gáz 

mennyiségéhez képest csökkentve a tökéletes égéshez szükséges oxigén mennyiségét, 

redukáló láng keletkezik. Éghető gáz felesleg esetén a láng szenítő hatású lesz, nagyobb 

gázfelesleg esetén pedig akár kormozóvá is válhat. A redukáló láng mindig alacsonyabb 

hőmérsékletű, mint az oxidáló láng [4]. 

A hevítő égőkkel létrehozott láng felépítését a 2.9. ábra szemlélteti [4]. A fénylőn világító 

magas hőmérsékletű belső lángrészt lángmagnak nevezik. A lángmagban a gázmolekulák 

egy része disszociált állapotban van. Ez az endoterm disszociáció korlátozza a láng 

hőmérsékletét. A munkadarab felületén, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, a gázatomok 

rekombinálódnak és eközben hő szabadul fel. Ennek a hőnek egy része a munkadarabot 

hevíti. A külső égési zónát lángseprűnek nevezik. Ezen a területen az égéshez szükséges 

oxigén nagy részét a láng a környező levegőből vonja el. Lánghegesztés és lángvágás során, 

ahol kis területen koncentrált magas hőmérsékletű hevítésre van szükség, elsősorban a 

lángmagnak van jelentősége, a lánghevítések során viszont az egész lángban felszabaduló 

hő kihasználható [4]. 

 

2.9. ábra. Az acetilén-oxigén gázláng felépítése, jellemzői  

Hőkamerás mérések alapján jól látszik a lángon belül és a láng környéken lévő 

hőmérsékletmező, valamint a láng hossztengelye menti hőmérséklet-eloszlás alapján az 

acetilén és a lassú égésű gázok lángja közötti különbség (2.10. ábra, 2.11. ábra) [33]. Az 
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acetilén lángja lényegesen koncentráltabb és magasabb hőmérsékletű. (A propán plusz 

elnevezésű gáz egy speciális adalékanyaggal ellátott, lánghevítésekhez javasolt éghető gáz 

[34].) 

 

 a, b, 

2.10. ábra. Az acetilén (a,) és a propán (b,) semleges lángok hőkamerával rögzített képei 

 

2.11. ábra. Különböző éghető gázok lánghőmérsékletének relatív összehasonlítása a láng 

hossztengelye mentén hőkamerás méréssel (a hivatkozott irodalomban nem szerepel 

mértékegység a tengelyeken) 

A gáz égéshője és a lánghőmérséklet a láng hevítési célú alkalmazásának jellemzésére 

azonban önmagában nem elegendő. Az éghető gázok további fontos jellemzői az égési 

sebesség (lángterjedési sebesség), valamint az ebből meghatározható égés intenzitás. Erre az 

értékre az égés intenzitás helyett gyakran használják a láng fajlagos teljesítménye vagy a 

láng hőárama, hőáramsűrűsége (q) kifejezéseket is.  

Az égési sebesség egy éghető gáz-oxigén (levegő) gáztérben a láng, a lángfront felülete 

normál vektorának irányába történő haladási sebessége. Ez a sebesség befolyásolja a 

lángmag méretét és hőmérsékletét. Az égési sebesség az éghető gáz és égést tápláló gáz 

térfogatáramától, azok hőmérsékletétől és nyomásától függ. Minél nagyobb az égési 

sebesség, annál magasabb hőmérsékletű a lángmag [35]. (Az égőből történő gáz kiáramlási 

sebessége a visszaégés jelenségének elkerülése érdekében mindig meg kell haladja az égési 

sebességet [36].) 

A hőáramsűrűség az égési sebesség és az égéshő szorzatából számítható, mértékegysége 

W/m2, vagy W/mm2. A láng hossztengelye mentén haladva az égés intenzitása nem állandó. 

Az égő közvetlen közelében lévő lángmagnál számítható elsőfokú, vagy primer égési 

intenzitásnak van különös jelentősége, hiszen jellemzően a láng ezen része éri a hevített 

munkadarab felületét. A szekunder égés intenzitásnak (a lángmagon túli szakaszra jellemző) 

a hevített rész körüli hőmérséklet eloszlás szempontjából van jelentősége [37]. Az egyes 

éghető gázok fő jellemzőit, mint a lánghőmérséklet, az égési sebesség, valamint a primer 

égés intenzitás elméleti úton számított értékeit a felhasznált oxigén függvényében a 2.12. 

ábra foglalja össze [38]. A lánghőmérséklet összehasonlítása céljából megjegyzendő, hogy 

amennyiben az égést tápláló gáz a levegő, az egyes éghető gázokkal elérhető maximális 

hőmérséklet lényegesen alacsonyabb (2.13. ábra) [38]. 
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2.12. ábra. Az éghető gázok fő jellemzői (lánghőmérséklet, égési sebesség, primer égés 

intenzitás)  

 

2.13. ábra. A lánghőmérséklet értéke különböző éghető gázoknál  

levegővel történő égésnél  

 

 a, b, 

2.14. ábra. A maximális hőáramsűrűség változása különböző esetekben, a láng szimmetria 

tengelye mentén  

A lángegyengetésnél az intenzív, gyors hevítések, ezáltal a jól körülhatárolható hevített 

felületek elérése csak akkor lehetséges, ha a láng hőáramsűrűsége, és a láng hőmérséklete 
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nagy. A 2.14. ábra baloldala (a) sztöchiometrikus égés esetén mutatja be különböző 

szénhidrogének lángjának hőáramsűrűségét a lángmag végétől mért távolság függvényében. 

Az éghető gázok, így az acetilén hőáramsűrűsége erősen függ a láng típusától, azaz az 

égéshez felhasznált oxigén mennyiségétől (2.14. ábra jobb oldal) [39].  

Az acetilén hőáramsűrűsége nagyobb a lassú égésű gázokénál, továbbá a hőáramsűrűség 

értéke az oxigén arány emelésével nő, amely különbség elsősorban a lángmag csúcsánál 

érezhető. Mindezek alapján a lánghevítéseknél a legtöbb szakirodalom, műszaki ajánlás az 

acetilén-oxigén láng alkalmazását javasolja. A láng képének beállításakor – annak ellenére, 

hogy a lánghőmérséklet valamelyest csökkenni fog – acélok esetében alapvetően enyhén 

oxidáló lángot célszerű alkalmazni. Az égő-hevített darab távolságot általában úgy kell 

meghatározni, hogy a lángmag csúcsa érintse a hevített anyag felületét, sőt kismértékben az 

alatt helyezkedjen el. A nagy területre kiterjedő, és hosszú ideig tartó hevítéseknél viszont 

az oxidáló lángot kissé távolabb kell tartani a felülettől. Ilyen módon elkerülhető a 

munkadarab túlzott felhevülésének veszélye (2.15. ábra) [39].  

 

2.15. ábra. Javaslatok a láng és az égő-munkadarab távolság beállításához különböző 

acéloknál 

2.2.2. A lángegyengetéshez alkalmazható égők és azok használata 

Egyszerűbb szerkezetekhez 15-20 mm lemezvastagságig a lánghegesztés egylángú, 

különböző teljesítményű égőit, égőszárait használják egyengetéshez is. Különleges 

műveleteknél, például hegesztett tartók szögtorzulásainak korrigálására több egymás mellé 

helyezett égőből álló ún. többfejes égőt is alkalmazhatnak (szélessávú hevítés). Vastag 

szelvényű szerkezeteknél egyfejes, de speciális kialakítású többlángú égővel célszerű az 

egyengetést elvégezni (2.16. ábra) [16]. 

 

2.16. ábra. Leggyakoribb égő típusok lángegyengetéshez 
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Az égők rendszerének, fúvókáinak kialakítása függ az éghető gáz, valamint az égést 

tápláló gáz típusától. Jellemzően az oxigénnel és levegővel táplált égők kialakítása teljesen 

eltérő. A lassú égésű gázokkal és az acetilénnel üzemelő égők kialakítása is más [40]. A 

lassú égésű gázoknál azonban nincs külön speciális konstrukció egy-egy gáztípushoz. Az 

acetilén és a lassú égésű gázok eszközeit felcserélni tilos és balesetveszélyes [30], [41]. 

Az egyengetni kívánt anyagon a megfelelő hőmérsékletmező eléréséhez a 

falvastagsághoz illesztett teljesítményű égőt kell választani. A jól kiválasztott égővel a 

munkadarab hirtelen túlhevítésének veszélye elkerülhető (2.4. táblázat) [16]. 

A gyakorlatban az égők teljesítményének jellemzésére az éghető gáz térfogatáramát 

veszik alapul. A térfogatáram alapján az égő hőteljesítménye (hőárama) a 2.1 képlet alapján 

határozható meg, ahol az LHV a gáz alacsony égéshője, a dV/dt az éghető gáz térfogatárama 

A hőteljesítmény mértékegysége W. 

 Φ = 𝐿𝐻𝑉 ∗
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 (2.1) 

Természetesen az égő hőteljesítményének csak egy része fordítódik a darab hevítésére, 

így a hasznos hőteljesítmény (hőáram) meghatározásához ismerni kell az ún. termikus 

hatásfokot. A termikus hatásfokot számos paraméter befolyásolja (láng típusa, intenzitása, 

távolsága a munkadarabtól stb.). A lángmag hőenergiája lényegében konvekció és 

hősugárzás révén jut az anyagba, így a lángmag és a hevítendő tárgy közötti távolság a 

hőhasznosítás szempontjából meghatározó jelentőségű.  

2.4. táblázat. Ajánlás a lángegyengetéshez használható acetilén-oxigén üzemű égők 

kiválasztásához 
Lemezvastagság tartomány [mm] Égőszár 

mérete 

Átlagos térfogatáramok 

[l/h] 

Ötvözetlen és 

gyengén ötvözött 

acél 

Erősen ötvözött, 

Cr-Ni acél 

(ausztenites) 

Alumínium 

ötvözetek 

 Acetilén Oxigén 

1-2 2-3 1-2 2 150 170 

2-4 3-4 2-3 3 300 330 

2-5 5-8 2-4 4 500 550 

4-6 7-12 3-5 5 750 850 

5-7 10-18 4-8 6 1150 1300 

6-12 15-30 5-10 7 1700** 1900 

10-16 25-50 8-15 8 2500** 2750 

15-25 >50 10-20 * - - 

20-40 >50 15-30 * - - 

*speciális, nagy teljesítményű, többlángú égő javasolt 

** legalább két acetilén palack összekapcsolása, vagy acetilén palackköteg használata javasolt 

 

A lángmag energiájának el nem nyelődő hányada hőveszteségként a környezetbe távozik. 

Ennek nagysága például a szokásos lánghegesztési körülmények között a teljes energiának 

65-85%-a, így a termikus hatásfok ebben az esetben 15-35% [42]. Lángegyengetésnél az 

alacsonyabb véghőmérséklet miatt valamivel jobb a helyzet, a hatásfok kissé magasabb. 

Ebben az esetben a láng típusa, az égő és a munkadarab közötti távolság mellett meghatározó 

az éghető gáz térfogatárama. Az elégetett gáz térfogatáramának növelésével a láng méretei 

nagyobbak lesznek, a teljes hőbevitel nő, ugyanakkor a tényleges hevítésre fordított 

hőenergia csökken, azaz a termikus hatásfok kisebb lesz (2.17. ábra) [43]. 
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2.17. ábra. A termikus hatásfok változása az elégett acetilén térfogatáramának 

függvényében 

Lánghevítés során a termikus hatásfok korszerű mérési módszereiről, melyek igazolták a 

térfogatáramtól való függést, a [27] szakirodalom is beszámol. A részben mért, részben 

számított értékeket a 2.5. táblázat foglalja össze. Megjegyzendő, hogy ezen értékek 

pontosságának megbízhatóságában – például a termikus hatásfok két tizedes értékre való 

meghatározásában – kétségek merülhetnek fel. Tapasztalatom szerint ilyen pontosságra 

reprodukálhatóan meghatározni egy égő hatásfokát még laboratóriumi körülmények között 

is lehetetlen feladat. 

2.5. táblázat. Különböző acetilén-oxigén üzemű égők hőbeviteli jellemzői  
Égő 

típusa 

Égő felépítése 

(egylángú, 

többlángú) 

C2H2 

térfogat- 

áram [l/h] 

Hőteljesítmény 

(hőáram) 

Φ [W] 

Hasznos hőtelje-

sítmény Φh [W] 

Termikus 

hatásfok 

ηt [%] 

No.8 egy 1900 25 345 14 949 58,98 

7A egy 2170 28 941 11 550 39,94 

8A több 2716 36 228 15 086 41,64 

FB-A9 több 3018 40 260 15 548 38,60 

FB-A10 több 4480 59 762 22 070 36,90 

G. A10 több 3255 43 414 18 738 43,11 

 

Amennyiben az egyengetés során az égő mozgása egyenletes (pl. vonalhevítés) a 

hegesztéstechnológiához hasonlóan bevezethető az egységnyi hosszra bevitt energia 

(vonalenergia) fogalma (Φh/v), ahol a „v” az égő mozgásának sebessége. Bár a vonalenergia 

SI mértékegysége J/m, a gyakorlatban a hegesztéshez hasonlóan a J/mm vagy a kJ/mm 

egységet használják. 
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3. A LÁNGEGYENGETÉS HATÁSA AZ ACÉLOK TULAJDONSÁGAIRA 

Az elmúlt évtizedek alatt a hegesztett szerkezetekhez használatos acélok jelentős 

fejlődésen mentek keresztül, és fejlesztésükben napjainkban is komoly kutatások folynak. 

Ennek célja elsősorban a folyáshatár növelése úgy, hogy közben az acél egyéb tulajdonságai 

(nyúlás, szívósság stb.) se romoljanak jelentősen. A szilárdság növelése kisebb 

falvastagságok alkalmazását teszi lehetővé, ezáltal a szerkezetek tömege, a felhasznált 

hegesztőanyag mennyisége is kevesebb lesz. Hegesztésükhöz kisebb hőbevitelt célszerű 

alkalmazni, így csökkenthető mind a belső feszültségek, mind a maradó alakváltozások 

mértéke [44], [45] [46]. Összetett szerkezeteknél a hegesztés utáni maradó alakváltozás 

megszüntetése azonban nagyszilárdságú anyagok felhasználásánál sem lehetséges 

maradéktalanul, azaz a gyártás utáni egyengetés alkalmazása ebben az esetben is 

elkerülhetetlen.  

Az acélok fejlesztésének ütemét az előírások, az anyagok feldolgozására vonatkozó 

technológiai utasítások (pl. hegesztéstechnológiára vonatkozó előírások) csak nagyon lassan 

követik [47]. Számos, hegesztéstechnológiával foglalkozó szabványban az acélok csak 

960 MPa-os szilárdsági szintig vannak rögzítve (pl. [48]), holott az egyes acélgyártók már 

1100, vagy akár 1300 MPa folyáshatárral rendelkező acélokat is forgalmaznak. Ez az állapot 

különösen igaz a lángegyengetés technológiájára [21]. 

 

3.1. Nagyszilárdságú acélok jellemzői 

Tekintettel arra, hogy kutatómunkám fő célja a lángegyengetés hatásának vizsgálata 

normalizált és nagyszilárdságú acélokon, az alábbiakban összefoglalom az ilyen típusú 

anyagok legfontosabb jellemzőit, gyártástechnológiáik alapjait.  

3.1.1. Az acélok fejlődési tendenciái, csoportosításuk 

A korszerű gyártástechnológiáknak köszönhetően a szerkezeti acélok felhasználása a 

múlt század elejére jellemző 235 MPa szilárdsági kategóriától napjainkig akár az 1300 MPa 

folyáshatárral rendelkező acélokig jutott el [44]. A szilárdság és a keménység között fennálló 

és régen ismert korrelációból következik, hogy a szilárdság növelése egyúttal az acél 

keménységét is növeli. A szilárdság növelésre ma már több gazdaságos és ipari méretekben 

is megoldható szilárdság növelő mechanizmus ismert, melyek a következők [49]: 

• alakítási keményedés, 

• szilárdoldatos ötvözés, 

• szemcsefinomítás, 

• kiválásos keményítés, 

• hőkezelés. 

Ezek a mechanizmusok önállóan vagy együttesen, kombinálva is alkalmazhatók. 

Napjainkban az acélgyártók nem a költséges makroötvözésre fókuszálnak, hanem a 
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hagyományos szilárdságnövelő mechanizmusok (mikroötvözés, modifikálás stb.) mellett 

nagy hangsúlyt fektetnek az új gyártástechnológiákra (szemcsefinomítás, nemesítés, 

termomechanikus hengerlés).  

A nagyszilárdságú acélok lehetséges csoportosítása meglehetősen összetett, 

folyamatosan újra gondolandó feladat (az acélok folyamatos fejlődése miatt ma már mást 

tekintenek nagyszilárdságúnak, mint néhány évtizeddel ezelőtt), végrehajtásának többféle 

megközelítése lehetséges. Kiindulási pont lehet például az, hogy az acélok általános 

tulajdonsága a szilárdsággal fordított arányosan csökkenő alakíthatóságuk, képlékenységük. 

A nagyszilárdságú acélok felosztásának tehát egyik lehetséges időtálló módszere, a 

szakítószilárdság és a szakadási nyúlás szorzata szerinti anyagkonstans (km) bevezetése. A 

hegesztett szerkezetekhez jellemzően az ún. konvencionális acélokat használják, melyeknél 

a km értéke körülbelül 10 000 MPa%. (Kutatómunkám során is ebbe a csoportba tartozó 

acélokkal foglalkoztam.) Az ennél nagyobb anyagkonstansú acéloknál (első-, második- és 

harmadik generációs nagyszilárdságú acélok) általában komoly hegeszthetőségi problémák 

merülnek fel [50]. 

A konvencionális acélok egyes szilárdsági kategóriáit vizsgálva az anyagok az alábbi 

osztályokba sorolhatók [51]:  

1. kisszilárdságú acélok: Rm=250-400 MPa, R p0,2<275 MPa,  

2. közepesszilárdságú acélok: Rm=400-600 MPa, R p0,2=275-500 MPa, 

3. nagyszilárdságú acélok: Rm=600-1200 MPa, R p0,2=500-1000 MPa, 

4. ultranagyszilárdságú acélok: Rm>1200 MPa, Rp0,2>1000 MPa. 

3.1.2. A konvencionális nagyszilárdságú acélok gyártástechnológiái 

A nagyszilárdságú acélokat sok esetben a finomszemcsés jelzővel látják el, mert 

gyártásuk során a szemcsefinomítás az egyik leggyakoribb szilárdságnövelő módszer. 

Régóta ismert a folyáshatár és a szemcseméret közötti kapcsolat (Hall-Petch egyenlet), 

miszerint acéloknál a szemcsék méretének csökkenésével a szilárdság nő [17]. A finomabb 

szerkezetnél a szemcsehatárok akadályozzák a diszlokációk mozgását, ezáltal a folyáshatár 

növelését eredményezik [49]. A finom szemcseszerkezet további kedvező hatása az 

ütőmunka növekedése, ill. az átmeneti hőmérséklet csökkenése, azaz a szívóssági 

tulajdonságok javulása [10]. Mivel a repedések keletkezéséhez és terjedéséhez is nagyobb 

energia szükséges, a szívósság növekedésével a repedések létrejöttének valószínűsége is 

csökken [44].  

A szemcseszerkezet finomítása – a nagyszilárdságú acéloknál nem azonos 

hatékonysággal ugyan – több eljárással is megoldható. Kihasználva az acélok allotróp 

átalakulását és a lehetséges hőkezelések alkalmazását, a finomszemcsés acélok mechanikai 

tulajdonságai tág határok között változtathatók. A gyártástechnológiákat figyelembe véve a 

konvencionális acéloknál az alábbi csoportok különböztethetők meg (3.1. ábra) [27]. 

• hagyományos hengerléssel készült acélok (AR: as rolled), 

• normalizált acélok (N: normalized), 

• nemesített acélok (Q + T: quenched and tempered), 

• különböző termomechanikus kezelésekkel készült acélok (TM: termomechanically 

rolled/treated). 
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3.1. ábra. Finomszemcsés szerkezeti acélok gyártástechnológiái 
(AR: hagyományos hengerlés, N: normalizálás, Q: edzés, T: megeresztés, TM: termomechanikus 

kezelés, ACC: gyors levegő hűtés, DQ: direkt edzés, QST: nemesített, edzésről azonnal 

megeresztett, CP: szabályozott folyamat) 

Normalizált acéloknál az elérhető szemcsefinomítási hatás, így az elérhető szilárdság 

lényegesen kisebb, mint az összetettebb, fejlettebb gyártástechnológiáknál. A különböző 

módon gyártott acélok jellemző szövetszerkezetét a 3.2. ábra [27], a legfontosabb 

mechanikai tulajdonságait a 3.4. ábra [52] szemlélteti.  

 

3.2. ábra. Finomszemcsés szerkezeti acélok gyártástól függő jellemző szövetszerkezetei 

(rövidítésék lásd 3.1. ábra) 

A bemutatott gyártástechnológiák közül a vizsgálataim során érintett nemesített 

szerkezetű acélok gyártástechnológiáját ismertetem részletesebben. A nemesített állapotban 

szállított acélok kimagasló szilárdságát a megfelelően megválasztott ötvözőtartalom és a 

hőkezeléstechnológia együttes hatásával érik el. A nemesítési folyamat gyakorlatilag az 

alábbi három részre bontható (3.3. ábra) [10]: 

• az A3 hőmérséklet feletti meleghengerlést követően az acélt lassan hűtik vissza 

szobahőmérsékletre, 

• a lehűlés után újra kis mértékben az A3 hőmérséklet fölé hevítés következik 

relatíve rövid ideig (de a teljes keresztmetszetben végbemenő ausztenitesedésig), 

majd egy rendkívül intenzív vízhűtéssel elvégzett edzés (a kis karbontartalom 

miatt vakedzésnek is nevezik) következik, 

• harmadik lépésként A1 hőmérsékletet nem meghaladó megeresztés következik 

lassú hűtéssel. 

Az így előállított acél kimagasló szilárdsági jellemzők mellett megfelelő szívóssági 

tulajdonságokkal is rendelkezik (3.4. ábra) [52]. A megeresztési szakasz során a nagy 

megeresztési hőmérséklet miatt karbidképződés (például Mo2C, Cr23C6) mehet végbe, ami 

kedvezően hat az acél szilárdsági tulajdonságaira. Az acélgyártás során az átedzhetőség 
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javítására, a szemcseméret finomítására különböző ötvözőket, mikroötvözőket adnak. Az 

ilyen ötvözés további előnye, hogy a megeresztés hőmérsékletén finom eloszlású nitridek és 

karbidok keletkeznek, melyek szemcsefinomító hatásukkal tovább növelik az acél 

szilárdságát [44].  

 

 

3.3. ábra. A nemesített nagyszilárdságú acélok gyártási folyamata (Q: edzés, HTT: nagy 

hőmérsékletű megeresztés) 

 

3.4. ábra. Különböző módon gyártott acélok folyáshatára és átmeneti hőmérséklete közötti 

kapcsolat 

A nemesítés egyszerűsítése és a gyártás optimalizálása érdekében napjainkban már 

alkalmaznak olyan gyártástechnológiát, amelynél a meleghengerlést követően újabb 

felhevítés nélkül végzik el az edzést. Az így gyártott acélokat direkt edzett (DQ: direct 

quenched) acéloknak nevezik (lásd 3.1. ábra „G” technológia). 

 

3.2. Az egyengetés hatása az acélok mechanikai tulajdonságaira  

A lángegyengetéskor az anyag hőhatásnak kitett része az előző fejezetben bemutatott 

gyártási technológiák után újra a hőkezelésekre jellemző hőmérsékletekre hevül, melynek 

gyakorlati következménye ezeknél a nagyszilárdságú anyagoknál ma még kevésbé ismert. 

Az ezredfordulót követő években hazánkban az is előfordult, hogy az első nagyszilárdságú 

acélból (460 MPa, közepes szilárdsági kategória) készült Duna-hídnál (Dunaújvárosi 

Pentele híd), az előre nem látható, nem ismert anyagszerkezeti következmények miatt a híd 

szakemberei (Tervező, Megrendelő, Mérnök) a gyártás kezdetekor a lángegyengetés 

alkalmazását megtiltották [53]. Több szakirodalom, szakcikk található ugyan a 

lángegyengetés hatásának bemutatásáról, de ezek többsége a használt eszközök 

ismertetésére, a végrehajtás módszerére, az egyengetés közbeni és utáni tapasztalatokra 

koncentrál, esetleg egy-egy anyagjellemző az egyengetés hatására történt változásait mutatja 

be. További probléma a finomszemcsés és nagyszilárdságú jelzők használata és értelmezése. 

T [°C]

t [min]

Q
HTT

Meleghengerlés

A3

A1



A LÁNGEGYENGETÉS HATÁSA AZ ACÉLOK TULAJDONSÁGAIRA  

24 
 

Elsősorban a régebbi kutatási leírások, összefoglalók ezeket a jelzőket már a 355-460 MPa 

folyáshatárú anyagokra is használják, így az eredmények is ezekhez az acélokhoz tartoznak 

[54], [55], [56]. Létezik azonban néhány nemzetközi és hazai vizsgálat is, amely a mai 

értelemben vett nagyszilárdságú acélok lángegyengetésének hatásaival foglalkozik. A 

következőkben ezen vizsgálatok eredményeit foglalom össze. 

3.2.1. A lángegyengetés hatásának elemzése nemzetközi vizsgálatok alapján 

Irodalomkutatásom során két olyan figyelemre méltó, teljeskörű vizsgálatot bemutató 

összefoglalót találtam, amelyek saját méréseim alapjául is szolgáltak [57], [27]. A két 

kutatás, a végrehajtott kísérletek és vizsgálatok legfontosabb ismérveit (vizsgált acél, éghető 

gáz, lemezvastagság stb.) a 3.1. táblázat foglalja össze. 

Három különböző szilárdságú alapanyag (S235JR, S460ML, S690QL) lángegyengetés 

hatására bekövetkező mechanikai tulajdonságváltozásainak eredményeit mutatja be az [57] 

irodalom. Annak ellenére, hogy az összefoglalás kiemeli az acetilén-oxigén láng előnyeit, a 

tényleges kísérletek propán-oxigénes égővel történtek. Az 500 mm széles, 600 mm hosszú 

20 mm vastagságú lemezek közepén egyenes vonal mentén végezték a hevítéseket. A 

hőmérséklet mérés a 600 mm hosszú hevítési vonal alatt 2 mm-re elhelyezett 4 db 

termoelemmel történt, melyeket egyenletes távolságokra elosztott, alulról készült furatokban 

helyeztek el. A 690 MPa szilárdságú anyagnál az égő mozgási sebessége 3,7 mm/s, a másik 

két anyagnál 2,5 mm/s volt.  

