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1. BEVEZETÉS 

1.1. Előzmények 

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 3 000 °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 adat és információ 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 nemzetközi 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 

jóváhagyott gyártói hegesztési utasításhoz (WPS- Welding Procedure Specification) 

hasonlóan a lánggal végzett műveletekre és egyéb termikus technológiákra is technológiai 
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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) 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.  

A hegesztett szerkezetek 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 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.  

Az említett lángot használó eljárások éghető gázaként jellemzően valamely gáz 

halmazállapotú szénhidrogént használják, amelyek a gyakorlat során két nagy csoportra 

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

gázokra. 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. 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.  
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1.2. Célkitűzések 

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

szerkezeti acélokon, de különösen a nagyszilárdságú acélokon történő alkalmazásakor még 

ma is számos kérdés felmerül. A kutatómunka során a lángegyengetés ideális és attól eltérő 

paramétereinek normalizált és nagyszilárdságú szerkezeti acélokra gyakorolt hatásainak 

vizsgálatára összpontosítottam. Vizsgálataimhoz három szilárdsági típuskategóriát, 

nevezetesen 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 a mérési úton történő 

meghatározását 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 fizikailag 

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.  

- Kísérleteim további céljaként szerepelt a választott alapanyagokon és 

lemezvastagságokon, különböző peremfeltételekkel (eltérő eszközök, azok 

üzemeltetéséhez szükséges ipari gázok) megvizsgálni a valódi hőhatás (valós 

körülmények közötti hevítés és hűtés 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 kutatómunkám fő célkitűzései a következőkben foglalhatók össze: 

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

hegesztéstechnológiák hőbevitelének meghatározásához általánosságban elfogadott 

hűlési idő (t8,5/5) 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 
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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 

(elsődlegesen a keménységre és a szívósságra). 

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

helyettesíthetőségi lehetőségeinek elemzése, 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 FELADAT MEGOLDÁSÁNAK MÓDSZERE 

Az elméleti kutatómunka során 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 [5]. 

Összefoglaltam a hegesztett szerkezetek gyártásához használt nagyszilárdságú acélok 

jellemzőit, gyártástechnológiáit, lehetséges csoportosításukat [6]. Több nemzetközi és hazai 

vizsgálat eredményeit bemutatva különböző típusú acélok esetében áttekintést adtam a 

lángegyengetés anyag- és mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásairól [7], [8], [9] [10]. 

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. Olyan szakanyagot, amely a technológia elemzésére, hatásainak 

vizsgálatára fizikai szimulációt alkalmazott volna, nem találtam.  

Az ívhegesztési technológiák hatásának vizsgálatához hasonlóan a lángegyengetéssel 

járó hőfolyamat modellezésére fizikai szimulációs módszert dolgoztam ki. Módszerem 

alapjául az ívhegesztési technológiák hőhatásövezetének fizikai szimulációval történő 

modellezése szolgált [11], [12] [13]. A fizikai szimulátorokkal a vizsgált anyagból kimunkált 

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 végeznénk 

vizsgálatokat [14].  

A szimuláció elvégezhetősége érdekében különböző peremfeltételek mellett 

30×300×300 mm méretű lemezek gyakorlati pont- és vonalhevítésének elemzése, mérése 

alapján határoztam meg azokat a hőciklusokat, amelyekkel a szimulációs folyamat 

végrehajtható volt (1. ábra). A felvett hőciklusok acetilén-oxigénes, propán-oxigénes 

hevítésekhez, majd az azt követő nyugvó levegős, és vízzel való hűtésekhez tartoztak. A 

hőciklusok maximális hőmérsékleteit a szerkezeti acélokra jellemző A1 alatti (szubkritikus), 

A1-A3 közötti (interkritikus), ill. A3 feletti (szuperkritikus) értékekre választottam. A 

hőciklus mérések eredményei alapján a levegőhűtéseknél olyan lassú hűlési sebeségekkel, 

vagyis hosszú hűlési időkkel számolhatunk, amely összehasonlítva a hegesztéstechnológia 

hidegrepedésmentes munkarendjének kidolgozásához ajánlott 5-30 s-os intervallumnál 
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lényegesen hosszabbak. Helyesen végrehajtott lángegyengetési technológia során a 

maximális egyengetési hőmérséklet el sem éri a 850 °C-ot, így a hűlési idő nem is 

értelmezhető. Mindezek alapján megállapítottam, hogy a lángegyengetésnél a hűlési idő 

koncepció közvetlenül nem alkalmazható.  

