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TÉMAVEZETŐ AJÁNLÁSA 

Dobosy Ádám egyetemi tanulmányait 2007-ben kezdte meg a Miskolci Egyetem 

Gépész-mérnöki és Informatikai Karán, ahol 2011-ben gépészmérnöki alapszakon, 

anyagtechnológiai szakirányon (ma specializáció) BSc oklevelet, 2013-ban gépészmérnöki 

mesterszakon, hegesztéstechnológiai szakirányon MSc diplomát szerzett. Tanulmányait 

szisztematikusan folytatva, posztgraduális képzés keretében, 2014-ben hegesztő 

szakmérnöki, valamint európai hegesztőmérnöki (EWE) és nemzetközi hegesztőmérnöki 

(IWE) diplomát vehetett át.  

Ugyanilyen szisztematikusan építkező szakmai ismeret- és tapasztalatszerzése, eddigi 

teljes pályafutása során, az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézethez (korábban 

Mechanikai Technológiai Tanszék) kötődik. Az anyagtechnológiai, különösen a hegesztés-

technológiai, és az anyagvizsgálati területek iránti érdeklődése lépésről-lépésre bontakozott 

ki. Első nyári szakmai gyakorlatát (2010) a Mechanikai Technológiai Tanszéken töltötte, 

„Hegesztett kötés kisciklusú fárasztóvizsgálata” című BSc szakdolgozatát (tervezésvezető: 

Dr. Nagy Gyula, konzulens: Dr. Török Imre) készítve. MSc tanulmányai során, igazodva a 

Tanszék egyik fő kutatási irányához, a nagyszilárdságú acélokra, elsősorban azok 

hegesztésére fókuszált. Második nyári szakmai gyakorlatát (2012) a RUUKKI Tisza Zrt.-

nél (ma Fortaco Zrt.) töltötte, kibontakozó kutató munkája vezetett el „A vonalenergia 

hatása a nemesített, nagyszilárdságú acél vastaglemezek hegesztett kötéseire” című TDK 

dolgozatához (konzulens: Dr. Balogh András). A dolgozat a Miskolci Egyetem TDK 

konferenciája Anyagtudomány, anyagvizsgálat szekciójában (2012) I. díjat kapott, 

amellyel részt vett, és amelyet előadott a XXXI. OTDK Konferencia Műszaki Tudományi 

Szekciója Anyagtudomány, anyagvizsgálat tagozatán (2013). „Nagyszilárdságú acélok 

ívhegesztése” című MSc diplomaterve (tervezésvezető: Dr. Balogh András, konzulensek: 

Dózsa Gábor (RUUKKI Tisza Zrt.) és Gáspár Marcell Gyula) ennek a kutató munkának a 

szerves folytatása volt, azzal a GTE Hegesztési Szakosztályának Diplomaterv Pályázatán 

(2013) I. díjat nyert. 

Szakmai pályafutása, ezek után, két szálon folytatódott. Egyrészt megkezdte hegesztő 

szakmérnöki tanulmányait, amelyet „Hegesztett kötések ismétlődő igénybevétellel 

szembeni ellenállásának tanulmányozása” című diplomamunkájának (tervezésvezető: Dr. 

Lukács János, konzulens: Dr. Balogh András) megvédésével zárt. Másrészt, az 

anyagtudományi, a hegesztéstechnológiai és az ismétlődő igénybevételű anyagvizsgálati 

ismeretei birtokában, felvételt nyert a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori 
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Iskolába, a „Tervezési határgörbék nagyszilárdságú anyagokból készült, ismétlődő 

igénybevételű szerkezeti elemekhez” című, általam meghirdetett doktori témára. A doktori 

képzés követelményeit 2013 februárja és 2016 januárja között eredményesen teljesítette, 

2016-ban PhD abszolutóriumot szerzett. 

Doktori tanulmányai során tovább mélyítette szakmai tudását, elsajátította az 

eredményes kutató munkához szükséges ismereteket, magasabb szintre emelte a 

tudományos kutatáshoz nélkülözhetetlen általános és konkrét (Sysweld rendszer) 

informatikai ismereteit. Aktívan bekapcsolódott a Tanszéken (Intézetben) folyó ipari K+F 

feladatok megoldásába (például: a Sysweld rendszer alkalmazása ipari feladatok 

megoldására) és a futó projektek (például: Járműipari anyagfejlesztések: célzott 

alapkutatás az alakíthatóság, hőkezelés és hegeszthetőség témaköreiben) megvalósításába. 

Ezek egyaránt szolgálták szakmai fejlődését és PhD kutató munkájának előrehaladását; a 

végzett munka hasznosságát pedig megerősítően igazolta a BOKIK Dr. Szentpáli István 

Emlékére Alapítványtól elnyert Szentpáli Mérnöki Ösztöndíj (2014). 

Dobosy Ádámmal MSc hallgató korában ismerkedtem meg, oktatójaként. 

Szorgalommal és tudatossággal párosuló kiemelkedő tehetsége egyenes úton vezette a PhD 

tanulmányokhoz, amelynek során – szakmérnöki diplomaterve tervezésvezetői feladatának 

ellátása mellett – tudományos vezetője lehettem. Ismeretségünk során bebizonyosodott, 

hogy nemcsak a mérnöki tudományok elméleti, hanem azok gyakorlati területein is 

otthonosan mozog, utóbbi nélkülözhetetlennek bizonyult a hegesztéstechnológiai kísérleti 

és az ismétlődő igény-bevételekkel folyó anyagvizsgálati munka során. Különösen az 

anyagvizsgálatok során bizonyította fegyelmezettségét és kitartását is, hiszen azok mintegy 

három éven keresztül igényelték folyamatos figyelmét, az eredmények menet közbeni 

alkotó értelmezését, ezekből következően pedig a vizsgálati munka finomítását. Doktori 

tanulmányai alatt fejlődött ki, érett meg publikációs képessége. Ezen a téren is 

fegyelmezetten tanult, fogadta az építő kritikát, fogalmazása és közlésmódja egyre jobban 

megfelel a különböző műszaki írásművek támasztotta követelményeknek. Magyar és angol 

nyelvű közleményeinek színvonala fokozatosan javult, amit az egyre nívósabb szereplések 

és megjelenések is igazolnak. 

Mint a jövő oktatója-kutatója, a szakmai közélet majdani szereplője, szintén 

eredményes. A 2012/2013. tanév első félévében demonstrátor volt, PhD tanulmányai alatt 

rendszeresen oktatott, ma már előadásokat is tart, a BSc, az MSc szinten és a szakmérnöki 

képzésben egyaránt. Meghatározó szerepe volt a Miskolci Egyetem Hegesztési 

Szakosztályának újjáalakulásában (elnök, 2012), tagja volt a GTE Hegesztési Szakosztály 

Ifjúsági Tagozatának és tagja a Magyar Hegesztéstechnikai és anyagvizsgálati 

Egyesülésnek (MAHEG). 