3.1. táblázat. Az ismertetett nemzetközi kutatási eredmények legfontosabb jellemzői  

Szakirodalom: [57] [27] 

Szilárdsági kategória 

(folyáshatár) 

(MPa) 

235 X X 

355 - X 

460 X X 

690 X X 

890 - X 

Lemezvastagság 

(mm) 

20 X X 

50 - X 

Éghető gáz Acetilén - X 

Propán X - 

Hűtés  Levegő X X 

Az egyengetett lemez 

anyagvizsgálatai 

Mikroszkópos vizsgálat X X 

Keménységmérés X X 

Szakítóvizsgálat X X 

Ütővizsgálat X X 

 

Ilyen peremfeltételek mellett a termoelemek az S235JR anyagnál átlagosan 794 °C-ot, az 

S460ML anyagnál 824 °C-ot, a harmadik anyagnál 663 °C-ot mértek. Ezek az értékek az 

adott anyag javasolt egyengetési hőmérsékletének megfelelnek. A hőmérsékletek a leírás 

szerint az acélok Ac1 hőmérséklete felett (bár az S690QL acélnál ez azért 

megkérdőjelezhető), de mindenképpen az Ac3 érték alatt helyezkednek el. Egy kissé 

meglepő, hogy a négy termoelem meglehetősen eltérő értékeket mért a hevítések során, a 

legkisebb és legnagyobb érték közötti különbség mértéke 48-66 °C volt. (Saját méréseimnél 

nem tapasztaltam ekkora különbséget.) A szerzők a vizsgálat körülményeinek 

bizonytalanságával (nem állandó égő mozgatási sebesség, égő munkadarab távolság, a 

termoelemek érintkezése a furat felületével stb.) magyarázták ezt a nagy szórást. A hevített 

darabok hűtése szabad levegőn történt. 
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A végrehajtott hevítések után a mikrocsiszolatok közvetlenül a hevítési vonal alatt 

0,5 mm-re (3.2. táblázat), ill. 10 mm-re készültek, a keménység mérések szintén a vonal alatt 

0,5 mm-re, majd attól 1 mm-enkénti 14 db pontban készültek. 

A 235 MPa szilárdságú anyagnál a szemcseszerkezet érezhetően eldurvult. Nagyobb 

nagyításnál jól látható a szemcsehatárokon kis méretű tercier cementit megjelenése (sárga 

nyilak jelzik). A közepes szilárdságú anyagnál csak kismértékeben módosult az eredeti 

szemcseszerkezet. A legnagyobb szilárdságú acélnál egy inhomogénebb, durvább 

szemcseszerkezetet okozott a hevítés. 

3.2. táblázat. A szemcseszerkezet változása különböző szilárdságú anyagoknál más-más 

nagyításban  

Acél típusa Alapanyag Hevített anyag (mintavétel helye 

0,5 mm-re a felület alatt) 

S235JR 

  

X 

 

S460ML 

 

X 

  

S690QL 

  

 

A 3.5. ábra keménységeloszlásán látható, hogy a kis szilárdságú anyag keménysége 

szignifikánsan nem változott, a nagyobb szilárdságú acélok keménysége a hevítés hatására 

csökkent. A nemesített (Q) acélnál a hevítés egyértelműen egy újabb megeresztési 

folyamatnak fogható fel. Nem részletezi az összefoglaló a hevítés/hőntartás idejét, amely 
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abból a szempontból fontos lenne, hogy a kialakult mechanikai jellemzőket a megeresztés 

időtartama befolyásolhatja. A változások mértékét a 3.3. táblázat foglalja össze.  

 

3.5. ábra. Keménységeloszlás a felülettől távolodva hevítetlen és hevített daraboknál 

3.3. táblázat. A keménységértékek változása különböző acéltípusoknál  

Acélminőség Alapanyag (HV10) Hevítés után (HV10) Eltérés (%) 
S235JR 147 +/- 6 147 +/- 11 0 

S460ML 198 +/- 4 172 +/- 11 -13 

S690QL 291 +/- 7 215 +/- 21 -26 

 

 

3.6. ábra. Próbatestek kivételi helye a hevített munkadarabokban 

A szabványos próbatestet igénylő vizsgálatokhoz a próbatestek kimunkálásának helyét a. 

3.6. ábra mutatja. A mechanikai vizsgálatok eredményeit a 3.3., 3.4., és a 3.5. táblázat, a 3.5. 

és a 3.7. ábra foglalják össze. 
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A kutatás rávilágított arra, hogy nem lehet egységes az acéltípustól független 

következtetést levonni a lángegyengetés hatásairól. Javaslata alapján az egyes acélok 

tulajdonság változásait kísérleti úton lehet nagyobb biztonsággal meghatározni. Míg a 

vizsgált leggyengébb szilárdságú acélnál a hő hatására keménységváltozás nem 

tapasztalható, ugyanakkor az anyag folyáshatára, nyúlása és szívóssága is romlott. A 

nagyobb szilárdságú anyagoknál a keménységcsökkenés mértéke jelentős és kis mértékű 

szilárdságvesztés is bekövetkezett. Ugyanakkor a képlékenység valamelyest javult, sőt a 

szívósság hőmérséklettől való függésében sem történt jelentős változás, melyben szerepet 

játszhatott az a tény, hogy a hevítés maximális hőmérséklete nem érte el a 700 °C-ot sem 

(lásd korábban). 

 

3.7. ábra. Az ütőmunka hőmérséklettől függő változása hevítetlen és hevített acéloknál 

3.4. táblázat. A szilárdsági jellemzők és a nyúlás változása különböző acéltípusoknál  

Acélminőség Mért jellemző Alapanyag  Hevítés után  Eltérés [%] 

S235JR Rp02 [MPa] 284 247 -13 

Rm [MPa] 402 410 2 

A5 [%] 13,8 11,8 -14,5 

S460ML Rp02 [MPa] 469 455 -3 

Rm [MPa] 597 576 -3,5 

A5 [%] 12,7 14,4 13,4 

S690QL Rp02 [MPa] 732 688 -6 

Rm [MPa] 809 767 -5,2 

A5 [%] 6,9 7,5 8,7 

 

Hasonlóan alapos, de még szélesebb körű vizsgálatról, és annak eredményeiről számol be 

a [27] irodalom. Összesen öt különböző szilárdságú acélon végeztek vonalhevítéseket 

acetilén-oxigén üzemű égővel, lassú levegőhűtéssel, 20 és 50 mm vastagságú lemezeken 

(3.1. táblázat). A 460 MPa szilárdságig a hevítés hőmérséklete 800-850 °C, a felső két 

nagyobb szilárdságú anyagnál 650-700 °C volt. Azonos teljesítményű égővel végezték a 

hevítéséket, így a vékonyabb lemeznél a hőntartás ideje hosszabbra adódott, mint az 50 mm-
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es anyagoknál. A szakítóvizsgálathoz és az ütővizsgálathoz készült próbatestek kivétele 

gyakorlatilag az előzőekben ismertetett szakirodalomban rögzítetteknek felelt meg (3.6. 

ábra).  

3.5. táblázat. A KV=27 J ütőmunkához tartozó hőmérséklet változása különböző 

acéltípusoknál  

Acél Alapanyag (T27J) 

[°C] 

Hevítés után (T27J) 

[°C] 

Eltérés [%] 

S235JR -37 16 -52,6 

S460ML - -123 - 

S690QL -113 -113 0 

 

A mikroszerkezet vizsgálata alapján megállapították, hogy a normalizált, ferrit-perlites 

acéloknál (460 MPa-ig) a hengerelt szemcseszerkezet átstrukturálódott, mindkét 

lemezvastagságnál kis mértékű szemcsefinomodás, és homogénebb szerkezet jött létre. A 

235 MPa szilárdságú anyagnál a szemcsehatárokon kialakult tercier cementit a hosszabb 

hőntartási időnél (20 mm vastagságú lemez), hasonlóan az [57] irodalom szerinti 

vizsgálatnál, ezúttal is megjelent (3.8. ábra). A két nemesített nagyszilárdságú acélnál a 

gyártáskor létrehozott jellemzően bénites szerkezet alapvetően ferrit-perlitessé alakult (3.6. 

táblázat). 

 

3.8. ábra. Az S235J0 acél szövetszerkezete hevítés előtt (bal oldal), ill. hevítés után (jobb 

oldal) 2 mm-re a hevített felület alatt 

A hőhatás következtében sem a folyáshatárban, sem a szakítószilárdság változásában 

egyik acélnál sem következett be szignifikáns változás. A folyáshatár esetében a hosszabb 

hőntartásnál (20 mm-es lemez) kismértékű csökkenés, a rövidebb hőntartásnál (50 mm-es 

lemez) kismértékű növekedés következett be. A szakítószilárdság változása mindkét esetben 

mindegyik acélnál 4%-on belüli, gyakorlatilag elhanyagolhatónak tekinthető (3.9. ábra, 

3.10. ábra). 

A keménységmérés a hevített felület alatt 2 mm-re történt. Minden anyagnál 

keménységcsökkenés következett be, melynek értéke a hosszabb hőntartásnál átlagosan 

22%-os, a vastagabb lemezeknél 9,5%-os volt (3.11. ábra). A keménység változása a 

szövetszerkezetben bekövetkezett változással magyarázható. 

Az ütővizsgálatok eredményeiben jellemzően nem lehet közös, minden vizsgált acélra 

érvényes megállapítást tenni. A 3.7. táblázat foglalja össze az egyes anyagok hőhatás 

következtében kialakult szívósságváltozás jellegét. Összességében a legnagyobb változást a 

legkisebb szilárdságú acél 20 mm-es lemezvastagságánál tapasztalták, mind az ütőmunka 

értékében, mind az átmeneti hőmérséklet emelkedésében. Ennek oka, a fentiekben már 

említett tercier cementit szemcsehatáron történő kiválása. A két nagyszilárdságú anyagnál a 
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rövid hőntartással jellemezhető 50 mm-es lemezeknél csekély szívósságromlás következett 

be, amely elsősorban a képlékeny-rideg átmeneti hőmérséklet kismértékű emelkedésében 

jelentkezett (3.12. ábra). 

3.6. táblázat. A szövetszerkezet változása a vizsgált nagyszilárdságú acéloknál  

Acél típusa Alapanyag Hevített anyag (mintavétel helye 

2 mm-re a felület alatt) 

S690/ 

s=20 mm 

  

S690/ 

s=50 mm 

  

S890/ 

s=20 mm 

  

S890/ 

s=50 mm 

  

3.7. táblázat. A vizsgált acélok szívósság változásának jellege a hevítés után az alapanyag 

szívósságához képest  

Acél: S235 S355 S460 S690 S890 

s=20 mm ̶   ̶  + + 0 0 

s=50 mm + + 0 ̶ ̶ 

̶ : ridegebb, 0: nincs jelentős változás, +: szívósabb 
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3.9. ábra. A 20 mm lemezvastagságú acélok szilárdsági értékei hevítés előtt, ill. után 

 

3.10. ábra. Az 50 mm lemezvastagságú acélok szilárdsági értékei hevítés előtt, ill. után 

 

3.11. ábra. A keménységmérések eredménye a hevítés előtt, ill. után 20 mm-es és 50 mm-es 

lemezvastagságoknál 

 

3.12. ábra. Az 50 mm lemezvastagságú nagyszilárdságú acélok szívós-rideg viselkedését 

mutató diagramok  

A bemutatott két részletes vizsgálat mellett az egyengetés hőmérsékletének hatását, 

valamint a hegesztett kötés hőhatásövezetéhez viszonyított változásokat elemezték két 

nagyszilárdságú acél (S690QL, S960QL) vizsgálata során az [58] irodalomban. Sajnos az 

ismertető nem részletezi az egyengetés, és a hegesztés technológiájának legfontosabb 

adatait, csak az anyagvizsgálatok végeredményét mutatja be. Az egyengetés 
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hőmérsékletének emelésével elsősorban a szívósság romlott jelentősen. Ennél a vizsgálatnál 

a korábban ismertetettekhez képest már jól megfigyelhető, hogy a túlhevített (900 °C fölött) 

darabok szívóssága rosszabb lett (főleg az S690QL acélnál), mint a hegesztett kötés 

hőhatásövezetében mért szívósság (3.13. ábra). A mért szilárdság értékek elsősorban a 

hevített zónában az S960QL acélnál estek jelentősen. 

 

3.13. ábra. Nagyszilárdságú acélok mechanikai tulajdonságainak változása különböző 

hőmérsékletű hevítések következtében, összevetve egy hegesztett kötés hőhatásövezetében 

mérhető jellemzőkkel 

A fentiekben bemutatott eredmények jellemzően lengetés nélküli vonalhevítésnek kitett 

lemezekből kimunkált próbatestek vizsgálata alapján születtek. Kifejezetten a hegesztett 

szerkezetekhez használt, a mai értelemben vett, nagyszilárdságú acélok (960 és 1100 MPa 

névleges folyáshatárú) sávhevítését, a sáv szélességének hatását vizsgálta az [59] irodalom. 

A mérések rámutattak arra, hogy a felhevített terület nagyságának jelentős hatása van a 

kezelt rész mechanikai tulajdonságaira. Amennyiben a teljes keresztmetszetben felhevített 

terület szélessége meghaladja a lemezvastagság kétszeresét, az anyag szilárdsági jellemzői 

szignifikánsan romlanak. 

3.2.2. A lángegyengetés hatásának elemzése hazai vizsgálatok alapján 

A hevítés hőmérsékletének, valamint a hűtés jellegének hatását elemezte az a hazai 

vizsgálat, amely S355J2C+N anyagon végzett kísérleteket [60]. A kísérlet első fázisában 

5 mm vastagságú 120×35 mm-es mintákat hevítettek teljes keresztmetszetben A1 alatti (600-

650 °C), A1-A3 közötti (800-850 °C), és A3 feletti (1000-1050 °C) hőmérsékletre. A hűtés 

szabad levegőn, fúvott levegővel, ill. intenzív vízhűtéssel történt (vízzel telt kádba merítve). 

A próbatestekről készült mikroszkópi képek, valamint a mért keménységek értékeit a 3.8. 

táblázat foglalja össze. A kísérlet egyfajta modellezésnek fogható fel, hiszen a teljes 

keresztmetszetben egyenletes hőmérsékletre felhevített és hűtött lemezekkel ellentétben a 

valós egyengetéseknél, a hőmérsékletmező nem homogén és a hűtés sebessége is eltérő 

lehet. A valóságban levegőhűtésnél a szerkezet hideg részei miatti hőelvonás következtében 

a hűtés bizonyára gyorsabb. Mivel a szerkezetek többsége méretük miatt jellemzően vízbe 
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nem meríthető be, így a valós vízhűtés a kísérleti körülményekhez képest általában lassúbb 

és egyenetlenebb. 

3.8. táblázat. Az S355J2C+N acél szövetszerkezetének és keménységének változása 

különböző hőmérsékletű hevítések és hűtések után  

Alapanyag 

mikro-

szerkezete, 

keménysége 

 
159 HV10 

Hűtés jellege 

Hevítés 

hőmérséklete 

Nyugvó levegőn hűtés Fúvott levegős hűtés Intenzív vízhűtés 

A1 alatt 

   
160 HV10 167 HV10 244 HV10 

A1-A3 között 

   
165 HV10 171 HV10 302 HV10 

A3 felett 

   
163 HV10 177 HV10 428 HV10 

 

A vizsgálati eredmények kiértékelésekor szignifikáns változás figyelhető meg a vízzel 

hűtött mintadarabok keménységében és szövetszerkezetében. A hengerelt szerkezet 

átalakulása már az interkritikus hőmérsékleten (A1-A3 között) is bekövetkezik, de ebben az 

esetben jellemzően ferrit-perlites szerkezetű marad az anyag. Az intenzív hűtés hatása már 

az alacsony hőmérsékletű hevítésnél is jelentkezik, de a túlhevített anyagnál figyelemre 

méltó igazán a változás. A magas hőmérsékletre hevített és gyorsan hűtött acél egyértelműen 

tűs martenzites szerkezetté alakult, amelyet a mért keménység is alátámaszt.  

A kísérleti munka második fázisában 16 mm lemezvastagságú 150×350 mm 

tompahegesztett, az előkísérletnél használt anyagminőségű lemezek hegesztés utáni 
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egyengetése történt vonalhevítéssel. A hevítés acetilén-oxigén lánggal, a hűtés nyugvó 

levegőn történt az acél átalakulása szempontjából meghatározó három hőfokon 

(előkísérletnek megfelelően). A hevített kötésekből a hegesztéstechnológia 

megfelelőségének igazolásához, a technológia jóváhagyásának vizsgálatánál alkalmazott 

eljárás szerinti szabványos vizsgálatokat végezték el [61].  

A hegesztett kötés, valamint a hevített zónára merőleges síkban elvégzett 

keménységvizsgálatok eredményei a mérési helytől függetlenül (hőhatásövezetek, varrat 

stb.) A3 alatti hevítéseknél gyakorlatilag nem mutattak szignifikáns változást az eredeti acél 

keménységéhez képest. Az A3 feletti hevítésnél a keményedés mértéke kb. 20-25% volt, de 

ez is messze elmaradt a megengedhető kritikus értéktől (320 HV10). A hajlító vizsgálatok 

minden esetben jó eredményt adtak, a húzott felületen repedés, felnyílás nem keletkezett. 

A szakítószilárdság és az ütőmunka mérőszámainak átlagértékeit a 3.9. táblázat foglalja 

össze. Az interkritikus hőmérsékleten a szilárdság mintegy 7-8 %-kal kisebb a másik két 

jellemző hőmérsékleti eredményhez képest. Szívósságban elsősorban az A3 hőmérséklethez 

tartozó eredmények mutatnak jelentős visszaesést, de még ezek az értékek is az elvárt 27 J 

érték felett vannak. 

3.9. táblázat. A vizsgált acél szakítószilárdságának és ütőmunkájának mért átlagértékei  

Hevítés hőmérséklete A1 alatt A1-A3 között  A3 felett 

Szakítószilárdság [MPa] 616 575 605 

Ütőmunka -20 °C-on [J] 160 144 55 

 

Nagyon részletes elemzések és vizsgálatok eredményeit mutatja be az a hazai 

szakirodalom, amely különböző szilárdságú, és különböző lemezvastagságból készült 

hegesztett I-tartók övlemezeinek egyengetésével foglalkozott [62]. A tartók hossza 500 mm, 

az övlemezek szélessége 300 mm, a gerinclemez magasság 200 mm (az öv- és a gerinclemez 

vastagsága azonos) volt. A vizsgált acélok minősége és lemezvastagsága a következő volt:  

• S355J2C+N: 8 és 20 mm,  

• S460N: 10 és 30 mm, 

• S690QL: 12 és 20 mm, 

• S960QL: 8 és 25 mm. 

A tartók hegesztéstechnológiáját részletesen nem ismertetem, a kísérlet helyszínéül 

szolgáló üzem valós gyártásainak megfelelően huzalelektródás aktív védőgázos (135-ös 

eljárás) [63] technológiával történt. A hegesztés utáni egyengetések a lemezvastagságok 

alapján kiválasztott különböző teljesítményű, acetilén-oxigén üzemű égőkkel 

vonalhevítésben történtek. A hevítés hőmérséklete általában 750-800 °C (A1-A3 között), 

némely esetben 1 100-1 200 °C volt. Hűtési módként egyaránt használták a szabad levegős, 

a fúvott levegős és az intenzív vízhűtést. Az egyengetés végrehajtásának különböző 

variációit a 3.10. táblázat foglalja össze. Az övlemezek hevítés utáni anyagvizsgálata a 

hegesztéstechnológia jóváhagyásához hasonlóan kiterjedt mikroszerkezet-, keménység-, 

szakító-, és ütővizsgálatra.  

A kísérletek egyértelműen alátámasztották, hogy a lángegyengetésnek jelentős hatása 

lehet az anyagok tulajdonságaira. Nem megfelelő technológia alkalmazása során, az anyag 

szerkezetében kritikus változások mehetnek végbe, amelyek már a kevésbé nagy szilárdságú 

acéloknál is problémát okozhatnak. A hevítés után alkalmazott hirtelen hűtés olyan 

keménységnövekedést (3.14. ábra) és szövetszerkezet változásokat okozhat (elsősorban a 
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vékonyabb szelvényű szerkezeteknél), amely a szerkezet integritása szempontjából kritikus 

lehet. Vízhűtés esetében mindegyik anyagnál bénites, martenzites jellegű mikroszerkezet, a 

túlhevítésnél egyértelműen kimutatható durvább szerkezet alakult ki. Példaként a vékonyabb 

lemezvastagságú anyagok szövetszerkezete a 3.11. táblázatban látható. 

3.10. táblázat. A kísérlet során alkalmazott hevítés hőmérséklete, és a hűtés módjai 

Egyengetés 

módjának betű jele: 
A B C D 

A hevítés 

hőmérséklete [°C] 

750-800 1100-1200 750-800 750-800 

A hűtés módja nyugvó levegő nyugvó levegő fúvott levegő víz 

 

  

  

  

3.14. ábra. A keménység értékeinek változása a kísérlet során vizsgált három acélnál 

A vizsgált anyagok esetében az egyes egyengetési eljárások között szívósság tekintetében 

nagymértékű eltérést nem tapasztaltak, de az alapanyag értékeihez képest az egyengetett 

lemezek szívóssága csökkent. A kisebb szilárdságú acélnál jellemzően a mért ütőmunka 
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felére, harmadára esett vissza, a nagyobb szilárdságú anyagoknál a túlhevített és a vízhűtött 

daraboknál jelentkezett szignifikánsabb szívósságesés (lásd pl. 3.15. ábra).  

A szakítóvizsgálatok is kimutatták, hogy az egyengetés utáni vízhűtés a szilárdsági 

tulajdonságokat károsan befolyásolja. A nagyszilárdságú anyagok lángegyengetési 

technológiájának nem megfelelő végrehajtása (túlhevítés, vízhűtés) a láng által érintett 

anyagrész törési szívósságát lokálisan csökkenteni fogja. Különösen igaz ez a vízzel hűtött 

szerkezetek esetére, ahogy az a szakítóvizsgálat során felvett erő-elmozdulás diagram alatti 

területek nagyságának összehasonlításából érzékelhető (3.16. ábra). 

Szintén egy hazai kutatóintézetben végzett kísérleti eredményekről számol be a [64] 

szakirodalom. S500MC, S690QL és S960QL anyagminőségű, 10 mm vastagságú 

150×350 mm méretű lemezek hegesztett tompakötésein végeztek vonalhevítéssel 

egyengetéseket. A mérési eredmények alapján az 500 és 690 MPa szilárdságú anyagoknál a 

mechanikai tulajdonságok (szívósság, szilárdság, keménység) nem változtak szignifikánsan 

(bár a szemcseszerkezet valamelyest eldurvult) a hevítés után sem. Az S960QL acélnál 

viszont a hevített anyag szívóssága jelentősen csökkent, és már -20 °C-os vizsgálatai 

hőmérsékleten sem érte el az ütőmunka értéke a megkövetelt (egyébként nagyon alacsony 

kritériumnak számító) 27 J-t. 

3.11. táblázat. A vizsgált acélok szövetszerkezetének változása 

Acélminőség 
(lemezvast.- [mm]) 

Alapanyag Túlhevített (B) Vízzel hűtött (D) 

S355J2C+N  

(8) 

   

S690QL  

(12) 

   

S960QL  

(8) 
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3.15. ábra. Az ütőmunka értékek változása a kísérlet során vizsgált két acélnál 

 

3.16. ábra. Erő-elmozdulás diagramok az S960QL (s=25 mm) hevített lemezből kimunkált 

próbatestek szakítása során A, B, és D esetekre 

 

3.3. Az irodalomfeldolgozásból levonható alapvető következtetések 

A szakirodalmi áttekintés alapján kijelenthető, hogy az egyengetési célú lánghevítés, 

majd egy azt követő szabályozatlan hűlés jellemzően általában negatív irányba befolyásolja 

az acélok szerkezetét, mechanikai tulajdonságait. A probléma fokozottan jelentkezik 

túlhevített és gyorsan hűlő darabok esetén, amikor az acélok szemcseszerkezete túlzottan 

eldurvul és keményedik, sőt nagyszilárdságú acéloknál a hőhatásövezet kilágyulása is 

bekövetkezhet. A hőhatásövezetben ilyenkor jelentkező elridegedett, keményedett, ill. 

kilágyult szövetszerkezet kedvezőtlenül érintheti az egyengetett szerkezeteket. Ezek a 

felhevült, majd lehűlt zónák repedések kialakulása és terjedése szempontjából kritikusak 

lehetnek, amelyet a felhevített zóna méretének növelése tovább fokoz. A szívóssági 

tulajdonságok csökkenése különösen a nagyszilárdságú acéloknál lehet veszélyes, de az 

elridegedés már a normalizált acélok A1 körüli hőmérsékletű hevítésénél is megfigyelhető. 

A vizsgálatok alapján látható, hogy önmagában keménységméréssel a ridegedési probléma 

általában nem mutatható ki. 

Néhány kivételtől eltekintve a bemutatott kutatások elsősorban a gyakorlatban elterjedt 

acetilén-oxigénes hevítés és a nyugvó levegőn hűtés hatását elemezték. Szakirodalmi 

kutatásaim során nem találtam olyan publikációt még normalizált acélok esetében sem, 

amely párhuzamosan vizsgálta volna a hevítő égőhöz használt éghető gázok, a hevítés 

maximális hőmérsékletének és a hűtés módjának hatását. Meg kell említeni továbbá, hogy a 

hevített anyagok anyagvizsgálata sem egyszerű feladat, hiszen a hevített lemezben 
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(hasonlóan a hegesztéssel történt hevítésnél) a hőmérsékleteloszlás nem homogén, így már 

a próbatestek kimunkálásának helye is megkérdőjelezi a vizsgálatok értékelésének 

megfelelőségét, megbízhatóságát és kiterjeszthetőségét [65]. 

A vizsgált acélcsoport fokozott ridegedési hajlama (nagyobb karbonegyenérték és a km 

anyagkonstans állandósága, azaz a növekvő szilárdsággal párhuzamosan csökkenő 

alakíthatóság) miatt – a szilárdsági szempontok mellett – a hőhatásövezetben bekövetkező 

keményedésre és szívósságcsökkenésre fokozottan kell figyelni. A valós lángegyengetési 

kísérletekkel szerzett tapasztalatok értékeléséhez és az információk kiegészítéséhez a fizikai 

szimuláció nyújtotta lehetőségeket célszerű felhasználni. A szimulációval a különböző 

peremfeltételek mellett végrehajtott technológia következtében kialakult helyi szintű 

mechanikai tulajdonságváltozás (pl. szívósságcsökkenés) is nagy biztonsággal kimutatható. 

Kiküszöbölhető továbbá a valós hevítéseknél (ahol a hőmérséklet térben és időben változik) 

kimunkált próbatestek esetlegessége, hiszen a szimuláció során a pontos maximális 

hőmérséklet, a kialakult hőciklus egyértelműen, reprodukálhatóan meghatározható. 

Mindezek alapján a valós hevített darabokból nyerhető anyagvizsgálati eredményekhez 

képest a fizikai szimulációhoz tartozó vizsgálatok eredményei sokkal megbízhatóbbak 

lesznek [65]. 
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4. A KUTATÁSOK SORÁN ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Ebben a fejezetben, szem előtt tartva a disszertáció célkitűzéseit, azokba a nem klasszikus 

vizsgálati módszerekbe és a hozzájuk tartozó elméleti ismeretekbe kívánok rövid betekintést 

adni, amelyeket a fizikai szimulációs vizsgálatok végrehajtásához, az elkészült próbatestek 

anyagvizsgálatához és azok kiértékeléséhez felhasználtam. Először a fizikai szimuláció 

elvét, annak végrehajtásához alkalmazható berendezés főbb jellemzőit mutatom be. Ezt 

követően a lánghevítés hatására kialakuló speciális szövetszerkezet elemzését tekintem át, 

majd a hőhatásövezetben bekövetkező szívósságcsökkenés számszerűsítése, elemzése 

céljából a műszerezett ütővizsgálat főbb jellemzőit foglalom össze. 