 

 

1. ábra. Mérési úton meghatározott hőciklusok a fizikai szimulációkhoz  

A szimulációs vizsgálatokat a mérési úton meghatározott hőciklusokkal három különböző 

névleges folyáshatárú - a célkitűzésben említett - acélon végeztem el. A szimulált 

hőterhelések után a próbatesteken anyagvizsgálatokat (optikai mikroszkópos vizsgálat, 

keménységvizsgálat, műszerezett ütővizsgálat) végeztem. A műszerezett ütővizsgálat 

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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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 diagram alapján lehetőség van a törési 

folyamat jellegzetes pontjainak kijelölésére (a képlékeny alakváltozás kezdete, maximális 

erő, instabil repedésterjedés kezdete, instabil repedésterjedés vége). A törésre fordított teljes 

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

energia értékének önmagában történő elemzése akár téves is lehet, hiszen a nagyszilárdságú 

acélok ütővizsgálatakor a kis szilárdságú acélokhoz képest mért nagyobb erő 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 az üzemeltetés során kritikusnak tekinthető [15]. 

A szimuláció eredményeinek ellenőrzésére a vizsgált acélokon valós vonalhevítési 

kísérleteket hajtottam végre 300×300 mm-es méretű lemezek középvonalában, ahol 

nemcsak az említett technológiai jellemzők, hanem a lemezvastagság hatását is vizsgáltam. 

A valós vizsgálatok legfontosabb paramétereit az 1. táblázat tartalmazza. Vizsgáltam 

továbbá mind szimulációs módszerrel, mind valós hevítésekkel az azonos helyen történő 

többszörös (kettő-, ill. négyszeres) hevítések hatását is. 

1. 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=0,3-0,4) 

Típus 

Égő 

sebessége 

(cm/min)* 

Φh/v 

(J/mm)* 

(ηt=0,3-0,4) 

10/S960QL 

No.8. 

égőszár 

8 4 240-5 650 PNME 

(10-30) 

propán 

fúvóka 

5 6 520-8 700 

15/S355J2+N 6,5 5 220-6 950 4 8 160-10 870 

30/S690QL LF-H-8 15,5 5 100-6 800 PM-5-H 11 6 780-9 040 

*Az ipari gyakorlatban elterjedt, nem SI mértékegység 
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3. TÉZISEK – ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

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 a 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). 
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T5. A helyes technológiával 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 

szignifikáns 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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4. HASZNOSÍTÁS ÉS A TOVÁBBFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI 

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 a nagy területen túlhevített (sárgán izzó) acélok látványa, a 

hideg vízzel történő gyors hűtés nagyon gyakori. 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 által nem szabályozott 

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 disszertációm alapvető célja volt olyan ismeretek feltérképezése és összefoglalása, 

amely az ipari szakemberek számára is hasznos információkat szolgáltat.  

A kidolgozott fizikai szimulációs módszerrel, a disszertáció során 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 Egyetemen lévő fizikai 

szimulátor 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 

hegesztéshez hasonlóan az eljárás felügyelete mindenképpen meghatározó szempont kell 
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legyen a gyártási folyamatok során, mert a túlhevített, sőt akár az interkritikus hőmérsékletű 

gyorsan hűtött zónákban nagyon jelentős mértékű ridegedés jöhet létre. Fontosnak tartom, 

hogy a felelős hegesztőmérnök/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 

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, 

• 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, amely a kívánt alakváltozás segíti (ebből a 

szempontból sem javasolt a lassú égésű gázokkal üzemelő eszközök használata). 

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 tulajdonság változás 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 lángtechnológiák (pl. lángvágás, de akár egyéb 

termikus vágási eljárás) hatásának vizsgálatára is. Ehhez a vágás során kialakuló tipikus 

hőciklusok meghatározása 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 

acélok termikus vágásának következményeiről lényegesen több ismeretünk lehetne.
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