Ismeretségünk során Dobosy Ádámot kiváló képességű, tudatos és szorgalmas, hivatása 

iránt elkötelezett személyként ismertem meg. Eddigi pályafutásával bizonyította, hogy 
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olyan elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában van, amelyekkel képes az önálló, alkotó, 

szakmai és tudományos munkára egyaránt. Mint Nevezett egykori oktatója, jelenlegi 

tudományos vezetője, munkatársa és szerzőtársa, továbbá munkahelyi vezetője, szilárd 

meggyőződéssel állítom, hogy Dobosy Ádám tanársegéd PhD értekezésének elkészítésével 

igazolta tehetségét és bizonyította sokrétű alkalmasságát. Mindezekkel az Intézet, így a 

Kar és az Egyetem, sokra hivatott oktatója-kutatója, valamint a hazai és a nemzetközi 

tudományos élet ismert és elismert képviselőjévé válhat.  

 

Miskolc, 2017. szeptember 11. 

 

Dr. Lukács János 

egyetemi tanár, tudományos vezető 



JELÖLÉSJEGYZÉK 

VI 
 

JELÖLÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

GÖRÖG BETŰS JELÖLÉSEK 

   Ferrit (a vas sztk rácsú szilárd oldata)  

  A Manson-Coffin összefüggésben szereplő anyagi mérőszám [-] 

   Austenit (a vas szfk rácsú szilárd oldata)  

p  Képlékeny alakváltozási tartomány [-] 

D  Állandó amplitúdójú kifáradási határ (N = 5 ∙ 106 ciklus) [MPa] 

1E07  Az 1 ∙ 107 ciklusszámhoz tartozó feszültség [MPa] 

   Mérnöki alakváltozás [mm/mm]  

a  Teljes nyúlás amplitúdó [-] 

ae  Rugalmas nyúlás amplitúdó [-] 

ap  Képlékeny nyúlás amplitúdó [-] 

f'  A Manson-Coffin összefüggésben szereplő fáradási képlékenységi együttható [-] 

t   Termikus hatásfok [-] 

   Hőáram [W] 

   Valódi (logaritmikus) alakváltozás [mm/mm] 

   Hővezetési tényező [W/(mmºC)] 

   Poisson-tényező [-] 

   Sűrűség [g/mm3] 

'   Valódi feszültség [MPa] 

a  Feszültség amplitúdó [MPa] 

         cr  Hasadásos töréshez vezető kritikus feszültség [MPa] 

'

f  A Basquin összefüggésben szereplő fáradási feszültségi együttható [MPa] 

 

LATIN BETŰS JELÖLÉSEK 

a  Repedésméret [mm] 

a  Varrat vastagsági méret [mm] 

cra  Kritikus repedésméret [mm] 

b  A Basquin összefüggésben szereplő fáradási feszültségi kitevő [-] 

1A  Átalakulási hőmérséklet egyensúlyi viszonyok esetén [ºC] 

3A   Átalakulási hőmérséklet egyensúlyi viszonyok esetén [ºC] 

c3A  Az (α-γ) átalakulás végének hőmérséklete a hevítési fázisban [ºC] 

r3A  A (γ-α) átalakulás kezdetének hőmérséklete a hűlési fázisban [ºC] 
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80A   80 mm mérőhosszon mért teljes százalékos szakadási nyúlás [mm] 

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

LA  Százalékos szakadási nyúlás L vizsgálati hosszon [%] 

tA  Törésig elviselt nyúlás [%] 

B  A próbatest vastagsága fáradásos repedésterjedésnél [mm] 

BA  Kiválással keményített  

S, TTTB   Bainites átalakulás kezdeti hőmérséklete [ºC] 

1C  A Manson-Coffin összefüggésben szereplő anyagi mérőszám [-] 

m

n p

C, C ,

C , C

 


 

A fáradásos repedésterjedés leírására szolgáló összefüggésekben szereplő 

konstansok 
[-] 

CCD  
Analóg jelek továbbítására szolgáló elektronikai alkatrészlánc (Charge-

Coupled Device) 
 

CCT  
Folyamatos hűtésre érvényes átalakulási diagram (Continuous Cooling 

Transformation) 
 

CCT W  Folyamatos hűtésre érvényes átalakulási diagram hegesztésnél  

CEV   EN 1011-2 A módszerben alkalmazott karbonegyenérték [%] 

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

GrCEV   Graville-féle karbonegyenérték [%] 

COD  Repedéskinyílás (Crack tip Opening Displacement) [mm] 

c  A Manson-Coffin összefüggésben szereplő fáradási képlékenységi kitevő [-] 

pc   Állandó nyomáson érvényes fajhő [J/(gºC)] 

d  Szemcseméret [µm] 

da / dN  Fáradásos repedésterjedési sebesség [mm/cikl.] 

dQ  Az elemi kockában elnyelt hőmennyiség [J] 

D  Diffúzivitás (hőmérsékletvezetési tényező) [m2/s] 

DBTT  
Szívós-rideg viselkedés átmeneti hőmérséklete (Ductile-Brittle Transition 

Temperature) 
[ºC] 

DQ  Direkt edzett (Direct Quenched)  

DSZ  Durvaszemcsés hőhatásövezeti sáv  

E  Húzó rugalmassági (Young) modulus [MPa] 

0E   A húzó rugalmassági (Young) modulus kiinduló értéke [MPa] 

vE   Vonalenergia [J/mm] 

f  Vizsgálati frekvencia [f] 

F(t)  Ütővizsgálat során mért erő változása az idő függvényében [N] 

F  A terhelő erő tartománya a ΔK számításakor [N] 

gyF  A képlékeny alakváltozás kezdetéhez tartozó erő ütővizsgálatnál [N] 

mF  Az ütővizsgálat során mért maximális erő [N] 

HV   Vickers keménység [-] 

M 100%HV 
 100% martensit becsült keménysége vegyi összetételből [%] 

B 100%HV   100% bainit becsült keménysége vegyi összetételből [%] 

dH   Diffúzióképes hidrogéntartalom 
[ml/100g 

fém] 

HSS High Strength Steel – nagyszilárdságú acél (HS acél)  



JELÖLÉSJEGYZÉK 

VIII 
 

HSLA High Strength Low Alloy – nagyszilárdságú, alacsony ötvözöttségű  

HTT Nagy hőmérsékletű megeresztés (High Temperature Tempering)  

I   Áramerősség [A] 

IIW  Nemzetközi Hegesztési Intézet (International Institute of Welding)  