 

4.1. A fizikai szimuláció jellemzői 

A tudományos szimuláció fogalmára egységes meghatározás nem létezik, de 

általánosságban elmondható, hogy valamilyen valóságos rendszer utánzását jelenti, melynek 

célja a rendszer működésének jobb megértése [66]. A lángegyengetés hatásának szimulációs 

vizsgálatát sok esetben különböző végeselemes módszerekkel történt modellezéssel 

azonosítják [27], [67], [68]. A fizikai szimuláció azonban teljesen mást takar, egy lehetséges 

definíciója a következő: a tényleges és a lehetséges ipari folyamatok megvalósítása, a 

valósággal egyező időléptékben és a valóságot megközelítő geometriai (térfogati) léptékben 

[69]. A módszer főleg az ívhegesztési technológiák területén terjedt el, amely a hőhatás 

okozta változások valóságos anyagvizsgálattal történő elemzésére szolgál [70]. A fizikai 

szimulációt azonban ma már számos olyan kutatás és vizsgálat során alkalmazzák, ahol 

valamilyen jól definiálható, és modellezhető hőhatás (hevítés-hőntartás-lehűlés) éri az 

anyagokat. A fizikai szimulátor berendezésekkel a vizsgált anyagból legyártott 

próbatesteken, jól reprodukálható módon számos, különböző hőhatást eredményező 

technológiaiváltozat vizsgálható. Ez a módszer sok esetben lényegesen költséghatékonyabb 

és pontosabb, mintha az eredeti technológiából származó próbatesteken végeznének 

vizsgálatokat [71], [72]. 

4.1.1. Gleeble 3500 fizikai szimulátor 

A Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézetében található 

Gleeble 3500 berendezés (4.1. ábra) közvetlen ellenállásfűtéssel (a próbatest méreteitől 

függően) akár 10 000 °C/s sebességgel képes felhevíteni a próbadarabokat. Az állandósult 

állapot elérése érdekében, nagy pontossággal, állandó hőmérsékleten lehet tartani a 

próbatestet, amelynek a vizsgált részén egyenletes hőmérséklet-eloszlás valósítható meg. A 

próbatesteket nagy hővezetőképességű befogókba kell elhelyezni, amelyek nagy hűtési 

sebességeket tesznek lehetővé. Ez a próbatest méretétől és a hűtési körülményektől függően 

a hevítés sebességéhez hasonlóan akár több 1000 °C/s-ot is elérhet. A hűtési sebesség 

valamelyest a próbatestet rögzítő befogópofák közötti távolsággal is befolyásolható. 

Amennyiben a hűtés közben vákuum alkalmazása nem szükséges, a próbadarab felületén 

mért hűtési sebesség speciális vízfüggöny hűtéssel jelentősen fokozható. (A vákuum szerepe 
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a vizsgált anyagok esetleges felületi oxidációjának és dekarbonizációjának elkerülése.) 

Tekintettel a jellemző próbatest méretekre, és az alkalmazott hevítési-hűtési technikára, a 

felületen és a darab belsejében lejátszódó hőciklus közötti különbségek rendszerint 

elhanyagolhatók. A kívánt hőciklus eléréséhez a visszacsatolást termoelemek biztosítják. A 

Gleeble 3500 mechanikai rendszere egy teljesen integrált szervohidraulikus rendszer, amely 

100 kN statikus nyomó-, vagy húzóerőt is képes kifejteni (magas hőmérsékleten történő 

mechanikai vizsgálatok végrehajtásához). Az elmozdulás maximális mértéke 100 mm, 

maximális sebessége pedig 2000 mm/s lehet. Erőmérő cellák, különféle intervallumokat 

felölelő hossz- és keresztirányú útadók biztosítják a visszacsatolást a mechanikai vizsgálati 

program pontos végrehajtásához [73] [74]. 

  

4.1. ábra. Gleeble 3500 termo-mechanikus fizikai szimulátor és annak próbatest befogó 

rendszere  

4.1.2. A szimulációs folyamat 

A hőhatással járó technológiák, így a lánghevítések hőhatásövezetének szimulációs 

vizsgálata összetett, szakértői tudást igénylő feladat, a berendezés helytelen használata 

esetén hibás eredményekre, ebből adódóan pedig helytelen következtetésekre juthatunk. A 

valós hőhatások és a hőhatásövezeti szimulációk kapcsolatának feltárásához sok esetben 

összehasonlító anyagvizsgálatokat (legalább mikroszerkezeti elemzéseket és 

keménységméréseket) célszerű végrehajtani. Korábbi tapasztalatok alapján a hevített 

próbatest mérete, amennyiben a szimulált hőhatásövezeti sávokon ütővizsgálatokat is 

kívánnak végezni, 10×10×70 mm [72]. A próbatestek kimunkálása rendkívüli precizitást 

igényel, méret- és alakpontossága, megfelelő felületi minősége kiemelten fontos. Ezek 

hiányában a próbatest középső részén kialakuló hőhatásövezeti sáv szabálytalan lesz. A 

szabályozási feladatok ellenőrzésére a próbatestek közepére jellemzően egy-egy K típusú 

NiCr-Ni termoelempárt hegesztenek fel.  

A hőmérséklet-idő függvény ismeretében, amely meghatározható empirikus úton 

méréssel, vagy valamilyen matematikai modellszámítás (hőfolyamat elméletek) alapján 

[75], [76], a szimulációs program összeállítható. A próbatestre hegesztett vezérlő termoelem 

biztosítja a próbatestek középső részének teljes keresztmetszetében a hőhatásövezeti sáv 

homogén előállítását. 

 

4.2. Nagyszilárdságú acélok szövetszerkezete lassú hűlési sebességnél 

A szövetszerkezet elemzése optikai mikroszkóppal nem tekinthető különleges vizsgálati 

eljárásnak a lánghevített acélok esetében sem. A lángegyengetési technikák többségére 

Termoelemek

Próbatest

Befogópofák
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jellemző hosszú hőntartási idők és lassú lehűlési sebességek (lásd 5. fejezet) miatt 

nagyszilárdságú acéloknál azonban olyan szövetszerkezet alakulhat ki, amely az ilyen típusú 

acélok feldolgozásakor egyébként nem jellemző, így lényegesnek tartom ezen jelenség rövid 

ismertetését.  

Különlegesen nagy teljesítményű, nagy vonalenergiájú (4000 J/mm-t meghaladó) 

hegesztéstechnológiák vizsgálata során elemezték a nagyszilárdságú acélok szerkezetében 

történt változásokat [77]. A nagy fajlagos hőbevitel csökkenti a lehűlési sebességet (hosszú 

lehűlési idő), a hőhatásövezetben egyre meghatározóbb a lágy, nagy kiterjedésű szemcsés 

bénit kialakulása. Ezt a bénitet lemezes ferrit és némi martenzit-ausztenit (továbbiakban M-

A) alkotja. A M-A egy komplex szövet, amely nagy karbontartalmú maradékausztenitet, 

lemezes és mikrotűs martenzitet, szekunder cementit és néha a martenzit megeresztődése 

révén keletkezett nagyon finom cementit tűket tartalmaz. Hosszú ideig tartó részleges ferrit-

ausztenit átalakulást szimuláló hevítések (A1-A3 közötti hevítések) során a hűlési idő 

csökkenésével (gyors hűlés) a felső bénitben a M-A mennyisége megnő. Általánosan 

elfogadott nézet, hogy a M-A szövet jelenléte radikálisan csökkenti a szívósságot [78], 

vagyis a hosszú hőntartási időkkel és nagy hűlési sebeséggel vagy rövid hőntartáskor, de kis 

hűlési sebeséggel jellemezhető hőhatásövezetek jellemzően ridegen viselkednek. A M-A 

szövet 350-400 °C-os utóhőkezelési hőmérsékleten bomlani kezd, a teljes bomlás 500 °C 

hőmérséklet felett megy végbe. Hegesztésnél ez azt jelenti, hogy a többrétegű varratok 

hőhatásövezetében az újra hevítéseket követően javulhat a szívósság. Lángegyengetésnél az 

azonos helyen történő ismételt hevítéseknek hasonló pozitív hatása lehet a hevített 

térfogatban. 

4.3. Műszerezett ütővizsgálat 

A szívósságcsökkenésre hajlamos acélok hőhatásövezetének ütővizsgálata esetén 

célszerű a szívóssági tulajdonságok teljes körű értékelését elvégezni. A klasszikus 

ütővizsgálat megjelenésétől kezdődően felmerült az erő vizsgálat közbeni regisztrálásának 

igénye. A Miskolci Egyetemen található PSD 300/150 típusú berendezés kialakítása 

lehetővé teszi a vizsgálat közbeni erőmérést az ingafejben elhelyezkedő ütőél 

oldalfelületeire ragasztott nyúlásmérő bélyegek segítségével (4.2. ábra) [79]. Az így 

végrehajtott ún. műszerezett ütővizsgálat segítségével nemcsak a törésre fordított teljes 

energia, vagyis az ütőmunka (KV) határozható meg, hanem részletesebb információk 

kaphatók a törési folyamatról is. A vizsgálat közben regisztrált erő-idő vagy számított 

behajlás (út)-erő (s-F) diagram (4.3. ábra) alapján lehetőség van a törési folyamat jellegzetes 

pontjainak kijelölésére (a képlékeny alakváltozás kezdete, maximális erő, instabil 

repedésterjedés kezdete, instabil repedésterjedés vége) [80]. Szakirodalmi példák igazolják, 

hogy a hőhatásnak kitett anyagrészek szívósságának mélyebb elemzéséhez a 

repedésindulásra (Wi) és a repedésterjedésre (Wt) fordított energiák szétválasztása fontos 

információkat hordozhat magában [81]. Ezen energiák szétválasztása azzal a feltételezéssel 

történhet, hogy a repedésindulás a maximális erőnél következik be. A törésre fordított teljes 

energia (KV) tehát a repedésindulásra és repedésterjedésre fordított energiák összege. A 

teljes energia értékének önmagában történő elemzése akár téves is lehet, hiszen egy nagy 

számérték esetén is előfordulhat az, hogy a repedésindulásra fordított energia hányad nagy, 

de a repedésterjedésre fordított rész kicsi. Ilyen esetben az ütőmunka számszerűen nagy 

értékének ellenére az anyag viselkedése a repedés megállításának képessége szempontjából 

kritikusnak tekinthető. 
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4.2. ábra. A műszerezett ütőmű és mérőrendszer felépítése 

 

4.3. ábra. A törési energia szétválasztása repedésindulásra (Wi) és repedésterjedésre (Wt) 

fordított energiákra (Fgy: a képlékeny alakváltozás kezdetéhez tartozó erő, Fm: maximális 

erő).
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5. A LÁNGEGYENGETÉS HŐCIKLUSAI 

Az acél szerkezetében a hő hatására bekövetkező anyagszerkezeti és ezzel együtt 

mechanikai tulajdonság változások egy adott összetételű anyag esetében alapvetően a 

hevítési, hőntartási és hűlési viszonyokon múlik. Kutatómunkám során első feladatom a 

további vizsgálatokhoz (fizikai szimulációhoz) nélkülözhetetlen hőciklusok (hőmérséklet-

idő függvények) meghatározása volt.  

5.1. A hőciklus mérések körülményei 

A valós lángegyengetéskor kialakuló hevítési, hűtési viszonyok miatt bekövetkező 

hőmérsékleteloszlás és egy-egy pont hőciklusának vizsgálatára eltérő vastagságú, 

normalizált szerkezeti acél (S355 kategóriájú) lemezeken végeztem kísérleteket különböző 

peremfeltételekkel. (Mivel a vizsgált acél hőfizikai tulajdonságai gyakorlatilag azonosak a 

gyengén ötvözött nagyszilárdságú acélok hasonló jellemzőivel, feltételezem, hogy a kimért 

hőciklusok alkalmazhatók disszertációm tárgyát képező egyéb acélok esetében is.) 

Kísérleteimhez a hegesztett szerkezetek egyengetésének két legáltalánosabb hevítési módját 

(pont-, ill. vonalhevítés) választottam (5.1. ábra). A hevített lemez méretének 

meghatározásához a hegesztéstechnológiák MSZ EN ISO 15614 szabvány szerinti 

jóváhagyására, a lemezek teljes beolvadású tompakötéséhez általában meghatározott 

2×150 mm szélességű, azaz 300×300 mm méretű lemezeket használtam [61]. Az egy 

pontban történő hevítést a vizsgált lemez középpontjában végeztem álló helyzetű, a 

lemezvastagsághoz ajánlott, ill. jellemzően attól kisebb, valamint nagyobb teljesítményű 

égővel (acetilén üzemű égőknél 2.4. táblázat ajánlását figyelembe véve). Vonalmenti 

hevítésnél a munkadarab középvonalában (5.2. ábra) az égő gépi úton történő mozgatásával 

hevítettem úgy, hogy a lemezvastagsághoz választott megfelelő teljesítményű égővel a 

lemez felületén elérjem a megcélzott maximális hőmérsékletet (a hevítés kezdőpontjában az 

égő helyben történő várakozása és a mozgási sebesség meghatározása kísérleti úton történt). 

A hevítéseket mind acetilén-oxigén, mind propán-oxigén üzemű égőkkel elvégeztem. A 

hevítések után három különböző hűtési módszert alkalmaztam, az ajánlott technológiához 

tartozó nyugvó levegőn történő hűtés mellett sűrített (fúvott) levegős (csak a vonalmenti 

hevítésnél), valamint a hevítést követően azonnali intenzív vízhűtést használtam (5.3. ábra).  

  

5.1. ábra. Példák a pont- és vonalhevítésekre a hőciklusok felvételéhez 10 mm-es lemeznél 
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5.2. ábra. A ponthevítés (a) és vonalhevítés (b) orientációjának értelmezése, valamint a 

termoelemek elhelyezésének módjai 

  

5.3. ábra. A kísérlet körülményeinek szemléltetése, egy 30 mm-es lemez hevítése és intenzív 

vízhűtése közvetlenül a hevítést követően  

A hevítések hatására kialakuló hőmérsékletváltozást a vizsgálati darab különböző 

pontjain, közvetlenül a lánggal érintett területen, valamint attól távolabb mértem. A 

hőmérsékletméréshez „N” típusú, Nicrotherm D, Ø1,0×100 mm-es termoelemeket 

(mérésenként jellemzően 5-6 darabot) alkalmaztam. A hőciklus mérésekhez használt 

termoelemek egymáshoz és a hevítés helyzetéhez viszonyított különböző elhelyezését az 

5.2. ábra mutatja (vonalhevítésnél többféle elhelyezési változatot is használtam, melyre az 

ábra b1., ill. b2. része mutat egy-egy példát). Az égők üzemeltetéséhez szükséges gázok 
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nyomását, térfogatáramát az égők adatlapja (lásd M1 sz. melléklet) szerint állítottam be. A 

térfogatáramot egy-egy lebegőtestes, az adott gázra hitelesített átfolyásmérő (rotaméter) 

segítségével folyamatosan mértem. Vonalmenti hevítésnél az égő mozgásának sebességét 

szintén dokumentáltam. 

5.1.1. Ponthevítés hőciklusai 

A ponthevítést 10 mm és 30 mm vastagságú lemezeken végeztem el az 5.1. táblázatban 

megadott típusú égőkkel (5.4. ábra), enyhén oxigéndús lángkép beállításával. A gázok 

nyomását és térfogatáramát a táblázatban megadottak szerint állítottam be. (A táblázatban 

szereplő égők hőteljesítményét (Φ) a gázok égéshője, valamint a térfogatárama alapján a 2. 

fejezetben szereplő 2.1 összefüggés alapján határoztam meg.) 

5.1. táblázat. A ponthevítésekhez használt égő típusai és üzemi paraméterei 
Égő típusa 

(jele) 

Nyomás [bar] 

C2H2: ace. 

C3H8: prop. 

Térfogatáram [l/h] 

C2H2: ace. 

C3H8: prop. 
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Megjegyzés 

(égő fajtája) 

ace. prop. O2 ace. prop. O2   

ANME  

10-30 ace. 

0,7 - 3 550 - 700 8,6 10 5,5 Háromkúpos 

vágófúvóka4 

PNME  

10-30 prop.  

- 0,7 3,5 - 700 2 500 18,1 10 4,8 Háromkúpos 

vágófúvóka4 

No.6 

Égőszár 

0,8 - 3 900 - 1 100 14,1 9 3,0 Egylángú 

égő (acetilén) 

No.85 

Égőszár 

0,8 - 3 1 200 - 1 500 18,8 12 3,2 Egylángú 

égő (acetilén) 

LF-H-4 0,8 - 3 1 800 - 2 100 28,2 15 12,0 Többlángú 

égő (acetilén) 

LF-H-86 1 - 4 2 800 - 3 000 43,9 18 18,0 Többlángú 

égő (acetilén) 

PM-5-H - 0,8 4 - 1 600 5 000 41,4 18 26,0 Többlángú 

égő (propán) 
1 meghatározása 2.1 összefüggés szerint 

2 értelmezése 5.2. ábra szerint 
3 értelmezése 5.4. ábra szerint 
4 csak a hevítő lánggal történt a hevítés 
5 10-16 mm vastagságú szerkezeti acél egyengetéséhez javasolt (ideális méretű égő a 10 mm vastagságú 

lemezhez) 
6 20-40 mm vastagságú szerkezeti acél egyengetéséhez javasolt (ideális méretű égő a 30 mm vastagságú 

lemezhez)  

 a zöld sorok a vizsgált lemezvastagságokhoz javasolt égők (10 mm: Nr. 8 égőszár, 30 mm: LF-H-8)  

 

Az adott lemezvastagságok egyengetéséhez javasolt ideális égőkhöz (lásd előzőekben 

ismertetett 2.4. táblázat) ezáltal a kívánt lángteljesítményhez képest némely égő 

teljesítménye túlságosan kicsi, némelyiké jelentősen nagyobb volt.  

A ponthevítés álló (függőleges) égő pozíció mellett mindaddig tartott, amíg a hevítés 

középpontjában a munkadarab felületi hőmérséklete a szerkezeti normalizált acélok 

jellemző lángegyengetési hőmérsékletét (kb. 850 °C) elérte (lásd korábban 2.2. táblázat 

rövid szakaszra vonatkozó javaslata). Ezen hőmérséklet elérésekor a lángot azonnal 

kioltottam, majd nyugvó levegős, ill. intenzív vízhűtés következett. Annak ellenére, hogy a 
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gyakorlatban az ilyen vastagságú lemezek egy pontban történő hevítése nem kifejezetten 

jellemző (általában vékony lemezek egyengetésénél használják a pontban történő hevítést), 

ezen kísérleteim célja a hevítési, hűlési idők, valamint a hőmérséklet eloszlás (hőhatásövezet 

szélessége) éghető gázoktól és az égő teljesítménytől való függésének vizsgálata volt. Ezen 

kísérletek további célja a hegesztett szerkezeteknél kifejezetten jellemző vonalhevítés 

paramétereinek meghatározása volt. 

 

5.4. ábra. A hevítésekhez használt égők, valamint a lángátmérő (d), a többlángú (TL), 

illetve egylángú (EL) égő értelmezése 

Példaként a ponthevítések hatására kialakuló jellemző hőciklusokat a 10 mm és a 30 mm 

vastagságú lemezeknél levegő- és vízhűtés során az 5.5. ábra szemlélteti. A hevítés a 

vastagsághoz választott, az ipari gyakorlatban bevált teljesítményű (továbbá 2.4. táblázat 

ajánlása szerinti) acetilén-oxigén üzemű égők (5.1. táblázat zöld sorai szerint) 

alkalmazásával történt. (A vizsgált pontok a hevítés középpontja, ill. attól távolodva további 

5 db pont, az 5.2. ábra szerinti elosztásban, pontos x, y, z koordináták a diagramok 

láblécében láthatók.) Az ajánlott teljesítményű égőkkel történő hevítésnél a vizsgált felületi 

pontok hőciklusai a két lemezvastagság esetén nagyon hasonlóak. A felhevítési szakasz 

gyakorlatilag teljesen azonos mindkét vastagságnál. A középső pont a maximális 850 °C 

körüli hőmérsékletet kb. 13 s alatt éri el (5.6. ábra zölddel bekarikázott kék oszlopok). 

Egyértelműen látható, hogy a vastagabb lemez nyugvó levegőn kismértékben gyorsabban 

hűl, mint a 10 mm-es vastagságú. Ennek a gyorsabb hűlésnek köszönhetően az is jól 

érzékelhető, hogy a hevítést követő azonnali vízhűtés a vastagabb lemez nagy hőmérsékletre 

hevült pontjait már alacsonyabb hőmérsékletről hűti le, mint a vékonyabb lemezt (5.5. ábra 

jobb oldalán nyilakkal jelölve).  

A különböző teljesítményű és üzemű égőkkel történt melegítések felhevítésre (maximális 

hőmérséklet elérésének ideje), és lehűlésre jellemző idejének összehasonlítását az 5.6. ábra 

szemlélteti. Ez utóbbi jellemzésére a hegesztéstechnikában a fajlagos hőbevitel számításnál 

gyakran használt 850-500 °C közötti hűlési időt (t8,5/5) használtam [10], [82], [83], amely 

ennél a kísérletnél gyakorlatilag a maximális hőmérsékletről az 500 °C-ig történő lehűlési 

időt jelentette. (A zölddel bekarikázott értékek az adott lemezvastagsághoz javasolt égőhöz 

tartozó adatok.) Megfigyelhető, hogy a 10 mm-es lemez hevítésénél a túl nagy teljesítményű 

acetilén-oxigén üzemű égővel (LF-H-8) gyorsan elérjük a megcélzott maximális 
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hőmérsékletet, de a túl nagy területen felhevült acél hűlési ideje léghűtésnél már jelentősen 

megnő. A 30 mm-es lemeznél a kisteljesítményű égőkkel lényegesen hosszabb a hevítés 

ideje, ugyanakkor a lehűlés sebessége gyakorlatilag az acetilén-oxigén üzemű égőknél szinte 

független a hevítés módjától. Mindkét esetben egyértelműen látszik, hogy a propános égők 

használata során mind a hevítés, mind a lehűlés ideje (levegőn) jelentősen nagyobb, mint az 

acetilénes hevítésnél. Vízhűtésnél gyakorlatilag a hevítés módjától függetlenül a hűlési 

sebesség azonos, meglehetősen gyors minden esetben. Kivételt jelent a 10 mm-es lemez túl 

nagy teljesítményű propános égővel történő hevítése és vízhűtése, ahol a gyors hűtés ellenére 

a hűlési sebesség érzékelhetően csökken. Ennek oka, hogy a hosszú hevítés alatt a lemez 

nagy térfogata áthevül (5.7. ábra). Az ábrát elemezve megállapítható, hogy a propán üzemű 

égőkkel a hosszabb hevítés határozottan nagyobb felhevített területet, azaz szélesebb 

hőhatásövezetet eredményez. A hőhatásövezet szélessége az égő teljesítményének 

növelésével ugyancsak nő. 

 

  

a, 

  

b, 

5.5. ábra. A ponthevítés hatására kialakuló hőciklusok a munkadarabok (a, s=10 mm, ill. 

b, s=30 mm) különböző felületi pontjaiban levegő- és vízhűtésnél 

 



A LÁNGEGYENGETÉS HŐCIKLUSAI  

47 
 

 

 

a, 

 

b, 

5.6. ábra. A hevítési/hűlési idők a vizsgált próbatestek középpontjában, a munkadarab 

felületén, különböző típusú és üzemű égőkkel hevítve (a, s=10 mm, ill. b, s=30 mm) levegő 

és vízhűtésnél 

  

5.7. ábra. Hőmérséklet eloszlás a hevítés középpontjától távolodva különböző típusú és 

üzemű égővel történő hevítésnél (s=10, ill. 30 mm) a hevítés befejezésének pillanatában  
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5.1.2. Vonalhevítés hőciklusai 

Hegesztett szerkezetek gyakorlati egyengetésének egyik legjellemzőbb módszere a 

vonalhevítés. Az ilyen típusú egyengetések hatásának vizsgálatára egysoros hevítéseket 

végeztem a ponthevítéseknél megadott égőkkel és beállítási jellemzőkkel. A hevítés 

indulásakor a megfelelő hőmérséklet eléréséhez szükséges kivárási időket a ponthevítés 

tapasztalatai alapján állítottam be, az égő haladási sebességét előzetes hőmérséklet mérési 

eredmények alapján határoztam meg. A kivárási idő alatt a lemez szélén álló égő mellett a 

munkadarab felhevítésére, gyakorlatilag a maximális hőmérséklet elérésére fordított 

időtartamot értem. Az égő gépi úton történő előtolásának megindítása csak akkor kezdődött, 

amikor ezt a hőmérsékletet elértem. A kivárási idő hosszával, valamint az égő előtolási 

sebességének mértékével a vonal mentén kialakuló maximális hőmérséklet és annak vonal 

menti homogenitása befolyásolható. Értelemszerűen a túl lassú mozgás a vonal mentén 

haladva egyre nagyobb hőmérsékletet eredményez, túl nagy sebességnél a megcélzott 

maximális felületi hőmérséklet pedig nem érhető el. Példaként a 10 mm-es lemez No.8-as 

égőszárral történő 10 s kivárási idejű és 8 cm/min égő mozgatási sebességű hevítésnél (5.1. 

táblázat szerinti beállításnál) a nagyszilárdságú acélok ipari gyakorlatban szokásos 

egyengetési hőmérsékletét, 600-620 °C-ot érjük el közvetlenül a hevítési vonal alatt. Ezekkel 

a paraméterekkel a hevítési szakasz teljes hosszán a maximális hőmérséklet gyakorlatilag 

állandó (5.8. ábra). Az ábra az 5.2. ábra b1 elrendezés szerinti hőelemek által mért 

hőmérsékletváltozásokat, a fúvott levegő és az intenzív vízhűtés hatását is szemlélteti. A 

hűtés módja a kialakult hőciklusok lehűlési szakaszát jelentősen befolyásolja attól függően, 

hogy a vizsgált pont a vonal melyik szakaszán helyezkedik el. A hevítési vonal végén lévő 

pontok az azonnali intenzív hűtés hatására jellemzően gyorsabban hűlnek, mint a vonal 

elején található pontok. 

  

5.8. ábra. Hőciklusok fúvott levegős és intenzív vízhűtés mellett a vonalhevítés 

középvonalában, acetilén-oxigénes hevítéskor  

   

5.9. ábra. Hőciklusok egy 30 mm-es lemez különböző pontjaiban levegőhűtésnél acetilén-

oxigén (baloldal), ill. propán-oxigén (jobboldal) üzemű égő alkalmazásakor  
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A középvonaltól, ill. a felülettől távolabbi pontokban nemcsak a lehűlési szakasz, de a 

felmelegedés jellege és az elért maximális hőmérséklet is változik. A 30 mm-es lemez 5.2. 

ábra b2 elrendezés szerinti pontokban kialakult hőciklusait nyugvó levegőn történő hűlésnél 

az 5.9. ábra mutatja kis mértékben túlhevített munkadarab esetén LF-H-8 (acetilén-oxigén), 

ill. PM-5-H (propán-oxigén) égők alkalmazásakor. Az acetilén üzemű égőknél a hevítés az 

éghető gáz tulajdonságai miatt intenzívebb, mint a propános égőknél, így az azonos 

maximális hőmérséklet eléréséhez az égő mozgási sebessége is nagyobb lesz. Az égők 

előtolási sebessége 15,5 cm/min (acetilénes égő), ill. 11 cm/min (propános égő) volt. A 

2.2.2. szakaszban leírtak alapján feltételezve, hogy az égők termikus hatásfoka (ηt) 30-40%, 

a megadott sebességek mellett a vonalenergia értékét az 5.2. táblázat tartalmazza. A 

vonalhevítés kezdetén az égő mozgatásának elindításáig a kivárási idők értéke mindkét 

esetben körülbelül 9 – 10 s volt. A két eltérő üzemű égő nagyjából azonos hőteljesítménye 

(Φ) ellenére a propános égő lassúbb sebességének (ezáltal nagyobb vonalenergiájának) oka 

a láng átmérőjével magyarázható. A hőforrások ugyanis nem pontszerűek, így relatíve széles 

foltot hevítenek, a propán égő lángátmérője 26/18 arányban nagyobb – lásd 5.1. táblázat)  

A visszasugárzó hő okozta égőfej túlmelegedés, sérülés (esetleges visszaégés) elkerülése 

érdekében a nagyteljesítményű, több lángú égőket 12-15 fokban a mozgás irányához képest 

visszafele megdöntöttem (toló pozíció). 