IK  Interkritikus (A1 és A3 közötti) hőhatásövezeti sáv  

IK DSZ  Interkritikusan megeresztett durvaszemcsés hőhatásövezeti sáv  

K  Feszültségintenzitási tényező tartománya [MPa m1/2] 

thK  Feszültségintenzitási tényező tartományának küszöbértéke [MPa m1/2] 

fcK  Ciklikus törési szívósság [MPa m1/2] 

icK  Törési szívósság [MPa m1/2] 

fk   Alakítási szilárdság [MPa] 

mk   Anyagkonstans [MPa%] 

KV  Charpy V-bemetszésű próbatesten mért ütőmunka [J] 

LBZ  Helyi törékeny zóna (Local Brittle Zone)  

LRTM  Lineárisan rugalmas törésmechanika  

LTT  Kis hőmérsékletű megeresztés (Low Temperature Tempering)  

m  Ütőgép kalapácsának tömege [kg] 

m,n,p  
A fáradásos repedésterjedés leírására szolgáló összefüggésekben szereplő 

kitevők 
[-] 

M A  Martensit – austenit sziget  

fM  Martensites átalakulás befejező hőmérséklete [ºC] 

sM  Martensites átalakulás kezdő hőmérséklete [ºC] 

NST   Zérus szilárdsághoz tartozó hőmérséklet (Nil-Strength Temperature) [ºC] 

kN  A Wöhler görbe töréspontjához tartozó igénybevételi szám [ciklus] 

tN  Tönkremeneteli kritériumhoz tartozó igénybevételi szám [ciklus] 

Q  Edzett (Quenched)  

Q T  Nemesített: edzett + magas hőmérsékletű megeresztés  

R   Helyvektor [m] 

R  Terhelés aszimmetria tényező [-] 

RD  Hengerlési irány (Rolling Direction)  

0R  Egykristály folyáshatára [MPa] 

pR  Polikrisztallin fém folyáshatára [MPa] 

umr   Relatív undermatching [%] 

mR   Szakítószilárdság [MPa] 

p0,2R   Egyezményes folyáshatár [MPa] 

s  Lemezvastagság [mm] 

s(t)  Ütőpróbatest behajlása [m] 

SWI  
Semleges védőgázas volframelektródos ívhegesztés (Gas Tungsten Arc 

Welding (GTAW) 
 

szfk  Szabályos felületen középpontos köbös rács  

sztk  Szabályos térben középpontos köbös rács  

t   Idő [s] 

TM  Termomechanikusan kezelt  
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TPB  Három ponton terhelt hajlító (Three-Point Bending) próbatest  

TTT  Izotermás átalakulási diagram (Time-Temperature-Transformation)  

ht  Hegesztési idő [s] 

8,5 / 5t   850 ºC-ról 500 ºC-ra történő lehűlés ideje [s] 

T   Hőmérséklet [ºC] 

eT   Előmelegítési hőmérséklet [ºC] 

0T  A tárgy kezdeti hőmérséklete [ºC] 

liqT  Likvidus hőmérséklet [ºC] 

solT  Solidus hőmérséklet [ºC] 

rétegT  Rétegközi hőmérséklet [ºC] 

U   Hegesztési feszültség [V] 

0v  Az ütőgép kalapácsának sebessége az ütés pillanatában [m/s] 

ev  Huzalelőtolási sebesség [m/min] 

hv  Hegesztési sebesség [cm/min] 

V/ V%  Térfogatszázalék [%] 

VHT  
V-bemetszésű, hőhatásövezetben bemetszett ütő próbatest, a bemetszés 

vastagságirányban végigmenő 
 

VFI  Védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés (Gas Metal Arc Welding (GMAW))  

VWT  
V-bemetszésű, varratban bemetszett ütő próbatest, a bemetszés 

vastagságirányban végigmenő 
 

W  A próbatest jellemző mérete fáradásos repedésterjedésnél [mm] 

iW  A repedésindulásra fordított energia ütővizsgálatnál [J] 

tW  A repedésterjedésre fordított energia ütővizsgálatnál [J] 
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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA 

1.1. Bevezetés 

Napjaink mérnöki szerkezetei, berendezési újabb és újabb kihívások elé állítják a 

tervezőket. A számtalan megoldandó probléma közül az egyik legfontosabb az igen 

nagyszámú felhasználható alapanyag közül a megfelelő kiválasztása, illetve a 

tulajdonságainak a megismerése. A mai felgyorsult világban szinte éves szinten jelennek 

meg új típusú alapanyagok, ezek pedig sok esetben új típusú megközelítést igényelnek.  

A nagyszámú modern alapanyag között – a mérnöki szerkezetek esetében – továbbra is 

vezető szerepet töltenek be a fémek és ötvözeteik, ezeken belül is a vasötvözetek. A 

vasötvözetek, szűkebb értelemben véve az acélok kiemelkedő helyzetét széleskörű 

felhasználhatóságuk indokolja; megfelelő ötvözéssel, illetve gyártástechnológiával szinte 

bármilyen feladatra alkalmasak lehetnek. Természetesen, önmagában ez még nem 

magyarázná meg az acélok vezető szerepét, azonban összehasonlítva azokat más 

anyagokkal, megállapíthatjuk, hogy a vas a földkéregben jelentős mennyiségben fordul 

elő, előállítása egyszerűbben, energiatakarékosabban, kevesebb károsanyag kibocsátással 

végezhető el, továbbá könnyebben újrahasznosítható.  

Az új acélok új kihívásokat jelentenek. Napjainkban az egyik legfőbb tendencia az 

alapanyagok szilárdságának növelése. A korszerű nagyszilárdságú acélok (High Strength 

Steels – HSS) esetében ezt speciális gyártástechnológiával érik el, amely speciális, 

összetett szövetszerkezetet eredményez. Mindezek következtében sok kihívás áll még a 

fejlesztőmérnökök és kutatók előtt, amelyek három nagy területre oszthatók: 

- egyrészt az új típusú acélok új tervezési szempontokat igényelnek [1][2];  

- másrészt az összetett szövetszerkezetből adódóan felhasználhatósági problémák 

jelennek meg (például hegeszthetőség, hőkezelhetőség, alakíthatóság) [3][4];  

- harmadrészt az üzembe helyezés után a szerkezet élettartamával gazdálkodni kell 

(fáradással szembeni ellenállás, eltérések, illetve hibák hatása stb.) [5][6].  