5.2. táblázat. A 30 mm-es lemez hevítéshez tartozó hőteljesítmény és vonalenergia  

Égő típusa Φ [W] 

(lásd: 5.1. 

táblázat) 

Φh [W] 

(ηt=30-40%) 

v [cm/min] Φh/v [J/mm] 

(ηt=30-40%) 

LF-H-8 (acetilén) 43 900 13 200-17 600 15,5 5100-6800 

PM-5-H (propán) 41 400 12 400-16 600 11,0 6780-9040 

 

Propán éghető gáz használatakor a hevítés vonalától távolabb eső pontok lényegesen 

magasabb hőmérsékletre hevülnek, azaz a hőhatásövezet szélessége – hasonlóan a 

ponthevítésnél bemutatottal – nagyobb, mint az acetilén alkalmazásánál. A lemez közepén, 

annak felületén, a hevítés vonalára merőlegesen kialakuló maximális hőmérsékletek 

eloszlását, ezzel tulajdonképpen a hőhatásövezet szélességét az 5.10. ábra mutatja a 

korábban ismertetett 5.2. ábra b2 elrendezés szerinti 2., 4., 5., 6. pontokban mért adatok 

alapján (5.9. ábra. hőciklusainak kimérésekor). 

 

5.10. ábra. A kialakult maximális hőmérsékletek eloszlása egy 30 mm-es lemez felületi 

középvonalán a hevítés vonalára merőlegesen mérve 
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5.1.3. A hűtés módjának hatása a hűlési viszonyokra 

Ahogy korábban rámutattam a hűlési sebesség függ a vizsgált pont hevítési irányhoz 

viszonyított pozíciójától. A vonal mentén hevített lemezek felületének egy-egy pontját 

kiemelve jól megfigyelhető mely egyéb tényezők, és hogyan befolyásolják a pont hűlésének 

jellemzőit (5.11. ábra). Vastagabb lemezeknél a szakszerűen végrehajtott technológia 

(szabadlevegőn hűtés) nagyobb hűlési sebességet (rövidebb t8,5/5 hűlési időt) eredményez.  

Intenzív vízhűtésnél, amennyiben a víz lokálisan (jellemzően nem egyenletesen, hanem 

sugárszerűen folyamatosan változó helyen), nem tökéletesen egyenletesen éri a felületet, a 

lehűlés sebessége nem állandó, a lehűlési folyamat során gyorsabb-, ill. lassabb hűlési 

szakaszok (esetleg kismértékű visszamelegedések) lehetnek (5.11. ábra, 5.12. ábra).  

 

  

5.11. ábra. A lemezvastagság, valamint a hűtőközeg hatása a hűlési sebességre, a hőciklus 

hűlési szakaszára  

Míg a nyugvó levegőn történő hűlésnél a hűlési viszonyok jól reprodukálhatóak, az 

intenzív vízhűtésnél az egyenetlen hűlési sebesség mellett további bizonytalanságok is 

felmerülhetnek. Nem határozható meg egyértelműen, hogy a gyors hűlés milyen 

hőmérsékletnél (5.12. ábra nyilakkal jelzett szakasz), és milyen hosszú hőntartási idő után 

kezdődik. Amennyiben a vízhűtés megindításakor a munkadarab már relatíve kis 

hőmérsékletre lehűlt, a szerkezetben lejátszódó folyamatok már kevésbé okoznak jelentős 

problémákat. Ha azonban a vízhűtés kezdetekor a vizsgált pont hőmérséklete elég magas (pl. 

az Ms hőmérséklet feletti) a gyors hűtés kritikus átalakulásokat okozhat. Ebből a 

szempontból a vízhűtés elsősorban a propán-oxigénes hevítéseknél, ill. a vékonyabb 

lemezeknél, ott is az utoljára melegített (még nagy hőmérsékletű, a lehűlési folyamatot alig 

megkezdő) térfogati részeken jelenthet komolyabb problémát.  

A hőkezelési folyamatok során az acélok szövetszerkezetét és mechanikai tulajdonságait 

az ausztenitesítési fázis után a lehűlésre jellemző hűlési sebesség jelentősen befolyásolja. Az 

adott acél folyamatos hűtésre érvényes átalakulási diagramja (CCT diagram) alapján a hűtést 

jellemző lehűlési görbét követve az ausztenit átalakulási folyamata végig követhető [82]. A 

kialakult hűlési sebesség a hevített rész várható mechanikai tulajdonságai szempontjából a 

lángtechnológiáknál is meghatározó jelentőségű. A szintén csak lokális hevítést okozó 

ívhegesztési technológiák hűlési sebességre gyakorolt hatásának jellemzésére a varrat 

középvonalában mért, ill. számított 850-500 °C, hűlési időt használják (t8,5/5). Bizonyos 

források/előírások a 800-500 °C hőmérséklet intervallumot alkalmazzák [3], sőt a vizsgált 

tartomány akár 700-300 °C között is lehet [84]. Ebben az esetben a hűlési időre a t8/5 ill. t7/3 

jelöléseket vezették be. Számos szakirodalom, ajánlás létezik, amely a hűlési idő 

függvényében prognosztizálja a nagyszilárdságú acélok tulajdonságainak a hegesztés 
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hatására bekövetkezett változásait [77], [85], [86] [87]. Logikus lenne a feltevés, hogy az 

egyengetést követő hűlés gyorsaságát is ezzel az idővel jellemezzük, ahogy azt én is a 

ponthevítési méréseimnél (lásd 5.6. ábra) megtettem. A mért, vagy számított t8,5/5 (t8/5) idők 

alapján így információkat kaphatnánk a hőhatás várható következményeiről. 

 

 

5.12. ábra. A vízhűtés hatása a hőciklusra különböző peremfeltételek mellett  

Hőciklus méréseim, valamint számos, a hegesztési hőhatásövezet tulajdonságai és a 

lehűlési idő kapcsolatával foglalkozó irodalom tanulmányozása alapján azonban 

kijelenthető, hogy lángegyengetésnél egy-egy hevítést követő hűlési szakasz, ill. hűlési 

sebesség jellemzésére a t8,5/5, (t8/5) idő az alábbi okok miatt nem alkalmas: 

- a hevítés maximális hőmérséklete sok esetben (pl. nagyszilárdságú acéloknál) el sem 

éri a 800-850 °C-ot, így nincs is értelme, ill. lehetősége ezen idő meghatározásának. 

(Ez esetben természetesen felmerülhet egy kisebb hőmérséklet intervallumhoz 

tartozó idő (pl. t7/3) bevezetésének lehetősége. A később bemutatott mérési 

eredmények alapján kijelenthető, hogy az A1 hőmérsékletet el nem érő hevítések 

vizsgálataim alapján kritikus anyagszerkezeti változást nem okoznak a vizsgált 

nagyszilárdságú acélokban, mivel az α→γ→α átalakulás nem megy végbe. 

Mindezek alapján a kisebb hőmérséklet intervallumhoz tartozó hűlési idő 

bevezetését nem tartottam indokoltnak.), 
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- a hűlés sebessége egy adott égővel, definiált technológiai paraméterekkel történő 

hevítés során is jelentősen függ a hevítés/hűtés jellegétől, módjától, a hevített terület 

nagyságától, a vizsgált térfogat hevítéshez viszonyított elhelyezkedésétől,  

- a hűlési idő koncepcióban a hegesztéstechnológiában kidolgozott módszerekhez 

képest a hűlést jellemző idők lényegesen nagyobbak, közöttük akár nagyságrendi 

eltérés is lehet. (A hűlési idő koncepcióban hegesztésnél ezek az idők jellemzően 5-

30 s közé esnek [72]. Az 5.13. ábra példaként a hevítés vonalában közvetlenül a 

lánggal érintett felületi pontokban (5.2. ábra b1. elrendezés szerinti 1., 3. ill. 5. 

pontokban) kialakuló hűlési időt mutatja be és hasonlítja össze a ponthevítés 1. 

pontjában (5.2. ábra) kialakuló hűlési idővel.), 

- a hegesztéstechnológiában a t8,5/5, (t8/5) hűlési időt a hegfürdőbe merített 

termoelemmel mérik, a termikus egyengetésnél nincs olvadék. 

 

5.13. ábra. Hűlési idő változása a hevítési vonal mentén, összehasonlítva a 

ponthevítésre jellemző hűlési időkkel (s=10 mm, hevítés No.8 égőszárral, maximális 

hőmérséklet 850 °C)  

 

5.2. Hőciklusok meghatározása fizikai szimulációhoz 

A fizikai szimuláció végrehajtásához a lángegyengetés következtében kialakuló más-más 

maximális hőmérsékletre hevült zónák, valamint különböző, a gyakorlatban alkalmazott 

technológiai hőmérsékletek hatásának modellezésére célszerűnek tartottam több eltérő 

jellegű hőciklus alkalmazását.  

A szimulációkhoz egyaránt használtam olyan hőciklusokat, amelyek csúcspontjai az 

ideális egyengetési hőmérséklethez, illetve a fölé, valamint az alá tartoztak. Az acélok 

jellemző A1 és A3 hőmérsékleteit figyelembe véve ezeket a csúcshőmérsékleteket 675 °C 

(Ac1 alatti, szubkritikus), 800 °C (Ac1-Ac3 közötti, interkritikus), és 1000 °C-ban (Ac3 feletti, 

szuperkritikus) határoztam meg. További célom volt az alkalmazható éghető gázok 

hőciklusra, és azon keresztül az anyagban lejátszódó folyamatokra gyakorolt hatásának 

vizsgálata, mind nyugvó levegős, mind intenzív vízhűtésnél. A fentiekben bemutatott 

mérések alapján a szimulációs próbák kezelhetősége és végrehajthatósága miatt csak a 

30 mm vastagságú lemezhez tartozó hőciklusokat használtam fel. Ennek oka, hogy a 

vastagság irányú hőelvezetés miatt levegőhűtésnél a hűlési sebesség jellemzően nagyobb, 

ezáltal kritikusabb, mint a vékonyabb lemezeknél. A vizsgált lemezek közepén, a hevítés 

vonalára merőleges sík különböző pontjainak hőciklusaiból, az adott maximális 
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hőmérséklethez tartozó, a szimulációhoz használható görbéket több hőciklus alapján 

határoztam meg.  

 

 

5.14. ábra. Hőciklusok a fizikai szimulációhoz  

Az 5.14. ábra a leírt szempontok alapján a szimulációhoz felhasznált három különböző 

maximális hőmérséklethez tartozó hőciklust foglalja össze különböző hevítési és hűtési 

kondíciók mellett. A hevítési időket és az értelmezhető esetekben az ábrán a mért t8,5/5, és a 

t8/5 hűlési időket is feltüntettem. (Azokban az esetekben amikor a vízhűtés kezdetekor a 

lemez vizsgált pontja már 500 °C alá hűlt, értelemszerűen a levegőhűtéshez és a vízhűtéshez 

tartozó hűlési idők között nincs különbség.) 

 

A szimuláció hőciklusai 
Heví tési 

idő (s)

T max.

(kék: acetilén-oxigén hevítés, piros: propán-oxigén hevítés, 

folytonos vonal: nyugvó levegős hűtés, szaggatott vonal: intenzív 

vízhűtés)

ace./prop.
ace. 

lev./víz

prop. 

lev./víz

6
7
5
 °

C

69/123 _ _

8
0
0
 °

C

56/182

_

(82/82)
*

_ 

(148/132)
*

1
0
0
0
 °

C

54/246

37/37

(35/35)
*

119/119

(105/105)
*

Hűlési idő (s) 

t8,5/5

*
 800-500 °C közötti (t8/5)  lehűlési idő
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6. FIZIKAI SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATOK 

6.1. A fizikai szimulációs kísérletek körülményei 

A fizikai szimulációs vizsgálatokat kifejezetten hő és mechanikai folyamatok során 

lejátszódó jelenségek vizsgálatához használják. Meggyőződésem, hogy a Miskolci Egyetem 

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézetében található Gleeble 3500 típusú fizikai 

szimulátor jól alkalmazható a lángegyengetés következtében létrejövő hő hatásának 

szimulációjára is (bár még ilyen irányú kutatási feladatokra az intézményben nem 

használták). Az előző fejezetben bemutatott, az egyengetési folyamatra jellemző hőciklusok 

alapján (5.14. ábra), ezen berendezés segítségével végeztem el különböző szilárdságú 

acélból készült számos próbatest hőterhelését. A hőhatás szimulációját követően a 

próbatesteken többféle anyagvizsgálatot végeztem (optikai mikroszkópos vizsgálat, 

keménységvizsgálat, műszerezett ütővizsgálat).  

6.1.1. A fizikai szimulációhoz használt acélok 

Három különböző szilárdságú, egy normalizált, ma már klasszikusnak mondható 

szerkezeti acélon, valamint két nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélon végeztem 

szimulációkat. Az acélok az ISO/TR 15608 szabvány szerinti 1.2 osztályba tartozó 

normalizált (S355J2+N), valamint a 3.1, 3.2 osztályú nemesített nagyszilárdságú acélok 

(S690QL, S960QL) közé sorolhatók [2]. A 355 MPa szilárdságú normalizált acél napjaink 

számos fémszerkezetének, (pl. hídszerkezetek, járműszerkezetek stb.) egyik leggyakrabban 

használt anyaga. A hazai híd- és tartószerkezeteknél a 690 MPa, vagy afeletti nemesített 

nagyszilárdságú acélok alkalmazása általában ma még nem jellemző, de a fejlett világban 

egyre több szerkezetet építenek ilyen anyagokból [88]. A közúti, vasúti járműszerkezetek, a 

mezőgazdasági gépek, hajók és katonai eszközök gyártásánál viszont, elsősorban a 

szerkezetek sajáttömegének csökkentése miatt, mind gyakrabban nyúlnak a tervezők 

ezekhez az acélokhoz. A mezőgazdasági eszközöknél, valamint a nemzetközi 

szakzsargonban elterjedt megnevezésű ún. yellow goods termékeknél (földmunkagépek, 

erdészeti fakitermelő gépek, önjáró mobil daruk stb.) egyre gyakrabban fordul elő a 960 MPa 

szilárdságú acélok használata is [89], [90]. 

A vizsgált acélok típusát, vegyi összetételét, (feltüntetve a karbonegyenérték különböző 

módon történő meghatározását [3]) a 6.1. táblázat foglalja össze. (Az acélok MSZ EN 10204 

szabvány [91] szerinti 3.1 műbizonylatait az M2. sz. melléklet tartalmazza.). Néhány 

irodalomi forrás matematikai úton határozza meg az acélok átalakulására jellemző 

hőmérsékleteket, amelyet választott acélokra vonatkozóan a 6.2. táblázat foglal össze.  

Az 6.2. táblázatban található, matematikai úton, közelítő jelleggel meghatározott Ac1, Ac3 

hőmérsékletek igazolják, hogy a szimulációhoz korábban meghatározott szubkritikus 

(675 °C), interkritikus (800 °C) és szuperkritikus (1000 °C) hőmérsékletek meghatározása 

megfelelő volt.  

 



FIZIKAI SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATOK  

55 
 

6.1. táblázat. A szimulációnak alávetett acélok vegyi összetétele és karbonegyenértéke(i) 

tömegszázalékban 

Acél jele C Si Mn P S Al B Cr 

S355J2+N 0,18 0,35 1,55 0,014 0,003 0,036 0,0000 0,02 

S690QL 0,14 0,22 1,19 0,008 0,001 0,087 0,0025 0,32 

S960QL 0,16 0,20 1,22 0,011 0,001 0,055 0,0010 0,20 

 Cu Mo Nb Ni Ti V CE (IIW) CET 

S355J2+N 0,01 0,005 0,005 0,04 0,003 0,005 0,451 0,341 

S690QL 0,04 0,300 0,027 0,05 0,006 0,000 0,468 0,308 

S960QL 0,01 0,605 0,015 0,05 0,002 0,037 0,536 0,355 

ahol  CE (IIW)= C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5 +(Cu+Ni)/15 [3] 

CET = C+(Mn+Mo)/10+(Cr+Cu)/20+Ni/40 [3] 

6.2. táblázat. A szimulációnak alávetett acélok matematikai módszerekkel becsült kritikus 

hőmérsékletei °C-ban 

Acél jele 
Ac1 

[92] 

Ac3 

[92] 

Ms 

[92] 

Ms 

[93] 

Ms 

[94] 

Ms 

[95] 

Mf 

[92] 

S355J2+N 716 818 417 419 399 423 202 
S690QL 721 855 439 434 418 445 224 

S960QL 718 851 425 424 409 435 210 

 

6.1.2. A szimuláció folyamata 

A szimulációhoz kiválasztott hőciklusok (5.14. ábra) alapján próbaméréseket végeztem 

azzal a céllal, hogy a szimulátor képes-e a hőciklusoknak megfelelően terhelni a 

10×10×70 mm méretű próbatesteket.  

 

 

6.1. ábra. Az Ac1 hőmérséklet alatti valós, a programozott, és a szimuláció során 

ténylegesen kialakult hőciklusok összevetése acetilén-oxigénes hevítésnél.  
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Általában a modellezés kritikus pontja a hűtési szakaszok precíz követése. A szimuláció 

során a felhegesztett termoelempár segítségével folyamatosan ellenőrizve a próbatest 

tényleges hőmérsékletét, a valóságos hőciklusokhoz viszonyított esetleges eltérés láthatóvá 

válik. A berendezés gyakorlatilag tökéletesen reprodukálta az eredeti hőmérsékletváltozást. 

Az egymástól 10 mm-re elhelyezkedő nagy méretű befogópofák képesek voltak annyi hőt 

elvonni, hogy még a leggyorsabb hűlési folyamat szimulálásához sem volt szükség speciális 

hűtési eljárásra. Példaként a 6.1. ábra felső két diagramja az Ac1 hőmérséklet alatti 

(Tmax=675 °C) acetilén-oxigén hevítésnél a vízhűtéshez tartozó eredetileg kimért, valamint 

a szimulációhoz kidolgozott hőciklusokat mutatja. A szimuláció során a próbatest közepén 

kialakult tényleges hőmérsékletváltozás gyakorlatilag teljes mértékben megfelel a valós 

munkadarabon mért eredeti hőciklusnak (6.1. ábra alsó két diagramja). 

 

6.1.3. A szimulációs folyamatot követő anyagvizsgálatok és azok eszközei 

A szimulációs próbatesteken mikroszerkezeti vizsgálatokat (optikai mikroszkópos 

vizsgálat), keménységméréseket (HV10), és műszerezett ütővizsgálatokat végeztem. 

Mindegyik vizsgálattípushoz külön-külön próbatestet/próbatesteket használtam. Az 

anyagvizsgálatokat a Miskolci Egyetem különböző laboratóriumaiban hajtottam végre. Az 

alábbiakban az általam elvégzett vizsgálatok lényeges elemeit ismertetem.  

Optikai mikroszkópos vizsgálatok 

Az optikai mikroszkópos vizsgálatok végrehajtásához, a próbatestek előkészítéséhez 

szolgáló eszközöket a 6.2. ábra mutatja. A hőterhelésnek kitett próbatestek középen történő 

elvágása után a keletkezett síknál a termoelemek közelében készültek a mikroszkópi 

felvételek. A csiszolatok készítésénél 2%-os Nital marószert használtam. (A maratás 

időtartamát az egyes próbatestek elkészítéskor igyekeztem állandó értéken tartani.) A 

vizsgálatokat Zeiss Axio Observer D1m típusú optikai mikroszkóppal végeztem. A jobb 

kiértékelhetőség érdekében a felvételeket 100-, 200-, 500- valamint 1000-szeres nagyításban 

készítettem el. Terjedelmi okok miatt a továbbiakban csak a legnagyobb nagyításhoz tartozó 

fényképeket, azokat is csak kis méretben tudom bemutatni. A szövetszerkezetek 

kiértékeléséhez az eredeti méretű fotókat (példaként lásd M3. sz. melléklet) használtam. A 

teljes nagyítású sorozat csökkentett méretű képeit például az S355J2+N jelű acélnál az M4. 

sz. melléklet tartalmazza. Az összehasonlíthatóság érdekében az egyes alapanyagokról, 

hőciklus terhelés nélkül, a leszállított állapotban is készültek mikroszkópi felvételek.  

  

6.2. ábra. Az optikai mikroszkópos vizsgálatok előkészítéséhez és végrehajtásához használt 

berendezések (Struers LabPol21 polírozógép, Zeiss Axio Observer D1m optikai 

mikroszkóp) 
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Keménységvizsgálatok 

A szimulált próbatestek HV10 keménységét a hossztengelyre merőleges középsík öt 

pontjában mértem, egy klasszikus dobókocka 5-ös oldalának megfelelő elosztásban, 

középen, ill. a sarokpontoktól kb. 0,5-1 mm távolságra (6.3. ábra) egy Reicherter UH250 

típusú univerzális berendezéssel.  

  

6.3. ábra. A keménységvizsgáló berendezés (Reicherter UH250), és a keménység mérések 

helye, lenyomatai a 10×10 mm keresztmetszetű próbatesteken 

A lángegyengetéshez kapcsolódóan a hő hatására kialakult esetleges 

keménységnövekedés kritikus értékével az MSZ EN ISO 1090-2 szabvány foglalkozik [1]. 

A szabvány azonban csak a 460 MPa szakítószilárdságú acéloknál nagyobb szilárdságú 

anyagokra ad meg konkrét megengedhető felsőértéket, nevezetesen a 450 HV10 

keménységet. A vizsgált normalizált acélnál a hegesztések technológiai vizsgálatával 

foglalkozó MSZ EN ISO 15614-1 ajánlásait vettem figyelembe, amely ez esetben 380 HV10 

értéket enged meg hőkezeletlen állapotban [61]. (Megjegyzendő, hogy e szabvány előírásai 

is megerősítik a nagyszilárdságú acélokra vonatkozó korábban említett 450 HV10 

keménység maximumot.) 

Műszerezett ütővizsgálat 

A szimulációnak alávetett próbatestekből szabványos (10×10×55 mm) Charpy-V 

ütőpróbatestek készültek [96] (vizsgálati feltételenként 3-3 db), amelyeken PSD 300/150 

típusú berendezéssel végeztem el a vizsgálatokat. Az alapanyagokra vonatkozó 

MSZ EN 10025-3, valamint az MSZ EN 10025-6 szabványok szerinti követelmények 

alapján a vizsgálat tárgyát képező normalizált és nagyszilárdságú acéloknál a kimunkált 

ütőpróbatesteknek minimum 27 J ütőmunkát kell teljesíteniük [97]. Ehhez képest az 

alapanyaggyártók jellemzően ettől jóval szívósabb szövetszerkezet előállítását célozzák 

meg, amely az általam vizsgált acélok esetében is teljesült. Különbség van azonban a 

vizsgálati hőmérsékletben. Az említett szabvány a nemesített nagyszilárdságú acéloknál a 

minimális ütőmunkát -40 °C-on, a normalizált acélnál -20 °C-on követeli meg. Az 

ütővizsgálatok során a vizsgálati hőmérsékletek biztosítását cseppfolyós nitrogén és 

denaturált szesz megfelelő keverési arányának beállításával végeztem. (Véleményem szerint 

a 27 J ezeknél az anyagoknál – figyelembe véve az alapanyagok ütőmunkáját – ma már 

irreálisan alacsony elvárásnak tűnik.) 

Az egyes vizsgált acélok műszerezett ütővizsgálati eredményei alapján a későbbiekben 

bemutatom a repedésindulásra fordított energia (Wi) százalékos arányát a teljes 

ütőmunkához (KV) képest. Minél nagyobb a repedésindulásra fordított energiahányad a 

törés során elnyelt teljes energiához (ütőmunkához) képest, az anyag annál ridegebben 



FIZIKAI SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATOK  

58 
 

viselkedik az adott hőmérsékleten [98]. A műszerezett ütővizsgálat során a törési folyamat 

során felvett út-erő (s-F), diagramok közül terjedelmi korlátok miatt csak az acetilén-

oxigénes hevítések esetét mutatom be, de a propános hevítéseknél a Wi/KV arányt szintén 

ismertetem. (A propán-oxigén hevítésekhez tartozó diagramok mindhárom vizsgált acélnál 

jellegükben az adott körülmények között nagyon hasonlítanak az acetilénes hevítésekhez 

tartozó görbékhez.)  

 

6.2. A fizikai szimulációk utáni anyagvizsgálatok eredményei egyszeri 

hőterhelésnél 

A következő szakaszokban a vizsgált acélok szimulációs hőterhelése után végrehajtott 

anyagvizsgálatok eredményeit és értékelésüket mutatom be. 

6.2.1. A normalizált S355J2+N típusú acél szimulációs vizsgálatának eredményei 

A vizsgált normalizált acél alapanyagának mikroszkópi felvételén jól látható az ilyen 

típusú anyagok jellemző, a hengerlésből adódó ferrites-perlites szövetszerkezete (6.3. 

táblázat).  

6.3. táblázat. Az S355J2+N alapanyag, valamint a szimulációs próbatestek 

mikroszerkezete 1000-szeres nagyításban, és a mért átlagkeménységek 

 Acetilén-oxigén láng Propán-oxigén láng 

Alapanyag: 

S355J2+N  

(152 HV10) 

Hűtés 

 

Levegőhűtés Vízhűtés Levegőhűtés Vízhűtés 

 Mikroszkópi képek/átlagkeménységek [HV10] 

Tmax=675 °C 

    
 158 187  156  170  

Tmax=800 °C 

    
 172 173 163 168 

Tmax=1000 °C 

    
 184 210  166 170 
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A hevítések hatására, függetlenül annak peremfeltételeitől, az alapanyaghoz képest 

jellemzően kis mértékű keményedés következett be. A mért keménységnövekedés a 

vízhűtések esetében valamelyest szignifikánsabb, de semmiképpen nem nevezhető 

kritikusnak, messze elmarad a megengedhető 380 HV10 értéktől (6.4. ábra). Az acél eredeti, 

a hengerlési szerkezetének átalakulása már Ac1 hőmérséklet alatt megindult, de a folyamat 

nem fejeződött be. A nyugvó levegős hűtéseknél a vizsgált darabok keménysége 

gyakorlatilag az alapanyag keménységével azonos. A gyors vízhűtéseknél kis mértékű 

keményedést figyelhetünk meg, amely összefüggésbe hozható az eredeti ferrit-perlites 

szövetrészek helyén részben kialakult ridegebb szerkezettel (martenzit tartalmú 

szövetrészek).  

 

6.4. ábra. A mért keménységértékek átlaga, ill. a mérési eredmények szórása a 

szimulációnak kitett próbatesteken, S355J2+N acélnál 

Az Ac1-Ac3 hőmérséklet közötti interkritikus hevítésnél a szerkezet jelentősebb 

átalakulása a lassú levegőhűtéseknél következett be, azon belül is a folyamat karakteresebb 

a propán-oxigén hosszabban tartó hőciklusánál. A gyors vízhűtéseknél a diffúzióval járó 

átalakulások lejátszódására lényegesen kevesebb idő állt rendelkezésre, így ebben az esetben 

az eredeti hengerelt struktúra még erőteljesebben megfigyelhető. Ezen a hőmérsékleten a 

részleges ausztenitesedési folyamat miatt azonban a teljes átalakulás egyik esetben sem 

történt meg, a keménységnövekedés mind a négy vizsgált technológiánál elhanyagolható.  

Az Ac3 hőmérséklet felett az eredeti szövetszerkezet az acetilénnel végzett hevítés 

körülményei esetén bénit-ferrites szövetté alakult, a kiindulási mikroszerkezet már nem 

fedezhető fel. A gyors vízhűtés, különösen a gyorsabb acetilén-oxigén hevítés során 

feltételezhetően néhány nagyobb méretű, lokális keményedéssel járó, martenzit-ausztenit 

(M-A) sziget is kialakult, amelyek pontos beazonosítására speciális maratási technikára 

lenne szükség. Az időben elhúzódó hűtéseknél enyhe szemcsenövekedés is megfigyelhető. 

Az acél szívóssága a hevítés/hűtés jellegétől függetlenül az alapanyag szívósságához 

képest jellemzően mintegy 20-30%-ára esett vissza (6.5. ábra), melyet a korábban bemutatott 

keménységvizsgálatok eredménye alapján (csak minimális keménység növekedést 

tapasztaltam) valószínűleg a szakemberek többsége nem várna. Az alapanyag nagy 

szívósságának köszönhetően ez a nagy visszaesés az Ac1 hőmérséklet alatti hevítésnél, 

figyelembe véve a relatív nagy szórásokat is, az ütőmunka értékek alapján még nem okoz 

kritikus elridegedést, az értékek biztonságosan a 27 J felett vannak. Mindez nem mondható 

el az interkritikus, Ac1-Ac3 közötti hőmérsékleten, azon belül is elsősorban az acetilén-oxigén 
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hevítéseknél. A nem túl magas hőmérséklet, a relatíve gyors hevítés és az azt követő rövid, 

Ac1 felett töltött időknek köszönhetően a perlit-ferrit szemcsehatárokon az ausztenitesedés 

elindul, de nincs idő annak kiteljesedésére.  

 

6.5. ábra. A mért ütőmunka értékek, ill. a mérési eredmények szórása a szimulációnak 

kitett próbatesteken S355J2+N acélnál -20 °C-on 

Az eltérő karbontartalmú perlites ill. ferrites szövetrészekben az átalakulás hatására a 

kialakult ausztenit karbontartalma is más-más lesz, a homogenizáció nem következik be, 

időhiányban nem megy teljesen végbe. A hűlés következtében a nagyobb karbontartalmú 

ausztenitből a szemcsehatárokon nagyon kis méretű rideg szigetek alakulnak ki, melyek kis 

méretük miatt a makrokeménységi értékeket érdemben nem befolyásolják. Ezek a kis rideg 

zónák az optikai mikroszkópos felvételeken hagyományos maratás esetén kevésbé láthatók, 

viszont a szívósságot érzékelhetően rontják. A jelenség hatásának eredménye a normál 

levegőhűtésnél is megjelenik, de a gyors vízhűtésnél kiváltképpen érzékelhető. Ebből a 

szempontból a hosszabb ideig tartó propán-oxigénes hevítés előnyösebb, főleg 

levegőhűtésnél, mivel a homogenizációra több idő van, így kevésbé alakulnak ki a kis méretű 

rideg szigetek. Az Ac3 hőmérséklet felett az eredmények hasonlóak, bár a magasabb 

hőmérsékletnek, ebből adódóan a nagy hőmérsékleten eltöltött hosszabb időnek 

köszönhetően, a diffúzióval végbemenő átalakulási folyamatokra, így a homogénebb 

szerkezet létrejöttére hosszabb idő áll rendelkezésre. A mért szívósság mindezt alátámasztja, 

amely valamelyest nagyobb szinte minden esetben, mint az Ac1-Ac3 közötti hevítéshez 

tartozó érték. A jelenség a hegesztési hőhatásövezet vizsgálata során is kimutatható, melyre 

a [71], [99] szakirodalmakban leírtak is rámutatnak. 

A műszerezett ütővizsgálatból kapott eredmények alapján (6.6. ábra) a repedésindulásra 

(Wi), fordított energiahányad jellemzően 50% körüli, sőt az acetilénes hevítésnél, levegővel 

történő hűtésnél a magasabb hőmérsékleteken szignifikánsan meg is haladja azt. Csupán az 

ütőmunka értékeit vizsgálva is látszott, hogy az acél ilyen körülmények között meglehetősen 

ridegen viselkedett (az elvárt minimális 27 J nem is minden esetben teljesült), amit ez az 

50%-nál nagyobb Wi/KV arányszám még inkább megerősít. Az 6.4. táblázat diagramjai 

szemléletesen mutatják a repedés megindulása után a hirtelen lecsökkenő erőket (instabil 

repedésterjedés), amelyek a repedés terjedéséhez szükséges minimális energiára utalnak.  
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6.4. táblázat. A műszerezett ütővizsgálat során felvett út-erő diagramok az S355J2+N acél 

acetilénes hevítésekor 

Hevítés

-hűtés 

acetilén-levegő acetilén-víz 

Tmax Wi/KV [%] Wt/KV [%] Wi/KV [%] Wt/KV [%] 

675 °C 

  

 55 45 53 47 

800 °C 

  

 70 30 52 48 

1000 °C 

  

 67 33 56 44 
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6.6. ábra. A repedésindulásra fordított energia százalékos aránya a teljes ütőmunkához 

képest az S355J2+N anyagnál 

 

6.2.2. Az S690QL típusú acél szimulációs vizsgálatának eredményei 

Az S690QL nagyszilárdságú acél különleges gyártástechnológiája, finomszemcsés 

szerkezete a normalizált acélokhoz képest lényegesen nagyobb keménységet eredményezett 

(6.5. táblázat). Az acél finom szemcseszerkezete az Ac1 hőmérséklet alatti korlátozott 

hőterhelés hatására látszólag nem változott, és a keménység értékei is közel azonosak az 

alapanyag keménységével (6.7. ábra). A nemesített acél szempontjából ezek a hőkezelések 

egy rövid ideig tartó megeresztésként foghatók fel. Ennek eredménye elsősorban a szívósság 

értékek igen jelentős növekedésében mutatkozik meg. Gyakorlatilag a hevítés/hűtés 

jellegétől függetlenül az alapanyag szívósságához képest a vizsgált próbatestek 

ütővizsgálatakor 30-35 %-kal nagyobb értékeket kaptam, melynek magyarázata a 

szilárdságcsökkenés és az egyidejűleg bekövetkező alakváltozóképesség növekedése (6.8. 

ábra). 

 

6.7. ábra. A mért keménységértékek átlaga, ill. a mérési eredmények szórása a 

szimulációnak kitett próbatesteken, S690QL acélnál 
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6.5. táblázat. Az S690QL alapanyag, valamint a szimulációs próbatestek mikroszerkezete 

1000-szeres nagyításban, és a mért átlagkeménységek 

 Acetilén-oxigén láng Propán-oxigén láng 

Alapanyag: 

S690QL  

(297 HV10) 

Hűtés 

 

Levegőhűtés Vízhűtés Levegőhűtés Vízhűtés 

 Mikroszkópi képek/átlagkeménységek [HV10] 

Tmax=675 °C 

    
 296 286 278  281 

Tmax=800 °C 

    
 256  258  243  283 

Tmax=1000 °C 

    
 338  350  277  343  

 

  

6.8. ábra. A mért átlag ütőmunka értékek, ill. a mérési eredmények szórása a 

szimulációnak kitett próbatesteken S690QL acélnál -40 °C vizsgálati hőmérsékleten 
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6.9. ábra. A repedésindulásra fordított energia százalékos aránya a teljes ütőmunkához 

képest az S690QL anyagnál 

Az Ac1-Ac3 hőmérséklet között a szemcseszerkezet átalakulása elsősorban a lassúbb 

folyamatoknál figyelhető meg. Az interkritikus hevítés hatására keletkező ferrites 

szövetrészek miatt a keménység jelentéktelen csökkenése következett be, mellyel valószínű 

romlanak az anyag szilárdsági tulajdonságai is. Ezen a hőmérsékleten ugyanakkor jelentős 

szívósságcsökkenés is érzékelhető, az értékek az elvárt minimális 27 J körüliek, sőt a gyors 

vízhűtésnél már el sem érik azt. Ennek magyarázata azonos a normalizált acélnál hasonló 

hőmérsékleten bekövetkezett változásokkal. A szemcsehatárokon a hőciklus hatására kis 

méretű rideg martenzites zónák alakultak ki, sőt a hosszú hőntartási idők miatt a 4.2. 

alfejezetben ismertetett felső bénit is megjelenik, melyben a martenzit-ausztenit (M-A) 

szövet jelentős ridegedést okoz. Ezek a zónák makró-keménységméréssel nem mutathatók 

ki, de a szívósságot rontják.  

A vizsgálatok egyértelműen igazolták a túlhevítés (Ac3 feletti hőmérséklet) 

szemcsedurvító, valamint a gyors hűtés jelentős keményítő hatását. Mindennek ellenére a 

lassú hevítésnél (propán-oxigén) és levegős hűtésnél a keménység mégsem éri el az 

alapanyag keménységét. A többi esetben sem tekinthető kritikusnak a keménységnövekedés 

mértéke, de felveti a szívósság csökkenésének esélyét, amelyet az ütőmunka vizsgálatok 

igazoltak is. Az anyag gyakorlatilag rideggé vált, melyet a minimális, 27 J alatti mért értékek 

jól mutatnak.  

A 675 °C-ra hevített próbatestek ütőmunkáinak nagy értékét, azaz az anyag szívósságát 

megerősíti a repedésindulásra fordított, arányaiban kis munkamennyiség is, valamint az 

instabil repedésterjedés hiánya a diagramokon. A magasabb hőfokokon a nagyon kis 

ütőmunka mellé a repedés indítására fordított energia aránya meghaladja a repedés 

terjedéséhez szükséges energia mennyiségét (6.9. ábra). A 675 °C-hoz tartozó út-erő 

diagramokon megfigyelhető a szívós törésre vonatkozó kis repedésindulási, és hosszú 

repedésterjedési szakasz (6.6. táblázat). A magasabb hőfokokon viszont a ridegtörésre 

jellemző instabil repedésterjedés, és a gyorsan bekövetkező törési folyamat jelzi a szívósság 

hiányát. 
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6.6. táblázat. A műszerezett ütővizsgálat során felvett út-erő diagramok az S690QL acél 

acetilénes hevítésekor 

Hevítés-

hűtés 

acetilén-levegő acetilén-víz 

 Wi/KV [%] Wt/KV [%] Wi/KV [%] Wt/KV [%] 

675 °C 

  

 20 80 18 82 

800 °C 

  

 47 53 56 44 

1000 °C 

  

 60 40 65 35 

 

6.2.3. Az S960QL típusú acél szimulációs vizsgálatának eredményei 

Az S960QL típusú acél vizsgálati eredményeinek tendenciái nagyon hasonlítanak az 

S690QL acélnál tapasztaltakhoz. Az Ac1 hőmérséklet alatt az ausztenitesedés még 
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egyértelműen nem indult meg, az anyag keménysége a megeresztés jellegű hőkezelés 

hatására szintén kis mértékben csökken, ugyanakkor a szívósság szignifikánsan növekedett 

(6.10. ábra, 6.11. ábra, 6.7. táblázat).  

 

6.10. ábra. A mért keménységértékek átlaga ill. a mérési eredmények szórása a 

szimulációnak kitett próbatesteken, S960QL acélnál 

6.7. táblázat. Az S960QL alapanyag, valamint a szimulációs próbatestek mikroszerkezete 

1000-szeres nagyításban, és a mért átlagkeménységek 

 Acetilén-oxigén láng Propán-oxigén láng 

Alapanyag: 

S960QL  

(348 HV10) 

Hűtési mód 

 

Levegőhűtés Vízhűtés Levegőhűtés Vízhűtés 

 Mikroszkópi képek/átlagkeménységek [HV10] 

Tmax=675 °C 

    
 338 339  341  333  

Tmax=800 °C 

    
 321  346  294  340  

Tmax=1000 °C 

    
 354  407  318  402  
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Az Ac1-Ac3 hőmérséklet közötti, hosszú ideig tartó, lassú hűléshez tartozó hőterhelések 

(főleg a propán-oxigén hevítésnél) hatására a keménység csökkenése érzékelhető. 

Erőteljesen megfigyelhető a 800 °C-os hőciklusok következtében kialakult elridegedés, 

amelyet szintén a korábban bemutatott rideg martenzit szigetek jelenléte okoz. A szívósság 

intenzív vízhűtésnél egyértelműen az elvárt minimális érték alatt marad. A 800 °C-os hevítés 

utáni elridegedést nemcsak az alacsony ütőmunka értékek, de a repedésinduláshoz szükséges 

energia arányának nagy értéke is alátámasztja (6.12. ábra, 6.8. táblázat). 

 

6.11. ábra. A mért ütőmunka értékek ill. a mérési eredmények szórása a szimulációnak 

kitett próbatesteken, S960QL acélnál -40 °C vizsgálati hőmérsékleten 

 

 

6.12. ábra. A repedésindulásra fordított energia százalékos aránya a teljes ütőmunkához 

képest, az S960QL anyagnál 
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6.8. táblázat. A műszerezett ütővizsgálat során felvett út-erő diagramok az S960QL acél 

acetilénes hevítésekor 

Hevítés-

hűtés 

acetilén-levegő acetilén-víz 

 Wi/KV [%] Wt/KV [%] Wi/KV [%] Wt/KV [%] 

675 °C 

  

 24 76 15 85 

800 °C 

  

 61 39 56 44 

1000 °C 

  

 38 62 40 60 
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A túlhevített nagyszilárdságú acél intenzív hűtése jelentős, de nem kritikus keményedést 

okozott. A kisebb szilárdságú S690QL acél eredményeihez képest a szívósságban azonban 

jellemzően nagyon pozitív változásokat tapasztaltam. Az ütőmunka értékei jóval 

meghaladják az elvárt 27 J-t (kivéve az anyagot hosszú ideig magas hőmérsékleten tartó 

propános hevítés levegő hűtéssel), bár meg kell említeni, hogy a repedésindulásra fordított 

energia aránya relatíve nagy. A jó ütőmunkaértékeket mindez árnyalja, hiszen a repedés 

megindulása után az acél viszonylag kis energia hatására gyorsan eltörik. Az 6.8. táblázatban 

látható 1000 °C-hoz tartozó diagramok maximális erő utáni szakaszában felfedezhető a 

hirtelen bekövetkező gyors törés (instabil repedésterjedés). Az összességében mégis 

kedvezőnek mondható szívóssági eredmények elsősorban a nagyobb ötvözőtartalomnak (pl. 

a több mint kétszer akkora Mo-tartalomnak – lásd 6.1. táblázat), valamint a nagyobb 

maximális hőmérséklet miatti hosszabb ideig tartó hőciklusoknak köszönhetőek. 

Amennyiben a hőhatás nem túl hosszú (kivétel a propános melegítés levegő hűtéssel 

kombinálva) a mérések alapján szívós, a kezeletlen acélnál is jobb tulajdonságú szerkezetet 

kaptam. Ez annak köszönhető, hogy a szemcseszerkezet eldurvulására a hőntartás ideje 

relatíve rövid volt. A magas hőmérséklet miatt továbbá a felgyorsult átalakulási folyamatok 

következtében a rideg, a szemcsehatárokon megjelent martenzit szigetek részben eltűnnek.  

Acetilénes hevítésnél a vízhűtésnél kialakult martenzit-bénites szerkezet a szívósságban 

nem okozott szignifikáns eltérést a levegőhűtéshez képest, viszont a keménységet 

érzékelhetően növelte. Ezen a hőmérsékleten a hosszú hőntartási időnél (propános hevítés, 

lassú hűlés) döntően felső bénit alakult ki, feltételezhetően M-A szövetrészekkel, ami a 

szívósság jelentős csökkenéséhez vezetett. A gyors hűlésnél nem tudott olyan arányban 

kialakulni M-A szövet, mint a levegőhűtésnél (jobb a szívósság), ugyanakkor a martenzit-

bénites szerkezet miatt a keménység növekedése szintén érezhető.  

 

6.2.4. A szimulációs vizsgálatok eredményeinek összegzése 

A bemutatott szimulációs kísérleti eredményeim alapján (figyelembe véve a hőciklus 

mérések eredményeit) a gyakorlatban alkalmazott valós egyengetéseknél az alábbi 

szempontokat célszerű figyelembe venni: 

• a hevített rész vizsgálatakor önmagában a keménységvizsgálatok nem mutattak 

kritikus változásokat, mindenképpen a szívósságot is vizsgálni kell, melynek 

pontosításához a műszerezett ütővizsgálati eredmények adnak további 

információkat,  

• normalizált acéloknál, már az Ac1 hőmérséklet alatti hevítés is jelentős szívósság 

csökkenéssel járhat, így a nagy rideg zónák kialakulásának elkerülése érdekében, 

a hevítés maximális hőmérsékletétől függetlenül, kerülni kell a túlzottan nagy 

térfogatok egyszerre történő felhevítését,  

• a vizsgált nagyszilárdságú acélminőségeknél az Ac1 hőmérséklet fölé történő 

hevítést egyértelműen kerülni kell, mert az ilyen hőmérsékletre hevült övezet 

rideggé válik, különösen igaz ez az egyengetett szerkezetrész Ac1-Ac3 közötti 

hőmérsékletre hevítésénél, 

• bár a 960 MPa szilárdságú anyagnál a túlhevített zónában a szívósság növekszik 

(a keménység növekedése ugyanakkor nem kritikus), ennek ellenére a túlhevítés 

egyértelműen kerülendő, hiszen a túlhevített zóna melletti hőhatásövezet azon 

része, amely Ac1-Ac3 hőmérséklettartományra hevül, kritikusan rideggé válhat, 
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• a hevítés utáni gyors vízhűtés az acélok felkeményedése miatt egyértelműen 

kerülendő, a hevítést követő azonnali gyors hűtésnél akár a vonatkozó 

előírás(ok)ban szereplő kritikus keménységértéket is elérhetjük, 

• a lassú égésű gázokkal (pl. propán) történő hevítési/hűtési körülményeknél az 

acetilén-oxigén hevítéshez képest általában nincs jelentős különbség a 

mechanikai tulajdonságok változásában (sőt a normalizált acélok esetében akár 

előnyösebb). A hőhatásövezet szélességének, mértékének megnövekedése miatt a 

kritikus tulajdonságokkal rendelkező zónák mérete azonban lényegesen nagyobb, 

szélesebb, ami az egész szerkezet szempontjából kockázatot jelenthet. Ennek 

figyelembevételével tehát célszerűbb az acetilén/oxigén üzemű égők használata. 

 

6.3. A fizikai szimulációk utáni anyagvizsgálatok eredményei többszöri 

hőterhelésnél 

A valós egyengetési feladatok során gyakran előfordul (főleg első darabok gyártásánál, 

amikor még nincs meg a kellő gyártói tapasztalat), hogy az egyengetés érdekében 

végrehajtott hevítések nem érik el teljes mértékben a kívánt hatást, és további kezelésekre 

van szükség. Az egyengetés elvének alapján a már felhevített és kihűlt rész újbóli felhevítése 

az alakváltozást egyértelműen tovább növeli (lásd később ismertetett valós hevítési 

kísérleteim). Kérdés azonban, hogy az acélok egyébként már megváltozott mechanikai 

tulajdonságaira, felhasználhatóságára az újbóli hevítés milyen hatással lesz. Ennek 

ellenőrzésére is végeztem szimulációs vizsgálatokat az S355J+N valamint az S960QL 

acélokon, de már csak az ipari gyakorlatban jellemző, szakszerű egyengetési feltételekkel 

(acetilén-oxigén hevítés, lassú levegőhűtés). Ennek érdekében ugyanazokat a próbatesteket 

a különböző maximális hőmérsékletű hőciklusokkal (5.14. ábra) kétszer, ill. négyszer 

terheltem. Az anyagvizsgálatokat, hasonlóan az egyszeri hőterhelés utáni eljárásokhoz, az 

előző alfejezetben bemutatott módon hajtottam végre. Elöljáróban elmondható, hogy 

többszörös hevítés sem a szövetszerkezetben, sem a mért keménységekben szignifikáns 

változást az egyszeri hevítéshez képest nem okozott. Az acélok szívóssága a többszörös 

hőterhelés hatására néhány kivételtől eltekintve viszont határozottan javult. Az 

eredményeket az alábbiakban, az anyagvizsgálatok szerint csoportosítva mutatom be. 

 

6.3.1. Optikai mikroszkópos és keménységvizsgálati eredmények 

A 6.9-6.10. táblázatokban az egyszeres, ill. többszörös hevítés hatására bekövetkezett 

szövetszerkezeti változásokat hasonlítottam össze. A keménység változását, a mért értékek 

szórását a 6.13. ábra foglalja össze. Egyértelműen látható, hogy a kialakult keménységre a 

675 °C-os csúcshőmérsékletnél gyakorlatilag a többszöri hevítésnek egyik acélnál sincs 

számottevő hatása. Elsősorban a normalizált acélnál ezen a hőmérsékleten a többszöri 

hevítés hatására kis mértékű szemcsedurvulás következett be.  

A legkisebb szilárdságú acélnál az Ac3 alatti hőmérsékleteken a többszörös hevítések 

hatására is megmaradt az alapanyagra jellemző hengerelt szerkezet. Mindez arra utal, hogy 

a többszöri hevítések összegzett hőntartási ideje sem elég a szubkritikus (egyszerű) lágyítás 

teljes végbemeneteléhez (a 30 mm-es lemezvastagsághoz tartozó hőciklusok esetén). 
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Nagyszilárdságú acéloknál Ac3 hőmérséklet felett a négyszeres hevítés ugyan jelentős, de 

nem kritikus keménységnövekedést okozott. Az acélok mikroszerkezete az egyszeres 

hevítéshez képest gyakorlatilag nem változott. 

6.9. táblázat. Az S355J2+N acél mikroszerkezetének és keménységének változása egyszeres 

és többszörös szimulációs hőfolyamat hatására (acetilén-oxigén lánghevítés, levegőhűtés) 

 

6.10. táblázat Az S960QL acél mikroszerkezetének és keménységének változása egyszeres 

és többszörös szimulációs hőfolyamat hatására (acetilén-oxigén lánghevítés, levegőhűtés) 
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6.13. ábra. A keménység változása egyszeres és többszörös szimulációs acetilén-oxigén 

hevítés és levegőhűtés hatására a vizsgált acéloknál (a kék, bordó vízszintes vonalak az 

alapanyagok eredeti keménységét mutatják) 

A lángegyengetés technológiai hőmérsékletéhez képesti túlhevítések (Ac3 felett) már 

egyszeri hevítéseknél is keménységnövekedéseket okoztak, amely a többszöri hevítések 

hatására kismértékben tovább növekedett. Az S960QL acélnál a felkeményedés 

határozottabban érzékelhető, ebben az esetben kb. 10 %-os további növekedés következett 

be a négyszeres hevítésnél. A többszörös hevítések hatására a megengedett kritikus 

keménység értékeket továbbra sem érte el egyik acél sem (lásd 6.13. ábra piros vízszintes 

vonalak). 

 

6.3.2. Ütővizsgálatok eredménye 

Az elvégzett vizsgálatok alapján a relatíve nagy szórást mutató eredmények ellenére 

elmondható, hogy a többszöri hevítések jellemzően nem rontják az egy hevítés után kialakult 

szívóssági értékeket (6.14. ábra). A normalizált acélnál még egyértelműen kijelenthető, hogy 

a többszörös hőterhelések Ac3 hőmérséklet alatt inkább javítják az anyag szívósságát, 

melynek oka a perlit kezdődő bomlására vezethető vissza. Túlhevített állapotban viszont a 

többszörös kezelés a már egy hevítés hatására is jelentősen elridegedett acél szívósságát nem 

növeli. A rideg szerkezetre jellemző műszerezett ütővizsgálatból kapott eredmények ezt a 

szívósságromlást egyértelműen igazolták (6.15. ábra, 6.11. táblázat).  

Gyakorlatilag Ac1 hőmérséklet alatt hasonló szívósságnövekedés érzékelhető a 

nagyszilárdságú acélnál is. Az Ac1-Ac3 közötti interkritikus hőmérsékleten, ahol már az egy 

hevítés után is jelentősen csökkent a szívósság, a mért értékek gyakorlatilag több hevítés 

hatására szignifikánsan nem változtak. Az ütőmunka értéke jellemzően a kritikus 27 J (lásd 

az ábrán zöld vonal) körüli. A kis kiterjedésű rideg martenzit szigetek a többszörös hevítés 

hatására ilyen hőmérsékletű, relatíve rövid ideig tartó hőterhelések hatására sem alakulnak 

át. Ac3 hőmérséklet felett a többszöri hevítés hatására viszont érzékelhető szívósság 

növekedés figyelhető meg. A műszerezett vizsgálat eredményei jól mutatják, hogy a 

többszörös hevítések ezen a hőmérsékleten növelik a repedés terjedéséhez szükséges munkát 

(6.15. ábra, 6.12. táblázat). 
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6.14. ábra. Az ütőmunka értékek változása egyszeres és többszörös szimulációs acetilén-

oxigén hevítés és levegőhűtés hatására a vizsgált acéloknál (a színes vonalak az 

alapanyagok eredeti szívósságát mutatják) 

 

6.15. ábra. A repedésindulásra fordított energia százalékos aránya a teljes ütőmunkához 

képest a két vizsgált acélnál 

Gyakorlati tapasztalatom alapján sok hegesztőszakember idegenkedik a már felhevített, 

majd lehűlt területrészek újra hevítésétől. A bemutatott szimulációs kísérletek alapján a 

vizsgált acéloknál az azonos helyen történő többszörös felhevítés nem okoz szignifikáns 

negatív változást az anyag szerkezetében, sőt az anyag szívósságát akár növelheti is. 

Amennyiben az alakváltozás fokozása érdekében az első hevítés után további melegítésre 

van szükség, a hevítés elvileg ugyanazon a területen megismételhető. E kijelentés 

megalapozottságának megerősítésére javasolt valós hevítési feltételek mellett ellenőrző 

vizsgálatokat végezni, melyek részben (nem mindegyik acélnál) kutatómunkám során meg 

is történtek (lásd következő fejezet). Különösen a nagyszilárdságú acélok gyártónkénti és 
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típusonkénti eltérő gyártástechnológiája miatt a valós egyengetési feladatok előtt 

mindenképpen javaslom hasonló vizsgálatok elvégzését.  

6.11. táblázat. A műszerezett ütővizsgálat során felvett út-erő diagramok az S355J2+N 

acél többszörös hevítésekor 

Hevítés 

száma 
1X 2X 4X 

 Wi/KV [%] Wt/KV [%] Wi/KV [%] Wt/KV [%] Wi/KV [%] Wt/KV [%] 

675 °C 

   

 55 45 46 54 30 70 

800 °C 

   

 70 30 77 23 36 64 

1000 °C 

   

 67 33 53 47 63 37 
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6.12. táblázat. A műszerezett ütővizsgálat során felvett út-erő diagramok az S960QL acél 

többszörös hevítésekor 

Hevítés 

száma 
1X 2X 4X 

 Wi/KV [%] Wt/KV [%] Wi/KV [%] Wt/KV [%] Wi/KV [%] Wt/KV [%] 

675 °C 

   

 24 76 21 79 19 81 

800 °C 

   

 61 39 74 26 70 30 

1000 °C 

   

 38 62 30 70 27 73 
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7. VALÓS LÁNGEGYENGETÉSEK VIZSGÁLATA 

A hőciklus mérések és szimulációs kísérletek tapasztalatai alapján valós hevítési próbákat 

is készítettem a hőciklus méréseknél ismertetett vonalhevítési technológiákkal különböző 

anyagú és vastagságú, 300×300 mm méretű acéllemezeken. Kísérleteimnek alapvetően 

három célja volt. Egyrészt össze kívántam hasonlítani a valós hevítés utáni anyagvizsgálatok 

eredményeit a szimulációs eredményekkel. Másrészt annak vizsgálata, hogy a szimulációs 

eredmények a valós hevítések során eltérő lemezvastagságú acéloknál milyen mértékben 

használhatók. Mindemellett megvizsgáltam, hogy a hevítés hatására bekövetkező maradó 

alakváltozás hogyan függ a hevítés/hűtés módjától, ill. a többszöri, azonos helyen történő 

hevítések számától.  