A kihívások közül az egyik legjelentősebb a nagyszilárdságú acélból készült 

szerkezetek gyártása, illetve gyártástechnológiája; a meghatározó technológia a hegesztés, 

azon belül pedig az ömlesztő hegesztés. A nehézséget az jelenti, hogy a gyártók által 

előállított szövetszerkezetet a hegesztés hőciklusa irreverzibilisen megváltoztatja, amelyet 

a hegesztést követően egyáltalán nem, vagy csak nehezen lehet visszaállítani. Ennek 

következtében a hegesztett kötés mechanikai jellemzői jelentős mértékben csökkenhetnek; 
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szilárdság-, illetve szívósságcsökkenéssel lehet számolni, a jelentős keménységcsúcsok 

kialakulása mellett.  

A hegeszthetőség tárgykörében fontos megemlíteni a hozaganyagok kérdéskörét is; az 

új típusú alapanyagok szilárdsága már olyan értéket ért el, amivel a hozaganyag gyártók 

csak nehezen tudják felvenni a versenyt. Ennek oka az, hogy az alapanyagoknál a 

szilárdságnövelésnek sokkal több útja van, mint a hozaganyagok esetében. Az ötvözés, 

amely szinte az egyedüli lehetőség a legtöbb eljárás hozaganyagánál, óriási korlátot szab 

az elérhető maximális szilárdságnak. A korszerű HSS anyagok esetében a klasszikus elv – 

amely szerint az alapanyag és a hozaganyag folyáshatára közel azonos kell hogy legyen 

(idegen kifejezéssel matching) – nem tud teljesülni minden alkalommal. Számolnunk kell 

azzal, hogy bizonyos esetekben kisebb szilárdságú hozaganyagot (undermatching) kell 

alkalmaznunk. Egy másik lehetőség ugyanakkor a nagyobb szilárdságú hozaganyagok 

(overmatching) alkalmazása kisebb szilárdságú HS acélok esetében [4].  

A másik komoly kihívás, amivel ezen acélok esetében foglalkozni kell, az a belőlük 

készült (hegesztett) szerkezetek fáradása. A legmodernebb HS acél alapanyagok jellem-

zőit, tulajdonságait sem ismerjük teljes körűen; így amikor ezen anyagokat hegesztjük, 

még bizonytalanabbá válik a tudásunk. A korszerű nagyszilárdságú acélok fáradási 

tulajdonságainak ismerete napjainkban is a fejlesztők figyelmének középpontjában áll. Ezt 

indokolják azok a statisztikai elemzések, amelyek rámutattak arra, hogy a törések legna-

gyobb számban hegesztett szerkezetekben következnek be [7]. Általánosságban kijelent-

hető, hogy a nagy szilárdságból származó előnyök statikus húzóterhelés esetén teljesen 

kihasználhatók, a helyzet azonban nem ennyire egyértelmű stabilitásvesztéskor (kihajlás, 

horpadás vagy kifordulás stb.). Ugyancsak bizonytalan ezen anyagok viselkedése 

ismétlődő igénybevételek esetén, ráadásul a különböző ismétlődő igénybevételek hatását 

külön kell kezelni [8]. Nagyszilárdságú acélok esetében jellemzően nagyciklusú fáradással 

(HCF), speciális körülmények között kisciklusú fáradással (LCF) kell számolni, míg a 

hegesztett kötések okán külön figyelmet érdemel a fáradásos repedésterjedés (FCG) [9]. 

A jelenleg érvényben lévő előírások nem feltétlenül tartanak lépést a legújabb acélok 

megjelenésével. Konkrét példa erre a melegen hengerelt szerkezeti acélokkal foglalkozó 

MSZ EN 10025 [10] szabványcsalád. Ennek termomechanikusan hengerelt acélokkal fog-

lalkozó fejezetében (MSZ EN 10025-4 [11]) a legmagasabb kategória csupán 460 MPa 

garantált folyáshatárú, miközben az ilyen acélokból már a 960 MPa szavatolt folyáshatár is 

mindennapos. Az acélcsalád nemesített nagyszilárdságú acélokkal foglalkozó fejezete 

(MSZ EN 10025-6 [12]) 960 MPa folyáshatár kategóriát említ legnagyobb értéknek, pedig 

már 1300 MPa garantált folyáshatárral rendelkező acélok is megjelentek a piacon. A nagy 

folyáshatárú termomechanikusan hengerelt lapos termékekkel foglakozó MSZ EN 10149-2 

[13] szabványban 700 MPa szavatolt folyáshatárig találhatunk csoportokat. A hegesztett 

acélszerkezetek gyártásával foglalkozó Eurocode 3 [14][15] ugyanakkor csupán 460 MPa 
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garantált folyáshatár értékig tartalmazza az információkat. Kiegészítő korlátozások 

figyelembevételével (Rp/Rm ≤ 0,95; A5 > 10%; At ≥ 15 ∙ Rp/E) a 12. fejezet [16] már 700 

MPa folyáshatár értékig alkalmazható, más határértékeket a kiterjesztés nem módosít. A 

Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) által kiadott ajánlás [17], már 960 MPa folyáshatár 

értékig tartalmaz fáradási adatokat és javaslatokat a hegesztéssel kapcsolatban [18][19].  

 

1.2. Célkitűzések 

A rövid bevezetésből is jól látható, hogy a modern nagyszilárdságú acélok területe igen 

szerteágazó, az alkalmazónak sok nehézséggel kell számolnia, amelyek mindegyike alapos 

kutatást igényel. Minden tématerülettel egyetlen kutatómunkában sem lehet foglalkozni, 

ezért két meghatározó anyagminőségre, illetve két szilárdsági kategóriára koncentráltam.  

Magyarországon a HS acélokon belül – a vastaglemezek kategóriájában – a nemesített 

(Q+T) acélokat alkalmazzák a legnagyobb mennyiségben, ezért esett ezen minőségre a 

választásom. Kategórián belüli határértéknek számít az MSZ EN ISO 10025-6 [12] szerinti 

S690QL minőség, így a kísérleteim egy részét ezen az acélcsaládon végeztem. Egyrészt 

azért, mert az ennél nagyobb szilárdsági kategóriák már összetett hegesztéstechnológiát 

igényelhetnek; másrészt azért, mert a hozaganyagválasztás szemszögéből is határérték ez a 

kategória. Fölötte már csak undermatching párosításra nyílik lehetőség, míg ennél az acél-

családnál az undermatching, a matching és az overmatching párosítás egyaránt lehetséges.  