 

7.1. A valós hevítések kísérleti körülményei 

A valós hevítéshez használt lemezek anyagai megegyeztek (azonos adagszámú, 

összetételű) a szimulációhoz használt acélokéval (6.1. táblázat), a lemezvastagság azonban 

az egyes acéloknál más-más volt (7.1. táblázat). A táblázatban a zölddel jelölt acél 30 mm-

es lemezvastagsága azonos a szimulációhoz használt hőciklusok kiméréséhez felhasznált 

acél vastagságával. Az S690QL acélnál tehát a valós hevítés feltételei teljesen megegyeznek 

a fizikai szimulációhoz felvett körülményekkel (a szimulációhoz szintén 30 mm-es lemezhez 

tartozó hőciklusokat használtam – lásd korábban). Egy kivételtől eltekintve (S960QL anyag) 

a valós hevítéseket a szimulációnál ismertetett peremfeltételekkel végeztem el (acetilén-

oxigén és propán-oxigén hevítés, levegőhűtés, intenzív vízhűtés). Az S960QL acélnál 

propán-oxigénes hevítések a kísérletekhez rendelkezésemre álló kevés lemez miatt nem 

történtek. A valós hevítések során a technológiai paramétereket úgy határoztam meg, hogy 

a hevítés vonalában az acélok kis mértékben túlhevített állapotba, jellemzően az Ac3 

hőmérséklet fölé (kb. 950-1000 °C) melegedjenek. A munkadarabok a hevítés során 

szabadon alakváltozhattak, a munkaasztalhoz történő leszorítás, rögzítés semmilyen 

értelemben nem történt. Némely esetben (a 355 MPa és a 690 MPa szilárdságú anyagokon) 

a szimulációs vizsgálathoz hasonlóan azonos technológiai paraméterekkel ugyanazon a 

vonalon többszörös (jellemzően kettő- és négyszeres – egy esetben hatszoros) hevítést is 

végeztem. Ezen vizsgálatokat már csak acetilén-oxigénes hevítéssel és levegőhűtéssel 

hajtottam végre. A hevítések megismétlése előtt minden esetben megvártam, hogy a 

munkadarabok szobahőmérsékletre visszahűljenek. 

7.1. táblázat. A valós hevítésekhez felhasznált acélok jellemzői  

 S355J2+N S690QL S960QL 

CE IIW [%] 0,451 
 

0,468 0,540 

CET [%] 0,341 0,308 0,355 

Lemezvast. [mm] 15 30 10 
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7.1. ábra. A valós hevített lemezből készült makroszkópi próbatest kivételének helye (a 

lemez közepén), valamint a keresztirányú szögelfordulás (φ) mérésének helyei és elve  

A hevítések után a munkadarabok geometriai közepéből a hevítés vonalára merőlegesen 

makroszkópi csiszolatok készültek (7.1. ábra), valamint ezeken a csiszolatokon a hevítés 

vonala alatt a darab belseje felé haladva 0,5 mm-enként tíz helyen HV10 keménységet 

mértem. Tapasztalataim alapján a 30 mm vastagságú lemezek hevítésekor jellemzően az első 

5-6 db keménységmérési lenyomat a hőhatásövezet jól látható részébe esett (7.2. ábra), így 

a keménységértékek kiértékelésénél (a teljes keménység eloszlás bemutatása mellett) az első 

öt mérés átlagát, azok szórását használtam. Vékonyabb lemezeknél ugyanezt az elvet 

követtem a számított átlagkeménység meghatározásához. A hevített darabok geometriai 

középpontjában a lánggal érintett felület alatt 0,5 mm mélységben készültek azok a 

mikroszkópi csiszolatok, amelyekkel a mikroszerkezet változását mutatom be. A valós 

hevített munkadarabokból ütővizsgálathoz próbatest nem készült, így ebben az esetben mért 

adat a szívósságokról nem áll rendelkezésemre.  

Ellenőriztem és meghatároztam a hevítések utáni maradó alakváltozások mértékét (7.1. 

ábra). Az ábrán bemutatott elv szerint három helyen mértem az alakváltozást (H érték, mm-

ben), majd átlagoltam, mely átlagértékből a 7.1 képlet szerint az alakváltozás φ szögét 

meghatároztam (s: a lemez vastagsága, mm-ben). (Kis szögeknél elhanyagolható a képlet 

pontatlansága.) 

 𝜑 ≅ 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛
(𝐻−𝑠)

150
 (7.1) 
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7.2. ábra. Keménységmérések helye a valós hevítésű munkadarabokon  

A 7.1. táblázatban megadott anyagú és lemezvastagságú próbatestek hevítéséhez a 

10 mm-es és 15 mm-es lemezek vonalhevítését a korábbi 5.1. táblázatban ismertetett No.8-

as méretű acetilén üzemű hegesztő égőszárral, propán esetén egy PNME 10-30 méretű 

háromkúpos vágófúvókával (csak a hevítő láng üzemelése mellett) végeztem. A 30 mm 

vastagság esetén az acetilénes hevítést a hivatkozott táblázat szerint az LF-H-8 típusú, a 

propán-oxigén hevítést a PM-5-H típusú többlángú égőkkel hajtottam végre. Az égők 

megfelelő lángképének (enyhén oxidáló láng) beállításához a 5.1. táblázat szerinti gáz 

térfogatáramlási értékeket állítottam be. Az eltérő lemezvastagságok miatt kísérleti úton az 

égő mozgatási sebességét (valamint a vonalhevítés elején a kivárási időt) úgy határoztam 

meg, hogy az említett kb. 950-1000 °C-os felületi hőmérséklettartományt a hevített vonal 

teljes hosszán elérjem, de a hőfok ne haladja meg ennek értékét (7.2. táblázat). A 

hőmérséklet ellenőrzését mind tapintóhőmérővel (típus: Testo Technoterm 9500), mind 

lézeres érintésmentes hőmérővel (típus: MAXWELL InfraRed & K-Type Thermometer 

MT-25904) elvégeztem. Az égők mozgatási sebessége és az 5.1. táblázatban már kiszámolt 

hőbevitel alapján a vonalenergia mértékét (30-40 % termikus hatásfokot feltételezve) szintén 

a 7.2. táblázat tartalmazza. 

7.2. táblázat. A valós hevítésekhez felhasznált égők, azok mozgási sebessége, és a becsült 

vonalenergia mértéke  

Lemez-

vastagság 

(mm)/acél 

típus 

Acetilén-oxigén égő Propán-oxigén égő 

Típus 

Égő 

sebessége 

[cm/min] 

Φh/v 

[J/mm] 
(ηt=30-40%) 

Típus 

Égő 

sebessége 

[cm/min] 

Φh/v 

[J/mm] 
(ηt=30-40%) 

10/S960QL 
No.8. 

égőszár 

8 4240-5650 PNME 

(10-30) 

propán 

fúvóka 

5 6 520-8 700 

15/S355J2+N 6,5 5220-6950 4 
8 160- 

10 870 

30/S690QL LF-H-8 15,5 5100-6800 PM-5-H 11 6 780-9 040 
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7.2. A valós hevítések anyagvizsgálati eredményei, összevetés a szimulációs 

vizsgálatokkal 

A valós és a szimulációs hevítések utáni anyagvizsgálati eredmények könnyebb 

összehasonlíthatósága érdekében az alábbiakban nem csak a valós hevítési kísérletekhez 

tartozó (új információ tartalmú) eredményeket mutatom be. Párhuzamosan néhány, már 

korábban ismertetett, az alapanyaghoz és a szimulációkhoz tartozó keménységértéket 

ismételten feltüntetek. A valós hevítések felületközeli csiszolataihoz tartozó, a későbbi 

táblázatokban feltüntetett keménységek csak a 0,5, ill. az 1 mm mélységben mért keménység 

átlagértékét mutatják. Ugyanakkor a valós hevített daraboknál a keménységek jellemzésére 

egy nagyobb területre kiterjedő (a 0,5-2,5 mm-hez tartozó 5 db) keménységmérés átlagát 

számoltam. Mivel ennek a tartománynak a maximális hőmérséklete jellemzően valahol az 

1000 °C-os tartomány alatti (akár Ac3 hőmérséklet alá is eshet), így a keménységek 

valós - szimulációs összehasonlításánál az 1000 °C-os és a 800 °C-os szimulációhoz tartozó 

értékeket is feltüntettem. 

7.2.1. A normalizált acél valós hevítése 

A 7.3. táblázatban látható makroszkópi csiszolati képeken jól látszik a hőhatásövezetek 

nagysága. Megfigyelhető a propán-oxigénes hevítés lényegesen nagyobb hőhatása, 

hőhatásövezete. Mindkét éghető gázos hevítésnél látható, hogy a hőhatásövezet szélessége 

és mélysége valamelyest kisebb vízhűtés hatására, mint levegőhűtésnél. Ennek alapvető oka, 

hogy a hővezetés folyamata a hirtelen intenzív gyors vízhűtésnek köszönhetően nagyon 

gyorsan befejeződik. A vízhűtés hatására bekövetkezett nagyobb keményedés már a 

makroszkópi képeken is látható (sötétebb terület), amelyet a tényleges mérések igazolnak. 

A megváltozott szerkezetet szemléltető mikroszkópi képeknél az intenzív gyors hevítésnél 

és gyors hűtésnél egyértelmű kemény martenzites szerkezet alakult ki. Ez a struktúra 

lényegesen durvább és keményebb, mint ami a szimulációnál látható. A többi valós hevítési 

esetben a szimulációhoz képest kissé finomabb szemcseszerkezetű, de nagyon hasonló 

felépítésű és keménységű szövetet kaptam. 

7.3. táblázat. A valós hevítések makroszkópi és mikroszkópi képei (S355J2+N, s=15 mm) 

Éghető gáz 

(égő) 

Acetilén-oxigén hevítés  

(égő: No.8 égőszár) 

Propán- hevítés 

(égő: PNME 10-30 vágófúvóka) 

Hűtés módja Levegőhűtés Vízhűtés Levegőhűtés Vízhűtés 

Makroszkópi 

képek     

Mikroszkópi képek (0,5 mm-re a hevített felület alatt) 

Alapanyag Valós hevített anyagok 

     
152 HV10 Keménység átlagértéke a felület alatt 0,5, ill. 1 mm-re mérve 

182 HV10 405 HV10 182 HV10 188 HV10 
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A valós hevítések következtében kialakuló mélységi keménységeloszlást a 7.3. ábra 

szemlélteti. Acetilén-oxigén hevítés és vízhűtés esetén az értékek a megengedhető 

380 HV10 érték körül szórnak, a többi esetben gyakorlatilag szinte a hevítés és hűtés 

módjától függetlenül jóval ezen kritikus érték alatt, de valamennyivel az alapanyag eredeti 

keménysége felett helyezkednek el. Összevetve a szimulációs eredményekkel (7.3. ábra jobb 

oldal) az acetilén-oxigén hevítés, levegőhűtés esetén egyértelműen teljes összhangról 

beszélhetünk. A valós eredmény gyakorlatilag a 800 és 1000 °C-os szimulációs értékek közé 

esik. A propán-oxigénes hevítésnél a valóság tulajdonképpen elhanyagolható mértékben, a 

szimulációnál nagyobb keménységet eredményezett. Szembetűnően nagyobb a valós 

keményedés az acetilén hevítés utáni intenzív vízhűtés hatására. Ennek oka egyértelműen a 

15 mm-es lemezvastagságban keresendő. A hőciklusok bemutatásakor a vékonyabb 

lemezeknél az 5.12. ábra szemléltette a vízhűtés jelentőségét. Az intenzív hűtés magasabb 

hőmérsékleten kezdődött, mint azt a szimulációhoz használt 30 mm-es lemezhez tartozóan 

felvettem. Ez a gyorsabb hűlés, már az Ac1-Ac3 hőmérséklettartományban elindult, így több 

és keményebb martenzites szövetrész alakult ki. (A lemezvastagság hatásának további 

elemzésére ezen szakasz végén még visszatérek.) 

 

 

 a, b, 

7.3. ábra. Keménységeloszlás a valós hevített felülettől mérve (a), valamint a keménység 

átlagértékének (0,5-2,5 mm) összehasonlítása a szimulációs vizsgálat eredményeivel (b) 

(S355J2+N) 

A többszörös valós hevítések utáni eredményeket a 7.4. táblázatban valamint a 7.4. ábra 

segítségével foglaltam össze. A valós vizsgálati eredmények jó korrelációt mutatnak a 

szimulációs eredményekkel. A többszörös hevítések hatására a szövetszerkezeten 

számottevő változások gyakorlatilag nem láthatók, a keménység kismértékben csökken, 

értéke mindenképpen kisebb, mint az első hevítés utáni értékek. 

A többszörös hevítések egyértelműen jelentősen növelik a maradó alakváltozást, 

jellemzően egy-egy hevítés nagyon hasonló, megközelítőleg azonos mértékű alakváltozás 

növekedést okoz, azaz a változás lineárisnak tekinthető (7.5. ábra).  

A hevítési- és hűtési módok maradó alakváltozásra gyakorolt hatásának együttes 

vizsgálatára, az eredmények bemutatására a 7.2.4. számú szakaszban térek vissza (együtt a 

három különböző hevített alapanyagú és vastagságú lemez során). 
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7.4. táblázat. A valós többszöri hevítések mikroszkópi képei (S355J2+N, s=15 mm) 

Hevítések száma Egyszeres (1X) Kétszeres (2X) Négyszeres (4X) Hatszoros (6X) 

Alapanyag 

Valós hevítések  

(égő: No. 8 égőszár: acetilén-oxigén hevítés, levegőhűtés) 

(mikroszkópi képek a felület alatt 0,5 mm-re) 

     
152 HV10 Keménység átlagértéke a felület alatt 0,5, ill. 1 mm-re mérve 

182 HV10 176 HV10 174 HV10 175 HV10 

 

 

 a, b, 

7.4. ábra. Keménységeloszlás a felülettől mérve többszörös acetilén-oxigén hevítéskor 

levegőhűtésnél (a), valamint a keménység átlagértékének (0,5-2,5 mm) összehasonlítása a 

szimulációs vizsgálat eredményeivel (b) (S355J2+N) 

 

7.5. ábra. Maradó alakváltozás mértéke az s=15 mm lemezvastagságú acél esetén 

többszörös acetilén-oxigén hevítéseknél levegőhűtésnél 

Visszatérve a valós lemezvastagság hatásának elemzésére, vizsgálataim kiegészítéséhez 

a [60] irodalom adatait összehasonlítottam saját eredményeimmel (7.6. ábra). A hivatkozott 

munka keretében nagyon hasonló összetételű, gyakorlatilag azonos keménységű és 

szilárdsági kategóriába tartozó 5 mm lemezvastagságú normalizált acélt vizsgáltak kísérleti 
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munkámhoz hasonló peremfeltételekkel. Jól megfigyelhető, hogy a hevítés hatására 

kialakuló valós keménységek mindhárom maximális hőmérséklet során a levegőhűtésnél 

harmonizálnak, gyakorlatilag azonosak a 30 mm-hez tartozó szimulációs mért értékekkel. A 

vízhűtésnél azonban hőmérséklettől függetlenül a vékony lemez jobban keményedik, mint 

azt a szimulációnál láttuk. Ebbe a sorba jól illeszkedik az 1000 °C-hoz tartozó hevítésnél az 

e szakaszban ismertetett 15 mm vastagságú normalizált acél is.  

 

7.6. ábra. A valós acetilén-oxigén hevítés hatására bekövetkező keménységváltozás 

összehasonlítása a szimulációs eredményekből kapott értékekkel (*: [60] irodalom mérései 

alapján)  

7.2.2. Az S690QL acél valós hevítése 

A 690 MPa szilárdságú acél valós vizsgálati eredményei azért is érdemelnek 

megkülönböztetett figyelmet, mivel a szimulációs anyag és a valós hevített acél 

lemezvastagsága megegyezett (30 mm). A makroszkópi felvételeken az előző fejezetben 

leírtaknak megfelelően megfigyelhető a vízhűtések kisebb, a propános melegítések nagyobb 

kiterjedésű hőhatásövezete. A mikroszerkezetek a szimulációs és valós hevítéseknél nagyon 

hasonlóak, bár a vízhűtés hatására ez esetben is láthatóan valamelyest keményebb szerkezet 

alakult ki a valós hevítésnél (7.5. táblázat).  

Valós hevítéseknél nem értem el még vízhűtésnél sem a 450 HV10 kritikus keménységet. 

A vízhűtés azonban egyértelműen nagyobb keményedést okozott még a propános hevítésnél 

is, mint a szimulációnál kapott eredmények. Normál levegőhűtésnél mindkét hevítési 

módnál a szimulációs értékek egyértelműen megfelelnek a valós keményedésnek, 1000 °C-

nál valamelyest nagyobbak, 800 °C-nál kissé kisebbek az értékek (7.7. ábra). Nem olyan 

nagy mértékben ugyan, mint a korábban bemutatott 15 mm-es normalizált acélnál, de ez 

esetben is a valós vízhűtések a szimulációhoz képest nagyobb keménységet eredményeztek. 

Ennek okát a lokális sugárban folyó vízhűtés korábban már említett inhomogenitásában 

látom. Ez is alátámasztja, hogy a levegőhűtés egzakt modellezhetőségével szemben a 

vízhűtés pontos hőciklusának felvétele sokkal bizonytalanabb. 
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7.5. táblázat. A valós hevítések makroszkópi és mikroszkópi képei (S690QL, s=30 mm) 

Éghető gáz 

(égő) 

Acetilén-oxigén hevítés  

(égő: No.8 égőszár) 

Propán-oxigén hevítés 

(égő: 10-30 vágófúvóka) 

Hűtés módja Levegőhűtés Vízhűtés Levegőhűtés Vízhűtés 

Makroszkópi 

képek 

    

Mikroszkópi képek (0,5 mm-re a hevített felület alatt) 

Alapanyag Valós hevített anyagok 

     
297 HV10 Keménység átlagértéke a felület alatt 0,5, ill. 1 mm-re mérve 

282 HV10 400 HV10 259 HV10 356 HV10 

 

 

 a, b, 

7.7. ábra. Keménységeloszlás a valós hevített felülettől mérve (a), valamint a keménység 

átlagértékének (0,5-2,5 mm) összehasonlítása a szimulációs vizsgálat eredményeivel (b) 

(S690QL) 

 

A többszörös hevítések hatására a valós szövetszerkezeten további kritikus elváltozás a 

vizsgált felbontásban (nagyításban) nem látható (7.6. táblázat). A keménységértékek az 

egyszeres hevítéshez képest közvetlenül a felület alatt kismértékben növekednek ugyan, de 

a felülettől távolodva a keménységek átlagára már ez a növekedés sem jellemző. A 

keménység messze elmaradt a 450 HV10 kritikus értéktől (7.8. ábra). 

Többszörös hevítés során ezúttal is megfigyelhető, hogy minden egyes új hevítés további, 

jellemzően az egy hevítésnek megfelelő alakváltozást okoz (7.9. ábra). 
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7.6. táblázat. A valós többszöri hevítések mikroszkópi képei (S690QL, s=30 mm) 

Hevítések száma Egyszeres (1X) Kétszeres (2X) Négyszeres (4X) 

Alapanyag 

Valós hevítések  

(égő: LF-H-8, aceilén-oxigén hevítés, levegőhűtés) 

(mikroszkópi képek a felület alatt 0,5 mm-re) 

    
297 HV10 Keménység átlagértéke a felület alatt 0,5, ill. 1 mm-re 

mérve 

282 HV10 294 HV10 316 HV10 

 

 

 a, b, 

7.8. ábra. Keménységeloszlás a felülettől többszöri acetilén-oxigén hevítéskor 

levegőhűtésnél(a), valamint a keménység átlagértékének (0,5-2,5 mm) (b) S690QL acélnál 

(ennél az acélnál szimulációs többszöri hevítés vizsgálatok nem készültek) 

 

7.9. ábra. Maradó alakváltozás mértéke az s=30 mm lemezvastagságú acél esetén 

többszörös acetilén-oxigén hevítésnél levegőhűtésnél 

7.2.3. Az S960QL acél valós hevítése 

A valós és szimulációs hevítést technikai okok miatt csak az acetilénes hevítések esetén 

tudom összehasonlítani (propános valós, valamint többszörös hevítések ennél az acélnál nem 

készültek). A 10 mm-es lemez eredményei is megerősítik a vékonylemezek vízhűtésével 
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kapcsolatos megállapításaimat. A szimulációs eredményekhez képest jelentősen nagyobb 

keményedés jellemzi a valós darabot (7.10. ábra). Ennek mértéke az eredmények szórását is 

figyelembe véve akár kritikus is lehet. Több mérési pontban a lokális keménység elérte a 

megengedhető 450 HV10 értéket (7.10. ábra).  

7.7. táblázat. A valós hevítések makroszkópi és mikroszkópi képei (S960QL, s=10 mm) 

Éghető gáz 

(égő) 

Acetilén-oxigén hevítés  

(égő: No.8 égőszár) 

Propán-oxigén hevítés 

(égő: 10-30 vágófúvóka) 

Hűtés módja Levegőhűtés Vízhűtés Levegőhűtés Vízhűtés 

Makroszkópi 

képek   
nem készült nem készült 

Mikroszkópi képek (0,5 mm-re a hevített felület alatt) 

Alapanyag Valós hevített anyagok 

   

nem készült nem készült 

348 HV10 Keménység átlagértéke a felület alatt 0,5, ill. 1 mm-re mérve 

355 HV10 452 HV10 - - 

 

 

 a, b, 

7.10. ábra. Keménységeloszlás a valós hevített felülettől mérve (a), valamint a keménység 

átlagértékének (0,5-2,5 mm) összehasonlítása a szimulációs vizsgálat eredményeivel (b) 

(S960QL) 

A valós hevítés és vízhűtés utáni szövetszerkezet egyértelműen martenzites (7.7. 

táblázat). A valós vízhűtés magasabb hőmérsékletről indult (a vékony lemez miatt), így a 

hőciklus jellegében más, mint amilyet a szimulációhoz alkalmaztam. A levegőhűtésnél az 

eredmények viszont mind a szövetszerkezet, mind a keménység esetében a szimulációval 

kapott eredményeket követik.  
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7.2.4. A maradó alakváltozások mértéke 

A gyakorlatban megoszlanak a vélemények az egyengetés hatásfokának (elért maradó 

alakváltozás) mérlegelésénél abban, hogy befolyásolja-e annak mértékét a hűtés intenzitása. 

Egy teljes keresztmetszetében homogénen felhevített, gátolt alakváltozású alkatrész (például 

egy rúd) lehűlése során zsugorodni fog, és a zsugorodás mértéke független a hűtés 

sebességétől (lásd lángegyengetés elvének ismertetése fejezetben). A vonalhevítésű 

egyengetéseknél viszont, így a valós hevítési kísérleteim során sem teljes keresztmetszetű a 

hevítés, és a hőmérsékletmező sem homogén. 

A vizsgált három különböző vastagságú acél maradó alakváltozását, a keresztirányú 

szögelfordulás mértékét a 7.11. ábra foglalja össze. Az ábra közepén lévő függőleges 

szaggatott vonal arra utal, hogy a 10 és 15 mm-es lemezek lényegesen kisebb teljesítményű 

égőkkel (No.8 égőszár, ill. PNME 10-30 propán fúvóka) voltak hevítve, mint a vastagabb 

lemez (lásd 7.2. táblázat). Jól látható, hogy a két vékonyabb lemeznél acetilénes hevítésnél 

inkább az intenzív vízhűtés okozott nagyobb szögeltérést, a vastagabb lemeznél pedig 

inkább a levegőhűtés, az is inkább a propán-oxigénes hevítésnél. A jelenség magyarázatához 

mindenekelőtt meg kell említenem, hogy a vékony, ill. vastag lemez relatív fogalom. A 

hővezetés szempontjából egy adott vastagság viselkedhet vékonylemezként is (kétdimenziós 

hővezetés), ill. vastag lemezként is (háromdimenziós hővezetés) [75], [76]. Ez elsősorban a 

hőbevitel mértékétől, tehát esetemben az égő teljesítményétől, ill. az égő mozgási 

sebességétől függ. Disszertációmban ezzel részletesebben nem kívánok foglalkozni, viszont 

a fenti, látszólag egymásnak ellentmondó jelenséget a 7.12. ábra alapján magyarázom meg.  

 

7.11. ábra. Maradó alakváltozások mértéke a vizsgált különböző vastagságú lemezeknél 

más-más hevítési- és hűtési módok esetén 

 

7.12. ábra. Maradó alakváltozást meghatározó, a csiszolaton látható hőbehatolás 

elhelyezkedése a lemez középvonalához képest vékonyabb, ill. vastagabb lemez esetén (elvi 

ábra) 
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Ahogy azt a lángegyengetés elméletének ismertetésekor leírtam, a lemezszerű 

alkatrészeknél vonalhevítésnél a lemez hevített oldalán kb. a lemezvastagság 1/4-1/3-ig 

célszerű gyorsan felhevíteni úgy, hogy a másik oldalon a középvonal (középsík) alá minél 

kevesebb meleg jusson (csak a hevített oldalnak kell zsugorodni). Vékonyabb lemezeknél 

főleg a lassú propános hevítésnél, valamint a levegőhűtéseknél a hőterjedés lévén a 

hevítéssel szembeni oldal is átmelegszik, ezzel csökkentve a hevítés irányába kialakuló 

maradó alakváltozás mértékét. Nagyobb lemezvastagságoknál a nagyobb teljesítményű égők 

alkalmazása ellenére lényegesen egyszerűbb tartani a középvonal alatti rész felhevülésének 

elkerülését (a lemez hevítéssel szembeni oldala sokkal hidegebb marad, mint egy vékony 

lemeznél). A korábban bemutatott makroszkópikus csiszolatokon látható hőhatásövezetek 

jellegének felhasználásával a 7.12. ábra szemlélteti az alakváltozás szempontjából 

meghatározó hőhatásövezetek középvonalhoz viszonyított elhelyezkedését. Ez a terület nem 

azonos a korábbi képeken jól látható hőbehatolás övezetével, annál lényegesen nagyobb, 

hiszen a csiszolaton már nem látható alacsonyabb hőmérsékleti részek is befolyásolják a 

lemez tágulását, majd annak zsugorodását.  

 

7.2.5. Összegzés a valós hevítési eredmények és a szimulációs módszer összevetésében 

A szimulációs eredmények megfelelőségéről, ill. a fizikai szimuláció, mint módszer 

alkalmazhatóságáról a valós hevített lemezek vizsgálata alapján a következő megállapítások 

tehetők: 

• a fizikai szimuláció módszerét alkalmasnak tartom a lángegyengetés 

anyagszerkezetre gyakorolt hatásának elemzésére, a vizsgált acélok esetén az 

elfogadható eredményekkel alátámasztja a valós körülményekből nyert képet,  

• az előző megállapítás különösen igaz a levegőhűtéses technológia esetére, ahol az 

eredmények nagyon jó összhangban állnak egymással, 

• levegőhűtéseknél a hasonló keménységértékek arra utalnak, hogy a szimuláció 

során kapott szívóssági tulajdonságok kiterjeszthetőek a valós esetekre is, így 

külön ennek ellenőrzésére, a valós hevítések után elvégzendő ütővizsgálatot nem 

tartok szükségesnek, 

• vízhűtéseknél a szimuláció a valós hevítésekhez képest jellemzően kedvezőbb 

szövetszerkezetet, kisebb keményedést mutatott, melynek oka elsősorban a valós 

lemezek kisebb vastagságában keresendő (az intenzív vízhűtés a hűtési 

szakaszban a vékony lemezeket magasabb hőmérsékletről kezdi el hűteni), 

• a vízhűtés lángegyengetésnél több okból is kerülendő, amennyiben azonban a 

vízhűtés pontosabb hatásának szimulációval történő ellenőrzésére van szükség, 

célszerű a szimulációhoz magasabb hőmérsékletről induló (a vízhűtésnek 

megfelelő gyors) hűlési szakasszal jellemezhető hőciklust választani. 
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T1. Az ISO/TR 15608 szerinti 1.2 osztályba tartozó normalizált, valamint a 3.1, 3.2 

nemesített nagyszilárdságú acéloknál a lángegyengetés által okozott esetleges negatív 

hatások ellenőrzésére a keménységmérés önmagában nem elegendő. Ezek az acélok 

termikusan instabilak, így a hibás technológiával (túlhevített, vízzel hűtött) 

végrehajtott lángegyengetés által okozott kedvezőtlen mikroszerkezet hatásának 

kimutatására mindenképpen javasolt az anyag szívósságát (Charpy-féle 

ütővizsgálattal) ellenőrizni (3). 

T2. Az ISO/TR 15608 szerinti 1.2 osztályba tartozó normalizált acéloknál már a 

szubkritikus (A1 alatti) hőmérsékletű egyszeri hevítés is jelentős szívósságcsökkenést 

okoz. A ridegedés mértékének csökkentése érdekében a lángegyengetéshez 

• olyan munkarendet kell előírni, amellyel minimálisra csökkenthető az 

egyidejűleg felhevített térfogat, 

• kerülni kell a lassú égésű gázok alkalmazását, amelyek az egyengetési folyamat 

időtartamát az acetilén-oxigén lángéhoz viszonyítva megnövelik,  

• a lemezvastagságnak megfelelő teljesítményű égőt javasolt alkalmazni (1), (3). 

T3. Valós és szimulált termikus egyengetési vizsgálatokkal megállapítottam, hogy az 

ISO/TR 15608 szerinti 3.1 és 3.2 osztályba tartozó nagyszilárdságú acéloknál az 

interkritikus A1-A3 hőközbe történő szándékolt vagy véletlen hevítés az egyengetett 

acél eredeti szövetszerkezetének jelentős károsításával jár, és a martenzit-ausztenit (M-

A) szigetek kialakulása miatt számottevő szívósságcsökkenést okoz. A műszerezett 

ütővizsgálatainak eredményei megmutatták, hogy ilyen esetben a kialakult vegyes 

szövet miatt közel változatlan repedésindulási energia mellett a repedésterjedési 

energia drasztikusan lecsökken (1), (3). 

T4. A termikus egyengetési technológiák során a felhevített anyagrészek azonnali 

vízhűtése a helyi keménységnövekedés és kritikus mértékű szívósságcsökkenés miatt 

nem javasolt. A vízhűtés az elridegedés és a felkeményedés miatt annál veszélyesebb:  

• minél nagyobb szilárdságcsoportba tartozik az egyengetett acél, 

• minél magasabb hőmérsékleten éri a víz az egyengetett acélt, 

• minél kisebb tömegű (kisebb falvastagságú és kiterjedésű) az egyengetett 

szerkezetrész,  

• minél nagyobb volt a felhevített térfogat (3), (4), (5), (6), (9), (10). 

T5. A helyes munkarenddel végrehajtott második hőciklus a vizsgált ISO/TR 15608 

szerinti 1.2 osztályba tartozó normalizált acélok, valamint a 3.1 és 3.2 osztályba tartozó 

nagyszilárdságú acélok szerkezetében, az első hevítéshez képest nem okoz további 

jelentős anyagszerkezeti változást. Amennyiben az egyengetéshez szükséges 

alakváltozás növelése érdekében újabb hevítésre lenne szükség, a vizsgált acélok 

hevítése ugyanazon a területen másodszori, ellenőrzött hevítése elfogadható (1), (2). 
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9. EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Értekezésemben a normalizált és nemesített nagyszilárdságú acélok lángegyengetésének 

hatásaival foglalkoztam. Munkám első részében átfogó irodalmi áttekintést adtam a 

lángegyengetés elvéről és módszereiről, külön kiemelve az egyengetéshez használható égők 

típusait, a működtetésükhöz szükséges ipari gázokat, azok jellemzőit és tulajdonságait.  

Napjainkban az ipari gyakorlatban hegesztett szerkezetek gyártásához egyre nagyobb 

arányban alkalmaznak nagyszilárdságú acélokat. Összefoglaltam ezen nagyszilárdságú 

acélok jellemzőit, gyártástechnológiáit, lehetséges csoportosításukat. Nemzetközi és hazai 

vizsgálatok eredményeit bemutatva különböző típusú acélok esetében áttekintést adtam a 

lángegyengetés anyag- és mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásairól. 

Irodalomkutatásom alapján megállapítottam, hogy még normalizált acélok egyengetéséhez 

kapcsolódóan sincs olyan széleskörű vizsgálat, amely az alkalmazott éghető gázok, hűtési 

módszerek, valamint az egyengetés hőmérsékletének együttes hatását elemezné. Különösen 

igaz ez az egyes gyártóknál is eltérő technológiával gyártott nemesített nagyszilárdságú 

acélokra, amelyeknél e szakmai területről meglehetősen kevés elméleti és gyakorlati 

tapasztalattal rendelkezünk. Nem találtam továbbá olyan ismertetőt, amely az eljárás 

elemzésére, hatásainak vizsgálatára fizikai szimulációt alkalmazott.  

Az ívhegesztési eljárások vizsgálatához hasonlóan a lángegyengetéssel járó hőfolyamat 

modellezésére fizikai szimulációs módszert dolgoztam ki. A szimuláció végrehajthatósága 

érdekében különböző peremfeltételek mellett gyakorlati hevítések elemzése alapján mértem 

ki azokat a hőciklusokat, amelyekkel a szimulációs folyamat végrehajtható volt. A felvett 

hőciklusok acetilén-oxigénes, propán-oxigénes hevítésekhez, majd az azt követő nyugvó 

levegős, és vízzel való hűtésekhez tartoztak. A hőciklusok maximális hőmérsékleteit A1 

alatti (szubkritikus), A1-A3 közötti (interkritikus), ill. A3 feletti (szuperkritikus) értékekre 

választottam. A hőciklus mérési eredmények alapján a levegőhűtéseknél olyan lassú hűlési 

sebeségekkel, vagyis hosszú hűlési időkkel (t8,5/5) számolhatunk, amely az ívhegesztési 

technológiákra jellemző, hidegrepedésmentes kötést eredményező, 5-30 s intervallumnál 

lényegesen hosszabb. Helyesen végrehajtott lángegyengetési technológia során a maximális 

egyengetési hőmérséklet el sem éri a 850 °C-ot, így a t8,5/5 hűlési idő nem is értelmezhető. 

Ezek alapján megállapítottam, hogy a lángegyengetésnél a hűlési idő koncepció közvetlenül 

nem alkalmazható.  

A szimulációs vizsgálatokat a kimért hőciklusokkal három különböző névleges 

folyáshatárú (355 MPa, 690 MPa és 960 MPa) acélon végeztem el. A szimulált hőterhelések 

után a próbatesteken anyagvizsgálatokat (optikai mikroszkópos vizsgálat, 

keménységvizsgálat, műszerezett ütővizsgálat) végeztem. A szimuláció eredményeinek 

ellenőrzésére a vizsgált anyagokon valós hevítési kísérleteket hajtottam végre, ahol nemcsak 

az említett technológiai jellemzők, hanem a lemezvastagság hatását is vizsgáltam. 

Vizsgáltam továbbá mind szimulációs módszerrel, mind valós hevítésekkel az azonos helyen 

történő többszörös (kettő-, ill. négyszeres) hevítések hatását is. 
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A vonatkozó irodalomból levont következtetéseim és a vizsgált normalizált és nemesített 

nagyszilárdságú szerkezeti acélokon elvégzett kísérletek, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

anyagvizsgálatok alapján kijelenthető, hogy lángegyengetéskor nem célszerű A1 fölötti 

maximális hőmérsékletet alkalmazni. Nem javasolt továbbá túl nagy térfogatot felhevíteni, 

valamint a hevítést követően vízzel való intenzív hűtést alkalmazni. A 

keménységvizsgálatok eredményei alapján megállapítottam, hogy a hőhatás következtében 

nemcsak keményedés, de a hevített zónában akár lágyulás is bekövetkezhet. Fontosnak 

tartom megjegyezni, hogy még a vizsgált, legnagyobb szilárdságú acélnál sem érte el a 

keményedés mértéke az előírásokban hegesztett kötésekre meghatározott, kritikusnak 

mondható 450 HV10 értéket. Amennyiben az egyengetés hatásának ellenőrzéséhez csak 

keménységvizsgálatot alkalmaznak, akár az a megállapítás is tehető, hogy a hevített zónában 

a szerkezet integritása szempontjából kritikus változás nem történt. A javasolt 

peremfeltételek be nem tartása azonban egyértelműen a hevített területen olyan 

anyagszerkezeti változást okoz, amely az acél jelentős szívósságcsökkenéséhez vezet. A 

hőhatásövezet fizikai szimulációja keretében elvégzett kísérletsorozat rávilágított arra, hogy 

a gondos kohászati technológiák eredményeként létrejövő, normalizált vagy nemesített 

szövetszerkezetet az egyengetés hőciklusa irreverzibilisen megváltoztatja, amelynek 

következményeként a hőhatásövezet egyes részeinek ütőmunkája az alapanyag kimagasló 

ütőmunkájának töredékére csökken. A vizsgált nagyszilárdságú acéloknál az interkritikus 

hőmérsékletű hevítések hatására a szívósság akár a megkövetelt minimális 27 J ütőmunka 

alá eshet. Az azonos helyen történő többszörös hevítés jellemzően viszont nem okoz további 

negatív változást, esetenként akár a szívósság kismértékű javulásával is járhat.  

Az alkalmazott éghető gáz vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy szemben az acetilén-

oxigénes hevítéssel a propán-oxigénes hevítés lényegesen nagyobb hőhatásövezeti zónát 

eredményez. A túlzott méretben felhevített területtel a szívósságcsökkenéssel járó terület 

mérete nagyobb lesz, így a propán-oxigénes hevítés alkalmazása lángegyengetésnél csak 

indokolt esetben javasolt. 
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Tapasztalataim alapján napjainkban a lánggal történő egyengetés felügyelete sok gyártó 

cégnél nem tartozik a felelős hegesztőmérnökök, technológusok feladatai közé. A 

lángegyengetést a gyártás szükséges rossz velejárójaként tekintik, sok esetben az egyengetés 

hatására bekövetkező maradó alakváltozás szempontjából ugyan tapasztalt, ugyanakkor 

anyagismeret szempontjából nem képzett munkaerővel végeztetik azt. A minél gyorsabb 

eredmény elérése érdekében nagyon gyakori a nagy területen túlhevített (sárgán izzó) 

acélok, valamint a hideg vízzel történő gyors hűtés látványa. Ezen ugyan sokat változtatott 

az MSZ EN 1090 szabványsorozat bevezetése, melynek értelmében az ilyen típusú 

eljárásokhoz is technológia előírások szükségesek, de sok olyan gyártó létezik, akik az 

említett szabvány alkalmazása nélkül, ill. egészen más, a szabvány hatályán kívül eső 

szakterületen dolgozik. Az említett szabványhoz hasonló rendelkezések más, jogilag 

szabályozott területeken (pl. vasúti jármű, nyomástartó berendezések) még nem 

bevezetettek. Általánosságban kijelenthető továbbá, hogy a hegesztőmérnökök, 

technológusok ismerete, a ma már széles körben elérhető szakirodalmi ajánlások ellenére, a 

nagyszilárdságú acélok hegeszthetőségéről jellemzően még meglehetősen hiányos. Az ilyen 

típusú acélok lángegyengetéséről pedig az elérhető irodalmi ajánlások, tapasztalatok is 

kisszámúak. Az egyengetésnél szükségszerűen bekövetkező hőbevitel okozta hatásokról 

alapvetően még a normalizált acéloknál sem áll elegendő információ rendelkezésre. Éppen 

ezért jelen disszertáció alapvető célja volt olyan ismeretek feltérképezése és összefoglalása, 

amely az ipari szakemberek számára is hasznos információkat szolgáltat.  

A kidolgozott fizikai szimulációs módszerrel, a disszertációban meghatározott 

hőciklusokkal terhelhetők olyan acélok is, amelyeket speciális alkalmazásra fejlesztettek, 

különleges összetételűek, gyártástechnológiájuk nem szokványos, ill. a gyártónak nincs 

tapasztalata egy adott acél feldolgozhatóságában. A Miskolci Egyetem berendezéseinek 

segítségével relatíve gyorsan előállíthatók olyan hőnek kitett szimulációs próbatestek, 

valamint végezhetők olyan anyagvizsgálatok, amely alapján válaszolhatunk egy potenciális 

lánghatás (pl. lángegyengetés, melegalakítás, de akár zsugorkötés stb.) várható 

anyagszerkezeti hatásairól. 

Vizsgálataim alapján olyan ajánlások tehetők az ipari gyakorlatban lángegyengetést, 

valamint akár a lánggal történő melegalakítást használó szakemberek számára, amelyek 

betartása a szerkezetek élettartamát, megbízhatóságát növelik. Rámutattam arra, hogy a 

hegesztéshez hasonlóan az eljárás felügyelete mindenképpen meghatározó szempont kell 

legyen a gyártási folyamatok során, mert a túlhevített, sőt akár az interkritikus hőmérsékletű 

gyorsan hűtött zónákban nagyon jelentős mértékű ridegedés (esetleg keményedés) jöhet 

létre. Fontosnak tartom, hogy a felelős hegesztőmérnök vagy technológus hagyja jóvá, 

felügyelje a lángegyengetés technológiájának végrehajtását, melynek fő szempontjai a 

következők legyenek: 

• lángegyengetéshez lehetőség szerint acetilén-oxigén üzemű, a 

falvastagságoknak megfelelő méretű égőket használjunk, (nem feltétlenül az 
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eljárás gyorsasága és jobb hatásfoka miatt, hanem a túlzottan nagy területen 

felhevült széles hőhatásövezetek elkerülése érdekében), 

• a lehető legkisebb területet hevítsük, kerüljük az egybefüggő nagy térfogatok 

egyidejű felhevítését, főleg a túlhevítését (nagyszilárdságú acéloknál jellemzően 

nem közvetlenül a túlhevített területtel lesz a legfőbb anyagszerkezeti, 

elsősorban szívóssági probléma, hanem abban az övezetben, ahol a hőmérséklet 

Ac1-Ac3 tartomány közé esik), 

• semmiképpen ne hevítsük fel 700-750 °C fölé az egyengetendő területet még 

normalizált acélnál sem, minden esetben maradjunk A1 hőmérséklet alatt, ami 

nagyszilárdságú acéloknál kifejezetten javasolt, 

• a folyamat gyorsítása érdekében ne alkalmazzunk intenzív vízhűtést az eljárás 

befejezéséhez, legfeljebb már alacsony hőmérsékletre hűlt daraboknál (Mf alatt), 

(az intenzív hűtés a nagy felhevített területek, ill. a vékonyabb lemezek esetében 

a túlzott keményedés, és elridegedés miatt kifejezetten veszélyes lehet), 

• amennyiben az alakítás mértéke úgy kívánja, az egyengetés után lehűlt 

munkadarab ugyanott újra felhevíthető, de 2-3 hevítésnél ne végezzünk többet 

azonos helyen, 

• az elvárt maradó alakváltozások érdekében ügyeljünk arra, hogy csak azokat az 

anyagrészeket hevítsük fel, amelyek a kívánt alakváltozást segítik (ebből a 

szempontból sem javasolt a lassú égésű gázokkal üzemelő eszközök használata), 

• a többszörös hevítések az esetleges szívósság növelő hatás mellett a hosszú ideig 

tartó – munkaerőt, anyagokat, eszközöket igénylő – eljárás miatt gazdaságossági 

kérdéseket is felvethetnek, így célszerű az egyengetési művelet olyan 

megtervezése, amely a legkevesebb, legrövidebb beavatkozást biztosítja. 

A bemutatott eredmények a szerkezetgyártással foglalkozó szakemberek mellett az 

acélfejlesztéssel foglalkozó anyagmérnökök számára is fontos információkkal 

szolgálhatnak. A vizsgált nemesített nagyszilárdságú acélok szerkezetében a feltárt 

hőciklusok hatására bekövetkező, kedvezőtlen mikroszerkezeti változások, és az ezekből 

adódó mechanikai tulajdonságváltozás részletes ismerete kiindulópontot jelenthet olyan új 

típusú acélok kifejlesztéséhez, amelyek a gyártástechnológia vagy az anyag kémiai 

összetételének megváltoztatásával az ilyen típusú hőhatásokra kevésbé érzékenyek. 

A vizsgálati módszer kiterjeszthető egyéb lánghevítéses eljárások (pl. lángvágás, de akár 

egyéb termikus vágási eljárás) hatásának vizsgálatára is. Ehhez a vágás során kialakuló 

tipikus hőciklusok kimérése szükséges, amelyek alapján egy hasonló folyamat elvégzésével 

képet kaphatunk a vágott él mentén kialakult anyagszerkezeti változásokról. A kutatás 

lehetséges folytatásaként meggyőződésem, hogy a javasolt vizsgálattal, a nagyszilárdságú 

acél termikus vágásának következményeiről lényegesen több ismeretünk lehetne. 
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11. SUMMARY OF RESULTS 

In my dissertation I dealt with the effects of flame straightening of normalized and 

quenched high-strength steels. In the first part of my work, I gave a comprehensive literature 

review of the principle methods of flame straightening, highlighting the types of burners that 

can be used for straightening, the industrial gases required for their operation, their 

characteristics and properties. 

In industrial practice, high-strength steels are increasingly used in the production of 

welded structures. I summarized the characteristics of these high-strength steels, their 

production technologies, and their possible classifications. Presenting the results of 

international and domestic studies for different types of steels, I gave an overview of the 

effects of flame straightening on material and mechanical properties. Based on my literature 

review, I found that even in connection with the straightening of normalized steels, there is 

no extensive study that would analyse the combined effect of the applied flammable gases, 

cooling methods, and the temperature of the straightening. This is especially true for high-

strength steels, for which we have relatively little theoretical and practical experience in this 

professional field. Furthermore, I did not find any description that used physical simulation 

to analyse the technology and examine its effects. 

Like the study of arc welding technologies, I developed a physical simulation method to 

simulate the heat process associated with flame straightening. In order to make the 

simulation feasible, I measured the thermal cycles under which the simulation process could 

be performed based on the analysis of practical heating under different boundary conditions. 

The recorded thermal cycles were for acetylene-oxygen, propane-oxygen heating, followed 

by air and water cooling. The maximum temperatures of the thermal cycles are below A1 

(subcritical), between A1-A3 (intercritical) and I chose above A3 (supercritical). Based on 

the results of the thermocouple measurements, we can expect slow cooling rates, i.e. long 

cooling times, for air cooling, which is significantly longer compared to the 5-30 s typical 

for the cold-crack-free work schedule of welding technology. Based on these, I concluded 

that the cooling time concept is not directly applicable to flame straightening. 

The simulation tests were performed with the measured thermal cycles on three steels 

with different nominal yield strengths (355 MPa, 690 MPa and 960 MPa). After the 

simulated heat cycles, material tests (optical microscopic examination, hardness test, 

instrumented Charpy V-notch impact test) were performed on the specimens. For the 

validation of the simulation results I performed real heating experiments on the investigated 

materials, where I examined not only the effect of the mentioned technological 

characteristics, but also the effect of the plate thickness. I also examined the effect of 

multiple (double and quadruple) heating in the same place with both simulation method and 

real heating. 

Based on my conclusions from the relevant literature and the experiments performed on 

the investigated normalized and high-strength structural steels, as well as the related material 

tests, it can be stated that it is not advisable to use a maximum temperature above A1 during 



SUMMARY OF RESULTS  

94 
 

flame straightening. It is also not recommended to heat too large area or to use intensive 

cooling with water after heating. Based on the results of the hardness tests, I found that not 

only hardening but also softening can occur in the heated zone due to the heat effect. I think 

it is important to note that even with the investigated highest strength steel tested, the degree 

of hardening did not reach the critical 450 HV10 value specified in the specifications. If only 

a hardness test is used to check the effect of flame straightening, it can even be concluded 

that there has been no critical change in the heated zone for structural integrity. However, 

non-compliance with the proposed boundary conditions clearly causes microstructural 

changes in the heated area that leads to a decrease in the toughness of the steel. A series of 

experiments in the physical simulation of the thermal zone revealed that the normalized, or 

quenched and tempered microstructure resulting from careful metallurgical technologies is 

irreversibly changed by the thermal cycle of straightening. In the case of the tested high-

strength steels, the toughness due to the heating at the intercritical temperature can fall below 

the required minimum impact work of 27 J. However, multiple heating in the same location 

typically does not cause further negative changes and may even result in a slight 

improvement in toughness. 

Based on the flammable gas examinations used, it can be stated that, in contrast to 

acetylene-oxygen heating, propane-oxygen heating results in a significantly larger heated 

zone. With overheating, the area with reduced toughness will be larger, so the use of 

propane-oxygen heating for flame straightening is not recommended. 
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egyetemi tanár, valamint Dr. Gáspár Marcell Gyula egyetemi docens uraknak az értekezés 

szakmai tartalmában, a mérések megtervezésében nyújtott segítségükért, építő kritikai 

megjegyzéseikért, valamint a hazai és nemzetközi publikációs tevékenységemben nyújtott 

támogatásukért. 

Köszönet illeti Dr. Lukács János professzor urat, aki intézet- és laborvezetőként a 

kutatómunkához szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosította. 

Köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Török Imre c. egyetemi tanár úrnak és Dr. Tisza 

Miklós professzor úrnak, akik a doktori iskolára felhívták a figyelmem, az abba való 

becsatlakozásom feltételeiről tájékoztattak, az induláshoz szükséges múltbéli szakmai 
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munka megkezdéséhez számos adminisztratív feladatban közreműködtek. Az Intézet 

műhely- és labor dolgozói közül szeretném kiemelten megköszönni Szentpéteri László és 

Csukás Géza anyagvizsgáló mérnököknek a mérések végrehajtása során, Kecskés Sándor 

műhelyvezetőnek a próbatestek legyártása során végzett precíz és szakszerű munkáját, 

továbbá Csurilláné Balogh Ágnesnek a csiszolatok és a hozzájuk kapcsolódó optikai 

mikroszkópos felvételek készítésében nyújtott közreműködését. Köszönöm Kovács Judit 

doktorandusz hallgatónak a műszerezett ütővizsgálat kiértékelésében nyújtott segítségét. 

Külön szeretném megköszönni munkatársaim, Reichardt László hegesztőmester úr 

segítségét, aki a valós hevítési kísérletek előkészítésében és sikeres végrehajtásában nagyon 

sok munkát végzett, valamint Abaffy Károly hegesztőszakmérnök úr, a disszertáció szakmai 

átnézésében végzett tevékenységét. 

Köszönöm az Óbudai Egyetem munkatársainak, Kuti Jánosnak és Dunavölgyi Dávidnak 

a hőciklus mérések előkészítésében, és végrehajtásában nyújtott segítségét. 

Köszönöm azon korábbi diplomatervezőim, Balogh Dániel (BME), Nacsa Gergely 

(BME), Zorgel Zsolt (ME) hegesztőszakmérnök urak munkáját, akik szakdolgozatuk 

készítése során méréseikkel, kísérleteikkel hozzájárultak saját kutatási munkámhoz. 

Köszönet illeti Höfle Lászlónét a nyelvvizsgámra való felkészítésben nyújtott 

segítségéért, valamint az angol nyelvű tézisfüzet nyelvi lektorálásáért. 

 

Köszönöm munkaadómnak a Linde Gáz Magyarország Zrt-nek, hogy a valós hevítési 

kísérletek végrehajtásához szükséges feltételeket (helyszín, idő, munka- és mérőeszközök, 
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Köszönöm azon cégek, vállalkozások és ezek munkavállalóinak támogatását, akik a 

kísérletekhez szükséges acéllemezeket rendelkezésemre bocsátották: Agro-Line Kft, 

Kiskörös (Tóth Gergő), Pylon-94 Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft, Zalaegerszeg (Bebők 

Balázs), Termelés-Logistic Centrum Kft, Balatonfüred (Bíró Tamás), Verarbeiten Pausits 

Kft, Halászi (Németh Attila). 

Ezúton szeretném megköszönni első munkahelyemnek, a Budapesti Műszaki Egyetem 

Gépészmérnöki Kar valamikori Mechanikai Technológia Tanszékének, valamint az ott 

dolgozó volt kollégáimnak, hogy egy biztos alapot teremtettek gépészmérnöki és 

hegesztőszakmérnöki, valamint oktatói pályafutásom indításához, a tudományos életbe való 

belépéshez. Külön szeretném kiemelni Dr. Palotás Béla professzor urat, aki a hegesztéshez 

kapcsolódó tudományok területén elindított, és a kezdeti lépésekben támogatott. 

És végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni feleségemnek és családomnak a 

PhD értekezésem elkészítésében nyújtott sokoldalú támogatásukat és megértő türelmüket. 

 

 



IRODALOMJEGYZÉK  

97 
 

13. IRODALOMJEGYZÉK 

 

[1] MSZ EN 1090-2:2018, Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése. 2. rész, 

Acélszerkezetek műszaki követelményei, (Execution of steel structures and aluminium 

structures. Part2: Technical requirements for steel structures) 

[2] MSZ CEN ISO/TR 15608:2021, Hegesztés A fémek csoportosítási rendszerének 

irányelvei (Welding. Guidelines for a metallic material grouping system (ISO/TR 

16608:2017) 

[3] MSZ EN 1011-2:2001, Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 2. rész: Ferrites 

acélok ívhegesztése, (Welding. recommendations for welding of metallic materials. 

Part 2: Arc welding of ferritic steels) 

[4] Facts about Fuel gases, AGA Best Practice kiadvány, AGA Gáz Kft, 1992. 

[5] MSZ EN ISO 14175:2008, Hegesztőanyagok. Gázok és gázkeverékek ömlesztő 

hegesztéshez és rokon eljárásokhoz, (Welding consumables. gases ang gas 

mixtures for fusion welding and allied processes) 

[6] Domanovszky, S., Müncner, L., Izdinsky, I.: Hegesztési feszültségek és 

alakváltozások, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1969.  

[7] Jansen, H.: Schrumpfungen und Spannungen beim Schweißen und deren 

Beseitigung durch das Flammrichten, Linde AG 

[8] Jenney, C. L., O’Brien, A.: Welding handbook, Ninth edition, Volume 1, American 

Welding Society, 2001., ISBN: 0871712814  

[9] Balogh, A.: Hegesztett szerkezetek termikus eredetű deformációi és feszültségei, 

Numerikus modellezés és szimuláció az anyagtudományban és az 

anyagtechnológiákban c. OTKA pályázat, pp.261-298. 2008. (témavezető: Tisza, 

M.) 

[10] Szunyogh, L. (főszerkesztő): Hegesztés és rokontechnológiák Kézikönyv, Gépipari 

tudományos Egyesület, Budapest, 2007. 