Magyarországon, és egész Európában is, a termomechanikusan kezelt (TM) HS acélok 

egyre inkább kezdenek elterjedni. Ezen acélok számos kedvező tulajdonsággal rendelkez-

nek, amelyek közül a legfontosabb a Q+T acélokéhoz képest egyszerűbb hegesztéstechno-

lógia, továbbá a kedvezőbb mechanikai tulajdonságok negatív hőmérsékleteken. Szélesebb 

elterjedésüket jelenleg az korlátozza, hogy nem gyárthatók akkora falvastagság tartomá-

nyokban, mint a nemesített acélok. A közeli jövőben felhasználásuk növekedése várható, 

ezért kutatómunkám során a TM acélok vizsgálatát is célul tűztem ki. A típuson belül, a 

kísérleteim elkezdésekor még legnagyobb szilárdsági kategóriának számító S960M acél-

csoportot választottam. Ehhez a szilárdsági kategóriához nem tartozik szabványos besoro-

lás; a gyártók az S960M kategóriát az S960QL kategória szerint gyártják, így tartva be a 

szükséges előírásokat. Természetesen, ez nem az ideális eset, ezért is lenne elenged-

hetetlen, hogy a szabványok lépést tartsanak a gyártók által kibocsátott acélokkal. 

Kutatómunkámat alapvetően két területre összpontosítom: 

- a választott alapanyagok (S690QL, S960M) hegesztéstechnológiájának fejlesztése,  

- az alapanyagok és hegesztett kötéseik ismétlődő igénybevétellel (LCF, HCF, FCG) 

szembeni ellenállásának vizsgálata.  

A különböző alapanyagok okán, az első területen az alábbiakra fókuszálok.  
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- Ömlesztő hegesztések esetén a hegesztéstechnológia tervezésének a legfontosabb 

eleme a megfelelő paraméterablak, hegesztési munkatartomány meghatározása. 

Különösen fontos ez a HS acélok esetében, ezért a kutatómunka elején célul tűztem 

ki, a két acélra egy-egy optimális paramétertartomány meghatározását. Ezt hegesz-

tési kísérletekkel és a hozzájuk kapcsolódó anyagvizsgálatokkal valósítom meg.  

- A hegesztéstechnológia másik fontos eleme a megfelelő hozaganyag-párosítás kivá-

lasztása, amivel HS acélok esetében kiemelten kell foglakozni. A kiválasztott acélok 

különböző szilárdságából adódóan, S690QL esetén matching és overmatching, míg 

S960M esetén matching és undermatching hozaganyag-párosítás vizsgálatát tűztem 

ki célul. Elemzem az egyes párosítások hegeszthetőségi tulajdonságait és a kapcso-

lódó anyagvizsgálatok segítségével a mechanikai jellemzők összehangolhatóságát.  

- Az összehasonlítás, illetve a minél pontosabb és megbízhatóbb eredmények 

érdekében, minden egyes hegesztési kísérlet esetében, elvégzem az érvényben lévő 

szabványoknak megfelelő eljárásvizsgálatot. Ezzel minden kötés esetében 

rendelkezésre állnak majd a szilárdsági, az alakváltozási és a szívóssági jellemzők.  

Az ismétlődő igénybevételek alatti viselkedés területén, részletesen megvizsgálom a 

kisciklusú és a nagyciklusú fárasztó igénybevétel, továbbá a fáradásos repedésterjedés 

jelenségét. Ez a terület nem választható el teljesen a hegeszthetőségi kérdésektől, mivel a 

hegesztési paraméterek, illetve a hozaganyag-választás alapvető hatással van a fáradási 

jellemzőkre. Ezért célul tűzöm ki a hegesztési munkatartományok, illetve a különböző 

hozaganyag-párosítások esetén a fáradási jellemzők széles körű vizsgálatát.  

- A kisciklusú fáradás esetén a két alapanyag fáradási jellemzőinek vizsgálatát 

választom fő feladatnak. Részletesen elemzem továbbá az S690QL alapanyag esetén 

a matching és overmatching, míg az S960M alapanyag esetén a matching 

hozaganyag-párosítás hatását a fáradási jellemzőkre.  

- A nagyciklusú fáradás esetén, az S690QL acélminőségnél, fő célul a hozaganyag-

választás hatásának vizsgálatát (mismatch), míg az S960M acélminőségnél a 

hegesztési paraméterek, vagyis a hőbevitel hatásának vizsgálatát (kis, közepes és 

nagy hőbevitel, matching hozaganyag) választom fő kutatási iránynak.  

- A fáradásos repedésterjedés esetén szintén a két alapanyag jellemzőinek vizsgálatát 

tűzöm ki legfőbb célul. E mellett, a hegesztéstechnológia vizsgálata során nyert 

eredményekre alapozva, megvizsgálom a hozaganyag-választás szerepét is. Az 

S690QL acél esetében matching és overmatching, míg az S960M acél esetében 

matching és undermatching hozaganyag-párosítást alkalmazva elemzem a fáradásos 

repedésterjedés sajátosságait.   

- Mindhárom kísérletsorozat céljának tekintem tervezési határgörbék meghatározását, 

mind a vizsgált alapanyagokra, mind pedig azok hegesztett kötéseire.  
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2. A NAGYSZILÁRDSÁGÚ SZERKEZETI ACÉLOK (HSS) ÉS 

HEGESZTHETŐSÉGÜK 

Az értekezés 1. fejezetében bemutatott célkitűzéseket szem előtt tartva ebben a 

fejezetben részletesen foglalkozom a HSLA szerkezeti acélokkal, külön figyelmet fordítva 

a nemesített nagyszilárdságú (Q+T), illetve a termomechanikusan kezelt (TM) típusokra. 

Röviden ismertetem a HSLA acélok fejlődését, majd részletesen elemzem a vizsgált két 

minőség meghatározó jellemzőt, hegeszthetőségüket, a hegesztés során jelentkező 

nehézségeket, valamint a hegesztéstechnológia kidolgozásának kérdéseit.  

 

2.1. A nagyszilárdságú szerkezeti acélok fejlődése 

A világ anyagfelhasználási adataiból jól látható, hogy a korszerűnek tekintett szerkezeti 

anyagok (elsősorban a kompozitok és a modern polimerek) bizonyos fokú térnyerése 

mellett ma is a fémek és ötvözeteik (továbbiakban a rövidség kedvéért a fémek) 

tekinthetők a legfontosabb szerkezeti anyagnak; a gyártási adatok és a felhasználási 

trendek pedig arra utalnak, hogy ezen a téren az elkövetkezendő évtizedekben sem lesz 

jelentős változás [19].  

Az előállításhoz használt nyersanyagok hozzáférhetősége, az összetett tulajdonságok és 

nem utolsó sorban az árviszonyok komplex nézőpontjából könnyen belátható, hogy a 21. 

század elején, a fémek csoportján belül az acélok, valamint kisebb mértékben az alumíni-

umötvözetek tekinthetők a mérnöki célokra leginkább alkalmas szerkezeti anyagoknak. 

(Lásd az ISO/TR 15608:2017 [20] szabvány anyagcsoportosítási rendszerét, ahol az első 

csoportot az acélok, míg a második csoportot az alumíniumötvözetek foglalják el).  

Napjaink korszerű mérnöki szerkezetei és eszközei (hidak, nagy teherbírású mobil 

daruk, gépjárművek stb.) szinte elképzelhetetlenek valamilyen hegesztett kötés nélkül. 

Ezeket a szerkezeteket használatuk során különböző mechanikai igénybevételek érik, így 

azokat, nagy terhelésükből adódóan, nem gazdaságos kisebb folyáshatárú, azaz kisebb 

szilárdságú acélokból elkészíteni, mert az alkalmazott szelvényátmérők, ebből adódóan 

pedig a szerkezet saját tömege túlságosan nagy lenne. Itt kap fontos szerepet a korszerű 

nagyszilárdságú (AHSS), esetleg az ultra nagyszilárdságú acélok (UHSS) alkalmazása. 

Ilyen esetekben ugyanis csökkenthető az alkalmazott szelvényátmérő, a szerkezet saját 
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tömege, ezzel együtt pedig az alkalmazott varratok tömege is, ahogyan az a 2.1. ábrán 

látható [21].  

 

2.1. ábra. A folyáshatár és a varratkeresztmetszet kapcsolata [21] 

Az elmúlt évtizedekben a hegesztett szerkezetek acéljai jelentős fejlődésen mentek 

keresztül, amelynek irányát elsősorban a szilárdság, azon belül is a folyáshatár növelése 

szabta meg. A nagyszilárdságú szerkezeti acélok alkalmazása különösen mozgó 

szerkezetek esetén előnyös, ahol a környezetvédelmi szempontok miatt fontos, hogy a 

szerkezet minél kisebb tömegű, a terhelhetősége pedig minél nagyobb legyen. A 

nagyszilárdságú acélok felhasználásával elérhető kisebb szelvényméreteknek köszönhetően 

a jármű fogyasztása csökken, kevesebb alapanyagra, hegesztési szempontból pedig 

kevesebb hozaganyagra van szükség [22]. Fontos azonban megjegyezni, hogy a 

nagyszilárdságú alapanyagok ára akár háromszor-ötször akkora is lehet, mint egy 

hagyományos kisebb szilárdságú acélé, továbbá a nagyszilárdságú hozaganyagok is 

jelentősen drágábbak lehetnek [23].  

Az acélok előállítási technológiája, beleértve a minőségjavító fizikai és kémiai (ötvöző, 

mikroötvöző, szilárd és gázszennyeződés csökkentő) és az alakítási, valamint a termikus 

műveleteket, olyan szerteágazó, hogy különbséget kell tenni a vékony- és a vastaglemezek 

gyártási módjai és lehetőségei, ezekből integráltan következően az acélfajták között. A 

vékony- és a vastaglemezek elkülönítése nem könnyű feladat. A hegesztéstudomány a 

vékonylemezeket a vastagoktól a hőterjedési elméletek (Rosenthal, Rykalin, Goldak) 

segítségével különíti el [3]. Első közelítésben a vékony lemezek hőterjedésénél a felületi 

hőátadás nem hanyagolható el és a hővezetés másodlagos jelentőségű (a modell 

kétdimenziós). A vastag lemezeknél ugyanakkor a hővezetés mellett a felületen történő 

hőátadás elhanyagolható (háromdimenziós modell). 

A 2D-s és a 3D-s modellek közötti határvonal nemcsak az anyagok fizikai jellemzőitől 

(sűrűség, hővezetési tényező, fajhő, felületi hőátadási tényező), hanem a hegesztés-

technológiától (vonalenergia által összefoglalt jellemzők, előmelegítési hőmérséklet) is 

függ [24]. A szélsőséges esetektől eltekintve kijelenthető, hogy a szokásos ferrit-perlites, 
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vagyis a nem korrózióálló csoportba tartozó szerkezeti acélok átlagos körülményekkel 

(például a bevontelektródás kézi ívhegesztésre (111) vagy a védőgázas, fogyóelektródás 

ívhegesztés (135) kézi változatára jellemző átlagos vonalenergiával Ev = 1000…2000 

J/mm) jellemzett ívhegesztésekor a 2D és a 3D modellek közötti elméleti határ-

falvastagság 3 mm és 10 mm közé tehető. Egyes acélgyártási eljárások (például szilárdító, 

keménységnövelő műveletek) felülről maximálják a lehetséges lemezvastagságot. Ugyanez 

mondható el a lemeztermékek utólagos feldolgozási technológiáiról (például egyes 

hidegalakítási, termomechanikai, hőkezelési és hegesztési műveletekről) is [25]. Az 

autóipari acélok elsősorban vastagságukat tekintve különböznek a normál (2,5D) és 

vastaglemezes (3D) szerkezetek acéljaitól; az autóipari acélok alatt főként a vékony-

lemezeket, vagy más néven finomlemezeket (steel sheet) értjük [26]. Ellentétben a 

vastagabb lemezekkel, a vékonylemezeknél az autóiparban szokásos feldolgozási 

technológiákra (hidegalakítás, ellenállás-ponthegesztés, felületkezelések) való alkalmasság 

a fő szempont. A kisebb falvastagság ugyanakkor olyan előállítási eljárások alkalmazását 

is lehetővé teszi, amelyek vastagabb lemezeknél nem kivitelezhetők. 

A falvastagsági határértékek az előzők alapján nem tekinthetők egzakt mérőszámoknak, 

ezért – a széles körben elterjedt csoportosítás alapján – kutatómunkám során vékony 

lemeznek (sheet) tekintem a 3 mm-nél vékonyabb, míg középvastag vagy vastag lemeznek 

(plate) a 3 mm-nél vastagabb acéllemezeket. Tekintettel arra, hogy kísérleteimet 

elsősorban 15 mm-es és 30 mm-es lemezeken végeztem, a továbbiakban csak a 

vastaglemezek esetében hasznosítható szilárdságnövelő technológiákkal foglalkozom 

részletesebben.  

Az utóbbi évtizedekben kialakult fejlődési tendencia – a saját tömeg mérséklése és vele 

párhuzamosan a globális acélfelhasználás csökkentése – legegyszerűbben az acél 

szilárdságának növelésével oldható meg. A szilárdság és a keménység között fennálló és 

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

keménységét is növeli. A kutatók a szilárdság növelését a drága ötvözők alkalmazása 

helyett inkább különböző gyártástechnológiai fejlesztésekkel próbálták elérni. A 

normalizálási technológiában rejlő lehetőségek kimerítését követően megjelentek a 

légedzésű, majd a vízedzésű nemesített acélok, végül pedig a termomechanikus kezeléssel 

gyártott nagyszilárdságú acélok is [27]. A 2.2. ábrán ez a folyamat jól nyomon követhető. 