[11] Gáti, J. (szerkesztő): Hegesztési Zsebkönyv, Cocom Mérnökiroda Kft, Miskolc, 2003. 

[12] Jansen, H.: Schrumpfungen und Spannungen beim Schweißen und deren 

Beseitigung durch das Flammrichten (Teil 2). Linde AG 

[13] Lánghevítési eljárások, AGA Best Practice kiadvány, AGA Gáz Kft, 1998.  

[14] McPherson, N. A., Coyle, A., Wells, M.: Induction heat straightening - A distortion 

rework reduction tool for thin plate, Welding and Cutting, 2008/3, pp. 162–166.  

[15] Balogh, A.: Hegesztett kötések méretezése. 14. fejezet: Hegesztési alakváltozások, 

Oktatási segédlet. Miskolci Egyetem, Továbbképzési Központ, 2002. 



IRODALOMJEGYZÉK  

98 
 

[16] Fundamentals of flame straightening, White Paper, Linde Group, 2009. 

[17] Tisza, M.: Az anyagtudomány alapjai. 2. kiadás, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2010., 

ISBN:978-963-661-844-5 

[18] Poznyakov, V. D., Zhdanov, S. L., Maksimenko, A. A.: Structure and properties of 

welded joints of steel S390 (S355J2), The Paton Welding Journal, 2012/8., pp. 6-10. 

[19] Hanus, F., Hubo, R.: Flame straightening of thermomechanically rolled structural 

steel, Materials technology, 2016., (https://doi.org/10.1002/srin.199905625) 

[20] Maurer, W., Ernst, W., Rauch, R., Vallant, R., Enzinger N.: Evaluation of the factors 

influencing the strength of HSLA steel weld joint with softened HAZ, Welding in the 

World 59, pp.809–822., 2015. (https://doi.org/10.1007/s40194-015-0262-z) 

[21] CEN/TR 10347:2006, Guidance for forming of structural steels in processing, BSI, 

ISBN: 0 580 49285 

[22] Oakley, D.: Flame straightening of thermomechanically rolled structural steel, 

Oakley Steel 2015. (https://www.oakleysteel.co.uk/flame-straightening-

thermomechanically-rolled-structural-steel), (letöltés időpontja 2021. 04. 19.) 

[23] Testo - Belépés a professzionális termográfiába - Termékkatalógus, Testo 

Magyarország Kft. kiadványa  

http://www.testo.hu/resources/media/global_media/produkte/testo_885/testo_885-

HUN.pdf, (letöltés időpontja: 2021.04.24.) 

[24] Gyura, L.: A színek jelentősége a hegesztéstechnikában, Hegesztéstechnika XXVIII. 

évfolyam 2017/3 pp. 57-60. 

[25] Tipps für Praktiker. Flammrichten, Linde kiadvány 

[26] Structural Welding Code – Steel, AWS D1.1:2000 An American National Standard 

[27] Schäfer, D., Rinaldi, V., Beg, D.: Optimization and improvement of the flame 

straightening process (Optistraight), Research Fund for Coal and Steel, ISBN: 978-

92-79-22426-3, 2012. 

[28] Farkas, J.: Hegesztett szerkezetek, Tankönykiadó vállalat, Budapest, 1968. 

[29] https://www.mozaweb.hu/Lecke-KEM-Kemia_10-

A_szenhidrogenek_osszetetele_es_csoportositasa-100224 (letöltés időpontja 

2021.04.29.) 

[30] Ipari gázok. Ipari gázok és gázkeverékek gázellátó eszközök 

termékkatalógusa, Messer Hungarogáz kiadvány, 

http://www.messer.hu/Infotar/Ipari_Gazok_Katalogusa/3_ipari_gazok_tarolasi

_es_szallitasi_formai/3_2_fejezet.pdf (letöltés időpontja: 2021.03.30.)  

[31] ASM Handbook, Volume 6, Welding Brazing and Soldering, ASM 

International, 2005. 

[32] European Industrial Gases Association (EIGA): Oxygen Deficiency Hazards, 

Safety Info 29/12/E 

[33] Balogh, D.: Lángtechnológiák éghetőgázainak alkalmazástechnikai vizsgálata, 

Szakmérnöki szakdolgozat, BME ATT, 2014. Témavezető: Gyura , L., 

Konzulens: Abaffy, K. 

https://doi.org/10.1002/srin.199905625
https://doi.org/10.1007/s40194-015-0262-z
https://www.oakleysteel.co.uk/flame-straightening-thermomechanically-rolled-structural-steel
https://www.oakleysteel.co.uk/flame-straightening-thermomechanically-rolled-structural-steel
http://www.testo.hu/resources/media/global_media/produkte/testo_885/testo_885-HUN.pdf
http://www.testo.hu/resources/media/global_media/produkte/testo_885/testo_885-HUN.pdf
https://www.mozaweb.hu/Lecke-KEM-Kemia_10-A_szenhidrogenek_osszetetele_es_csoportositasa-100224
https://www.mozaweb.hu/Lecke-KEM-Kemia_10-A_szenhidrogenek_osszetetele_es_csoportositasa-100224
http://www.messer.hu/Infotar/Ipari_Gazok_Katalogusa/3_ipari_gazok_tarolasi_es_szallitasi_formai/3_2_fejezet.pdf
http://www.messer.hu/Infotar/Ipari_Gazok_Katalogusa/3_ipari_gazok_tarolasi_es_szallitasi_formai/3_2_fejezet.pdf


IRODALOMJEGYZÉK  

99 
 

[34] https://www.primaenergia.hu/uzleti-gazpalack/felhasznalasi-teruletek (letöltés 

időpontja: 2021.04.15.) 

[35] Brodén, G., Falck, K.: Backfire and Flashback in Oxyfuel Processes , IIW Doc. 

1E-135-92, 1992. 

[36] Karsai, I.: A hegesztés biztonságtechnikája, OMKT Kft, Budapest, 2009. 

[37] Welding Handbook, Welding Processes-Arc and Gas welding and Cutting, 

Brazing, and Soldering, American Welding Society (2501 Northwest 7 th Street 

Miami, Florida 33125) 

[38] Acetilén. A választható legjobb égőgáz, Linde Gáz Magyarország Zrt. kiadvány, 

2013. 

[39] Fundamentals of flame straightening, Technical information for flame 

processes, BOC (A Member of the Linde Group) 2009. 

[40] Gremsperger, G., Kristóf, Cs.: Gépi lángvágás, (Ipari Szakkönyvtár) Műszaki 

Könyvkiadó, 1977. ISBN-109631020401 

[41] Autogén eszközök, központi gázellátás, GCE Rhöna Katalógus, 2007. (GCE 

Cutting &Welding Gas Equipment) 

[42] Komócsin, M.: Anyagok hegeszthetősége, 2013., 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0013_anyagok_hegeszthtosege/2_1_hobevitel_es_a_termikus_hatasfok.html 

(letöltés időpontja: 2021 05.02.) 

[43] Nyikolajev, G. A.: Hegesztés, Kézikönyv hegesztőmérnökök és technikusok 

számára, Nehézipari könyv- és folyóiratkiadó vállalat, 1952. 

[44] Komócsin, M.: Nagyszilárdságú acélok és hegeszthetőségük, 

Hegesztéstechnika, XXVII évf., 2016/1 pp. 1-6. 

[45] Balogh, A.; Dobosy, Á., Frigyik, G., Gáspár M., Kuzsella, L., Lukács, J., 

Meilinger, Á., Nagy, Gy., Pósalaky, D., Prém, L.; Török, I. (szerk.): 

Hegeszthetőség és a hegesztett kötések tulajdonságai: Kutatások járműipari 

acél és alumíniumötvözet anyagokon, Miskolc, Magyarország: Miskolci 

Egyetem (2015), 324 p. (ISBN: 9789633580813) 

[46] Lukács, J.; Dobosy, Á.: Matching effect on fatigue crack growth behaviour of 

high-strength steels GMA welded joints, Welding in the world 63: 5 pp. 1315-

1327., 13 p. (2019) (https://doi.org/10.1007/s40194-019-00768-3) 

[47] Kristóf, Cs.: Extra nagy szilárdságú acélok hegesztésének minőségbiztosítása , 

Hegesztéstechnika, XII. évf., 2001/4. pp.25-28. 

[48] MSZ EN 10025-6:2020, Melegen hengerelt termékek szerkezeti acélokból. 

6.rész: Nagy folyáshatárú szerkezeti acélokból készült, nemesített 

lapostermékek műszaki szállítási feltételei (Hot rolled products of structural 

steels. Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield 

strength structural steels in the quenched and tempered condition) 

https://www.primaenergia.hu/uzleti-gazpalack/felhasznalasi-teruletek
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0013_anyagok_hegeszthtosege/2_1_hobevitel_es_a_termikus_hatasfok.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0013_anyagok_hegeszthtosege/2_1_hobevitel_es_a_termikus_hatasfok.html
https://doi.org/10.1007/s40194-019-00768-3


IRODALOMJEGYZÉK  

100 
 

[49] Artinger, I.: A szilárdságnövelés lehetőségei, Elektronikus tankönyv, Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2010. 

[50] Balogh A.; Gáspár M.: Nagyszilárdságú acélok hegesztésének standardtól eltérő 

koncepciója, Hegesztéstechnika, XXIII. évf. 2012/3. pp. 23-28. 

[51] Balogh, A., Gáspár, M., Prém, L.: A hegesztett szerkezetek konvencionális és 

korszerű nagyszilárdságú acéljainak rendszerezése és hegesztési nehézségei,  

GÉP, LXIV. évf., 2013/8. pp.7-9. 

[52] Dobosy, Á.: Tervezési határgörbék nagyszilárdságú acélokból készült, 

ismétlődő igénybevételű szerkezeti elemekhez, PhD értekezés, (Témavezető: 

Lukács, J.) Miskolc, 2017. 

[53] Domanovszky, S.: A Dunaújvárosi Duna-híd meder hidjának kivitelezése a 

hegesztés szemszögéből, Hegesztéstechnika, XVIII évf., 2007/2. pp. 35-44. 

[54] Pieschel, J.: Untersuchungen zur Werkstoffbeeinflussung und 

Eigenspannungsentstehung und Verteilung beim Schweißen und Flammrichten 

hochfester schweißbarer Feinkornbaustähle, Magdeburg, 1999. 

[55] Thiele-Rüdiger, W.: Gefüge von hochfesten Feinkornbaustählen nach 

Flammrichtvorgängen. Linde Sonderdruck 114. 

[56] Nieß, V.; Schuler, M.: Auswirkungen des Flammrichtens auf die mechanischen 

Gütewerte von hochfesten Feinkornbaustählen . Linde Sonderdruck 147 

[57] Lacalle, R, Álvarez, J. A., Ferreño, D., Portilla, J., Ruiz, E., Arroyo, B., 

Gutiérrez-Solana, F.: Influence of the Flame Straightening Process on 

Microstructural, Mechanical and Fracture Properties of S235JR, S460ML and 

S690QL Structural Steels, Experimental Mechanics (2013) 53. pp. 893-909. 

(DOI 10.1007/s11340-013-9723-8) 

[58] Messer Schulung  

https://docplayer.org/30383397-Anwenderschulung-flammrichten.html (letöltés 

időpontja: 2021.04.25.) 

[59] Vogelsang, J.: Flammrichten von hochfesten, vergüteten Baustahlen der Güten 

S960QL und S1100QL. Was ist möghlich und wie gut ist der  Richterfolg?, 14. 

Fachtagung “Fügen und Konstruieren im Schienenfahrzeugbau”, 20. Mai 2021 – 

Halle, DVS SLV Halle, pp. 24-32. 

[60] Zorgel, Zs.: Vasúti forgóváz hegesztési alakváltozásai és csökkentésük 

lehetőségei technológiai eszközökkel, valamint melegegyengetéssel,  Hegesztő 

szakmérnöki diplomaterv, témavezető: Balogh , A., konzulens: Gyura, L., 

Miskolci Egyetem, 2020. 

[61] MSZ EN ISO 15614-1:2017, Fémek hegesztési utasítása és 

hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológiai vizsgálata - 1. 

rész: Acélok ív- és lánghegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése, 

(Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. 

Welding procedure test. Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding 

of nickel and nickel alloys)  

https://docplayer.org/30383397-Anwenderschulung-flammrichten.html


IRODALOMJEGYZÉK  

101 
 

[62] Nacsa, G.: A lángegyengetés hatása nagyszilárdságú acélok mechanikai 

tulajdonságaira, Hegesztő szakmérnöki diplomaterv, témavezető: Gyura, L., 

konzulens: Jobbágy, M., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 

2018. 

[63] MSZ EN ISO 4063:2016, Hegesztés és rokon eljárások. A hegesztési eljárások 

megnevezése és azonosító számuk, (Welding and allied processes. Nomenclature 

of processes and reference numbers) 

[64] Mkanna, L., Palotás, B.: Mechanical properties of welded and straightened 

joints produced from Advanced High Strength Steels , 30. Nemzetközi Jubileumi 

Hegesztési online Konferencia, Budapest, 2021.01.28-30. pp.155-163. (ISBN 

978-615-6260-00-0) 

[65] Adonyi, Y.: Heat-affected zone characterization by physical simulations , 

Welding Journal, October 2006. pp. 42-47. 

[66] Dezső, G., Szigeti, F.: A műszaki szimulációs módszerek helye a 

mérnökképzésben, Műszaki Tudományos Közlemények 6. pp.63-70. 2017. 

[67] Dobránszky, J., Bebők, B., Varbai, B., Szlancsik, A., Gerencsér, T., Németh, 

Á.: Modelling of welding distortions and flame straightening deformations,  15th 

IMEKO TC10 workshop on Technical Diagnostics, Budapest, 2017. 

[68] Blandon, J., Osawa, N., Masanori, S., Rashed, S., Murakawa , H.: Numerical 

study on heat straightening process for welding distortion of a stiffened panel 

structure, 25. International Ocean and Polar Engineering Conference, Kona, 

USA 2015 (Paper Number ISOPE-I-15-305) 

[69] Verő, B.: A fizikai és matematikai szimuláció helye és szerepe a műszaki 

anyagtudományban, Bányászati és Kohászati Lapok, 145. évf., 2012/1. pp. 2-6. 

[70] Gáspár, M., Balogh, A.: A hegesztési paraméterek hőhatásövezetre gyakorolt 

hatásának fizikai szimulációval történő vizsgálata S960QL esetén,  

Hegesztéstechnika, 25. évf. 1. sz., 2014. pp. 21-28. 

[71] Gáspár, M., Sisodia, P. S. R., Dobosy, Á., Németh, A.: Csőtávvezetékekben 

alkalmazott acélminőségek hegesztésekor kialakuló hőhatásövezet 

tulajdonságainak elemzése fizikai szimulációval, Hegesztéstechnika, XXXI. 

évf., 2020/1, pp. 83-91. 

[72] Gáspár, M.: Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok 

hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése , PhD 

értekezés, (Témavezető: Balogh, A.), Miskolc, 2016. 

[73] Koritárné Fótos, R., Koncsik, Z., Lukács, J.: A fizikai szimuláció alkalmazása 

az anyagtechnológiában, Műszaki Tudomány az Észak-Kelet magyarországi 

Régióban konferencia, Szolnok, 2012. 

[74] DSC Inc, Operation Manual, Gleeble 3500 User Guide.  

[75] D. Rosenthal, D.: Mathematical theory of heat distribution during welding and 

cutting, Welding Journal, Welding Research Supplement, pp. 220-234., 1941. 



IRODALOMJEGYZÉK  

102 
 

[76] Rykalin, N. N.: Teplovie processzi pri szvarke, Vüpuszk 2, Izdatelsztvo 

Akademii Nauk SzSzSzR, Moszkva, 1953. pp. 56. 

[77] Hrivnak, I.: Napjaink nagyszilárdságú acéljainak hegeszthetősége, 

Hegesztéstechnika, IX. évf., 1998/2. pp. 13-17.  

[78] Matsuda, F., Ikeuchi, K., Okada, H.: Review of Mechanical and Metallurgical 

Investigation of M-A Constituent in Welded Joint in Japan, Doc. IIW IX-1782-

94 

[79] Lenkeyné Bíró, G.: Ütővizsgálat információtartalma – Hagyományos, 

műszerezett, GÉP, IL.évf., 7-8. sz. 1997. pp. 55-64. 

[80] Gál, I.,  M. Kocsisné Baán, M., Lenkeyné Bíró, G., Lukács, J., Marosné Berkes, 

M., Nagy, G., Tisza, M.: Anyagvizsgálat, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008. 

[81] Nevasma, P.: Evaluation of HAZ Toughness Properties in Modern Low Carbon 

Low Impurity 420, 550 and 700 MPa Yield Strength Thermomechanically 

Processed Steels with Emphasis on Local Brittle Zones,  Lisensiaatintyö, 

University of Oulu, 1996. 

[82] Zorkóczy, B.: Metallográfia és anyagvizsgálat, Tankönyvkiadó, Budapest, 

1968. 

[83] Bagyinszki, Gy., Bitay, E.: Hegeszthetőségi szempontok növelt szilárdságú 

acélokra, XXII Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, 2017. Kolozsvár, pp.  

83-86. (Doi: 10.33895/mtk-2017.07.13) 

[84] Bayraktar, E., Kaplan, D., Devillers, L., Chevalier, J.P.: Grain growth 

mechanism during the welding of inetrstitial free (IF) steels,  Journal of  

materials Processing Technology 189, 2007. pp. 114-125. 

[85] Mičian, M.; Harmaniak, D.; Nový, F.; Winczek, J.; Moravec, J.; Trško, L. Effect 

of the t8/5 Cooling Time on the Properties of S960MC Steel in the HAZ of Welded 

Joints Evaluated by Thermal Physical Simulation. Metals , 2020/10 

[86] Tervo, H., Mourujärvi, J., Kaijalainen, A., Kömi, J.: Mechanical Properties in 

the Physically Simulated Heat-Affected Zones of 500 MPa Offshore Steel for 

Arctic Conditions, In: Vehicle and Automotive Engineering 2., VAE 2018. 

Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer 

[87] Gáspár, M.: Effect of Welding Heat Input on Simulated HAZ Areas in S960QL 

High Strength Steel, Metals, 2019/9.  

[88] Kövesdi, B.: Nagy szilárdságú acélok a hídépítésben, Sínek világa, 2018. 

Különszám 

[89] SSAB Homepage, 

https://www.ssab.hu/products/brands/strenx/products/strenx-960, (letöltés 

időpontja: 2021.05.03.) 

[90] Érsek, L.: Alvázak gyártása autódarukhoz nagyszilárdságú acélokból , 

Hegesztéstechnika, XIX. évf., 2008/1. pp. 37-41. 



IRODALOMJEGYZÉK  

103 
 

[91] MSZ EN 10204:2005, Fémtermékek. A vizsgálati bizonylatok típusai, (Metallic 

products. Types of inspection documents) 

[92] Andrews, K. W.: Empirical formulae for the calculation of some transformation 

temperatures, Journal of the Iron and Steel Institute, pp. 721-727., 1965. 

[93] Béres, L., Balogh, A., Irmer, W.: Welding of Martensitic Creep Resistant Steels, 

The correct relation between the preheat and ms temperature of the steel heat 

to be welded, Welding Journal, 2001/1, pp. 191-195. 

[94] Nagy, M.: Acélgyártás, Bucavas készítés, Martenzites átalakulás, 

Fázisdiagramok és kapcsolatuk az anyagszerkezettel, Vas-szén fázisdiagram, 

Acélgyártás, Budapest: ELTE TTK, Fizikai Intézet, Anyagfizika Tanszék, 2017 . 

[95] Thielle, Á.: Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés, 2011.  

Available:http://www.bucavasgyuro.net/data/publikaciok/egyeb/Martenzites%

20%C3%A1talakul%C3%A1s%20%C3%A9s%20kiv%C3%A1l%C3%A1sos%

20kem%C3%A9ny%C3%ADt%C3%A9s.pdf. (letöltés időpontja: 2021 .05.02.) 

[96] MSZ EN ISO 148-1:2017, Fémek. Charpy-féle ütővizsgálat. 1. rész: Vizsgálati 

módszer, (Metallic materials. Charpy pendulum impact test. Part 1: Test 

method) 

[97] MSZ EN 10025-6:2020, Melegen hengerelt termékek szerkezeti acélokból 6. 

rész: Nagy folyáshatárú szerkezeti acélokból készült nemesített lapos termékek 

műszaki szállítási feltételei, (Hot rolled products of structural steels. Part 6: 

Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural 

steels in the quenched and tempered condition) 

[98] Tóth, L., Romvári, P.: Műszerezett ütővizsgálattal felvett erő-idő diagramok 

értékelése, GÉP, 1976/12., pp. 442-445. 

[99] Romvári, P.: Hegesztéstechnológia I. rész, A hegesztés fizikai és metallurgiai 

alapjai, Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Tankönykiadó, 1966. 

 

 



A DISSZERTÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ JELNETŐSEBB PUBLIKÁCIÓK, ELŐADÁSOK  

104 
 

A DISSZERTÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ JELENTŐSEBB PUBLIKÁCIÓK, 

ELŐADÁSOK 

(1) Gyura, L.: A lángegyengetés hatásának vizsgálata fizikai szimulációval, Vasútijármű 

Hegesztési Ankét és Tapasztalatcsere, 2021. (Szóbeli előadás), Magyar Vasútijármű 

Hegesztési Koordinációs Bizottság (HRVWCC), Magyar Hegesztéstechnikai és 

Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE), Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG), 

2021.05.26.  

(2) Gyura, L., Gáspár, M., Balogh, A.: A gyakran használt lángegyengetési technológiák 

hőciklusai és hatásuk a hegesztett szerkezet acéljaira, XXX. Jubileumi Nemzetközi 

Hegesztési Online Konferencia, Budapest, 2021.01.28.-30. pp. 59.-69. (ISBN 978-

615-6260-00-0) 

(3) Gyura, L., Gáspár, M., Balogh, A.: The effect of flame straightening on the 

microstructure and mechanical properties of different strength steels, Welding in the 

World, 65 pp. 543-560. https://doi.org/10.1007/s40194-020-01055-2 (Springer), 

2021.  

(4) Gyura, L., Gáspár, M., Balogh, A.: Investigation of thermal effects of flame 

straightening on high-strength steels, Vehicle and Automotive Engineering 3. 

VAE 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 171 pp. 526-538. (Springer), 

Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-9529-5_46 

(5) Gyura, L., Gáspár, M., Balogh, A.: A lángegyengetési hőciklusok szövetszerkezetre 

gyakorolt hatása nagyszilárdságú acéloknál, Hegesztéstechnika XXXI. évf. 2020/2. 

pp.39-44. 

(6) Gyura, L., Kuti, J., Balogh, A.: A lángegyengetés hőciklusai, Multidiszciplináris 

Tudományok, Miskolci Egyetem 2019/9. pp.142.-151.,  

doi: 10.35925/j.multi.2019.04.12. 

(7) Gyura, L.: Lángtechnológiák alkalmazási szempontjai nagyszilárdságú acélokhoz, 

70 éves a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara - Kari Jubileumi 

Emlékülés, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Szekció, (Szóbeli előadás), 

Miskolc, 2019.10.18. 

(8) Nacsa, G., Gyura, L.: Effect of flame straightening on material properties of Q+T 

high strength steels, In: Kékesi, Tamás MultiScience - XXXIII. microCAD 

International Multidisciplinary Scientific Conference, Miskolci Egyetem, 2019.,  

doi: 10.26649/musci.2019.014. 

(9) Nacsa, G., Gyura, L.: Különböző szilárdságú acélok lángegyengetési tapasztalatai, 

Hegesztéstechnika XXX. évf. 2019/3. pp.69-76. 

(10) Nacsa, G., Gyura, L.: Különböző szilárdságú acélok lángegyengetési tapasztalatai, 

Hegesztési Felelősök XXI. Országos Tanácskozása, (Szóbeli előadás), 

Hajdúszoboszló, 2019.09.13. 

https://doi.org/10.1007/978-981-15-9529-5_46


A DISSZERTÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ JELNETŐSEBB PUBLIKÁCIÓK, ELŐADÁSOK  

105 
 

(11) Nacsa, G., Gyura, L.: Lángegyengetés hatása a nagyszilárdságú acélok mechanikai 

tulajdonságaira, XV. Acélszerkezeti Konferencia Közleményei, pp. 19-23., 2019. 

(12) Balogh, D., Abaffy, K., Gyura, L.: Éghető gázok alkalmazásának tapasztalatai, 

XXVIII. Nemzetközi Hegesztési Konferencia, Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros 

pp.95-101. 2016.05.24-26. 

(13) Gyura, L., Balogh, D.: Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra, 

Hegesztési Szimpózium (Szóbeli előadás), Linde Gáz Magyarország Zrt, Budapest, 

2014. október 14. 

(14) Gyura, L., Balogh, D., Szteránku, M.: Hegesztett szerkezetek lángegyengetése, 

XXVII. Nemzetközi Hegesztési Konferencia, Óbudai Egyetem, Budapest, pp.175-

184. 2014.05.22-24. 

(15) Gyura, L., Balogh, D., Szteránku, M.: Hegesztett szerkezetek lángegyengetése, 

Fémszerkezetek, 2014/3. pp.17-21. 

(16) Gyura, L.: A melegegyengetés alapjai, (Szóbeli előadás) IV. Cloos-ÓE Szimpózium, 

Óbudai Egyetem, Budapest, 2013. március 28. 

(17) Csikós, G., Gyura, L., Havas, I.: Növelt szilárdságú termomechanikusan alakított 

acélok optimális hegesztési paramétereinek meghatározása, Nyomástartóedények, 

Csopaki Ankét, 1996. 

(18) Csikós, G., Gyura, L., Havas, I.: Statische Untersuchungen zur Beurteilung der 

Sprödbruchsicherhait an HSLA Stahlen, Herstellung und 

Verarbeitungseigenschaften hochfester mikrolegierter Feinkornbaustähle, 

Schweißtechnische Tagung, Wien, Technische Universität, 1996. márc. 19. 

(19) Palotás, B., Gyura, L.: The checking of welding technology by computer, Computer 

Technology in Welding, Paris, 15-16. June. 1994. Paper 18. 

(20) Palotás, B., Gyura, L.: A software package for determination of preheat temperature, 

IIW Subcomission IX, A,B,J Intermediate Meeting, Graz-Seggau, Austria, Sept. 

1993. 

(21) Palotás, B., Gyura, L.: A hegesztési hőbevitel meghatározása ötvözetlen és 

gyengénötvözött acélok esetén a hidegrepedés elkerülésére, Hegesztéstechnika III. 

évf. 1992/3. pp.13-17. 

 

 



MELLÉKLETEK  

106 
 

MELLÉKLETEK 

M1 A használt égők/fúvókák adatlapjai  

M2 S355J2+N, S690QL és az S960QL alapanyagok műbizonylatai 

M3 Példa a mikroszkópi csiszolat eredeti méretére (a kiértékelés alapja) 

M4 S355J2+N acél optikai mikroszkópos vizsgálatának teljes sorozata (különböző 

nagyítások valós és szimulációs hevítésnél) 

 

 

 



MELLÉKLETEK  

107 
 

M1. melléklet: LF-H-4, LF-H-8 acetilén-oxigén hevítő égő adatlapja 
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PM 5-H hevítő égő 

 

 

 

Hegesztő égőszárak 

 

 

 

 



MELLÉKLETEK  

109 
 

M2. melléklet: S355J2+N alapanyag 3.1. műbizonylat 
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M2. melléklet: S690QL alapanyag 3.1. műbizonylat, 1.oldal 
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M2. melléklet: S690QL alapanyag 3.1. műbizonylat, 2.oldal 
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M2. melléklet: S960QL alapanyag 3.1. műbizonylat 
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