Kezdetben csak a normalizált acélok voltak meghatározóak, majd – a 460 MPa-os 

szilárdsági kategóriától – egyre inkább előtérbe kerültek az edzéssel és nagy hőmérsékletű 

megeresztéssel gyártott nemesített acélok is. Jól látható az is, hogy a termomechanikus 

kezeléssel gyártott acélokkal elérhető maximális szilárdság mindig elmarad a nemesített 

acélokéhoz képest. További hátrányuk, hogy kisebb az elérhető lemezvastagság is.   

Fontos tény, hogy a szilárdságnövelést ma már nem a drága makroötvözéssel kívánják 

megoldani, hanem előtérbe került az acélokra vonatkozó fémtani ismeretek szélesebb körű 
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alkalmazása. A kikészítési technika fejlesztése (üstmetallurgia, mikroötvözés, zárványalak 

szabályozás, vákuumozás) mellett új gyártástechnológiai elvek (termomechanikus 

kezelések, szemcsefinomító és nemesítő, vagy kvázinemesítő hőkezelések) is megjelentek 

[29]. 

 

2.2. ábra. A nagyszilárdságú acélok fejlődése [28] 

Az új elven gyártott acélok energiatartalma azonban az egyensúlyitól magasabb. Ennek 

az lesz a negatív következménye, hogy a gyártás során kapott acélstruktúra a hegesztési 

hőfolyamatban az egyensúlyi állapot felé mozdul el, a hegesztést megelőző acélstruktúra 

károsodik. Ez a folyamat irreverzibilis, vagyis a kiindulási állapot a hegesztést vagy egyéb 

termikus hatást (termikus vágás, melegegyengetés, hőkezelés, melegalakítási művelet) 

követően nem, vagy csak részben állítható helyre.  

A nagy ráfordítással világszerte folyó kutatások eredményeként a szilárdságnövelésre 

ma már több gazdaságos és ipari méretekben is megoldható szilárdságnövelő 

mechanizmust ismerünk. Ezek a következők [30]:  

- alakítási keményedés (strain strengthening/hardening),  

- szilárdoldatos ötvözés (solid-solution strengthening/hardening),  

- szemcsefinomítás (grain boundary strengthening/hardening),  

- kiválásos keményítés (precipitation strengthening/hardening),  

- fázisátalakulás okozta keményedés (transformation strengthening/hardening).  

Az új gyártási módok új típusú problémákat is jelentenek, amelyeket a kutatóknak, 

mérnököknek meg kell oldaniuk. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:  
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- az előállított nem egyensúlyi szövetszerkezet okozta hegeszthetőségi nehézségek 

megoldása (szemcsedurvulás okozta szívósság csökkenés, túlzott 

keménységcsúcsok kialakulása) [31];  

- a nagy szilárdságú alapanyagokhoz megfelelő szilárdságú hozaganyagok 

kifejlesztése (hozaganyag-párosítás kérdése) [32];  

- az új típusú alapanyagok fáradási jellemzőinek megismerése (a hagyományos 

acélokhoz képest eltérő viselkedés a különböző fáradási esetekben) [6];  

- a szabványok, előírások érvényességi tartományának kiterjesztése az új típusú 

acélokra, ennek következtében új tervezési módszerek, elvek bevezetése [7][33]. 

 

2.2. A nagyszilárdságú szerkezeti acélok rendszerezése 

A szakirodalom ma még nem egységes abban, hogy milyen szilárdság felett 

nevezhetünk egy szerkezeti acélt nagyszilárdságúnak. Az acélok szilárdság szerinti 

csoportosítására történelmileg több fogalom (nagyszilárdságú, növelt folyáshatárú, illetve 

nagyszilárdságú, gyengén ötvözött (HSLA)) terjedt el, amelyek értelmezési zavarok miatt 

félrevezetőek lehetnek. A 20. század végén például a 355 MPa-t meghaladó folyáshatárú 

acélok nagyszilárdságúnak számítottak, és például a hídépítésben is nehezen terjedtek a 

420 MPa és a 460 MPa szilárdságkategóriájú acélok. A nagy változást részben a saját 

tömeg csökkentésére irányuló törekvések (önmozgó vagy szállított szerkezetek, mint a 

közúti járművek, daruk, földmunkagépek, hadiipari termékek), részben a megnövekedett 

acéligény és a gyártókapacitások közötti egyensúly megbomlása (Kína, Korea, India 

acéléhsége [34][35][36]) indította el.  

Egyes források, a mai napig is, az S355 szilárdsági kategóriánál nagyobb folyáshatárú 

acélokat növelt folyáshatárúnak, vagy nagyszilárdságúnak nevezik. Az előzőekből 

következően a nagyszilárdságú acélok besorolására tehát nem egyszerű feladat. Egy 

lehetséges besorolást jelent a Magyarországon is érvényben lévő MSZ EN ISO 10025-6 

szabvány, amely nagyszilárdságúnak nevezi 460 MPa és 960 MPa garantált folyáshatár 

között az acélokat. Ez alatt hagyományos, e fölött pedig ulta-nagyszilárdságú acélokról 

beszélhetünk. Ezt a csoportosítási rendszert foglalja össze 2.3. ábra, amelyen azonban az 

újabb generációs acélokat em tartalmazza, mivel azok jellemzően a vékonylemezek 

kategóriájába esnek. A diagram a szakítószilárdság és a százalékos szakadási nyúlás 

függvényében ábrázolja az egyes kategóriákat.  

Az ábra jól szemlélteti, hogy az egyes kategóriák nem választhatóak el egymástól 

szigorúan, csak átfedésekkel. Megfigyelhető továbbá, hogy az egyes csoportok három 

jellegzetes görbe mentén helyezkednek el, az azokra jellemző értékeket km anyag-

konstansnak nevezzük. 
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2.3. ábra. A nagyszilárdságú acélok csoportjainak elhelyezkedése az Rm – AL síkon [37] 

Ha szilárdsági jellemzőnek a szakítószilárdságot (Rm), alakváltozási jellemzőnek az L 

jeltávon (általában 80 mm) mért százalékos szakadási nyúlást (AL) választjuk, akkor:  

  m L mR A k .  (2.1) 

A hagyományos acélok jellemzően a 10000 MPa% értéken helyezkednek el, míg a 

korszerű nagyszilárdságú acélok általánosan a 15000 MPa%-hoz, a legújabb fejlesztésű 

ultra nagyszilárdságú acélok pedig a 20000 MPa%-hoz tartozó görbén.  Az összehasonlít-

hatóság érdekében a diagramon feltüntettem az általam vizsgált két anyagminőséget is: 

vörös és zöld színnel jelölve látható az S690QL anyagminőségnek megfelelő W700Q és 

R700Q alapanyag, míg lila színnel jelölve az S960M anyagminőség (a jelölések 

magyarázatát a 4.2. táblázat tratalmazza). Jól látható, hogy mindkét alapanyag a 15000 

MPa% anyagkonstansot jelölő görbe mentén található.  

A nagyszilárdságú acélok előállításának, vagyis a folyáshatár növelésének egyik 

leghatékonyabb módja (a vastaglemezek tartományában) a szemcseméret csökkentése; 

ilyenkor változatlan vegyi összetétel mellett is növelhetőek a szilárdsági jellemzők. A 

finomszemcsés szerkezet, vagyis a szemcseméret csökkentése több eljárással is elérhető:   

- normalizáló hőkezelés, vagy normalizáló hengerlés (N);  

- nemesítés (Q, Q+T); 

- termomechanikus kezelés (TM); 

- kiválásos keményítés (A).  

Ezeket a lehetséges gyártási módokat foglalja össze a 2.4. ábra. Jól megfigyelhető, hogy 

bármelyik eljárást is alkalmazzuk, a kezdő lépés minden esetben egy meleghengerlésből áll 

a homogén ausztenites mezőben. 
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2.4. ábra. A nagyszilárdságú szerkezeti acélok előállítási módjai [23] 

Normalizált (N) acélok esetén ezt egy normalizáló hőkezelés követi (A + B görbe), míg 

nemesített (Q) acélok előállítása során egy edzést és egy magas hőmérsékletű megeresztést 

alkalmaznak (A + C görbe). A termomechanikus kezeléssel (TM) előállított acélok (D-G 

görbék) esetében megfigyelhető a jóval összetettebb gyártástechnológiai folyamat. A 

kezdeti meleghengerlést követően további, alacsonyabb hőmérsékletű alakítási lépések 

következnek, a gyártási folyamatot pedig gyakran különböző mértékű hűtési módok zárják. 

A felsorolt mechanizmusokon kívül természetesen további szilárdságnövelő módszerek is 

rendelkezésre állnak, azonban az így készült acélok jellemzően vékonylemezek, 

vastagságuk mindössze néhány mm, így ezekkel disszertációmban nem foglalkozom.  

A bemutatott, eltérő előállítási módokban, mechanizmusokban közös a szilárdság-

növelés elve, vagyis a kiinduló szemcseméret csökkentése. Egy adott térfogatban a szem-

cseméret csökkentése együtt jár a szemcsehatár, valamint a fázishatár összes felületének 

növekedésével, ami egyúttal az anyag belső energiájának növekedését is jelenti. A 

szemcseméret csökkentése, illetve a szemcseszám növelése fokozható, ha a kristályosodás 

egy időben több csírán indul meg. Ez a kristályosodó rendszer esetén leginkább a nagyobb 

túlhűtéssel érhető el. Ilyenkor gyorsabb kristálynövekedést, ezzel együtt pedig nagyobb 

mértékű rácsrendezetlenséget is megfigyelhetünk [38].  

Összességében elmondható, hogy a szemcseméret csökkentésével járó szemcsehatár 

rendezetlenség és rácsrendezetlenség növekedésével a folyáshatár növekszik. Ezt írja le a 

Hall-Petch összefüggés:   

 p 0

1
R = R +k

d
,  (2.2) 
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ahol Rp (MPa) a polikrisztallin anyag folyáshatára, R0 (MPa) az egy szemcséből álló anyag 

folyáshatára, d (mm) a szemcseátmérő, k pedig az anyagtól függő állandó. Itt fontos 

megjegyezni, hogy a korszerű nagyszilárdságú acélok általában nem rendelkeznek 

határozott felső folyáshatárral (ReH), esetükben az egyezményes folyáshatárral kell 

számolni (Rp0,2).  

Fontos kiemelni a szemcseméret csökkentés további kedvező hatását, vagyis azt, hogy a 

folyáshatár növekedése mellett javulnak a szívóssági tulajdonságok is; nő az ütőmunka 

értéke, az átmeneti hőmérséklet pedig csökken.  

A továbbiakban a két választott acélminőség előállítási módjait, a nemesítést és a termo-

mechanikus kezelést mutatom be, kitérve ezen eljárások sajátosságaira.  

 

2.3. A nemesített (Q+T) acélok ismertetése 

2.3.1. A Q+T acélok gyártástechnológiája 

A finomszemcsés acélok közül jelenleg a nemesített acélok rendelkeznek a lehető leg-

nagyobb szilárdsági értékekkel, folyáshatáruk meghaladja az 1000 MPa-t is. Ezen acélok 

gyártása melegalakítással kezdődik, az austenitesítés tartományában, 1100 °C közelében.  

A meleghengerlés alapvetően meghatározza a kialakult szövetszerkezetet, ugyanis az 

alkalmazott mikroötvözők (Nb, V, Ti) meghatározott hengerlési hőmérsékleten fejtik ki 

azon hatásukat, hogy akadályozzák az ausztenit szemcsék túlzott növekedését, ezáltal 

biztosítva a finom szemcseszerkezetet. Ezért elengedhetetlen, hogy a hengerlés megfelelő 

hőmérsékleten történjen, ami az egyes acéloknál a homogén ausztenites mező 

hőmérsékletét jelenti (nagyszilárdságú acéloknál 1000-1100 °C). A hőmérséklet azonban 

nem haladhat meg egy kritikus értéket, ugyanis ebben az esetben az ausztenit szemcsék 

túlzott eldurvulásával kell számolni (körülbelül 1300 °C). Ezt követi az acéllemez 

szabályozott körülmények közötti hűtése, amelynek eredménye egy finomszemcsés 

(jellemzően 50 µm) ferrites szövetszerkezet [39]. A levegőn való hűtést követően kerül sor 

a tényleges nemesítésre, amelynek során egy újbóli, Ac3 feletti felhevítésre, majd ezt 

követően gyors hűtésre, edzésre (quenching) kerül sor. Egy újbóli felhevítéssel, amelynek 

hőmérséklete jellemzően A1 alatti, érhető el a kívánt szövetszerkezet és szemcseméret [38]. 

A folyamat a 2.4. ábra A és C görbéin követhető végig.  

A folyamat döntő eleme az edzés, vagyis a martenzites szövetszerkezet előállítása. A 

mertenzites átalakulás alapvetően egy diffúziómentes folyamat, ennek megfelelően csak 

kellően nagy hűlési sebesség esetén következhet be, amikor a diffúzió irányította 

folyamatok már nem tudnak lejátszódni. Ebben az esetben sem a vas, sem a karon atomok 

nem képesek a diffúzióra, az átalakulás az ausztenit és martenzit rácsközött csak 
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rácsátbillenéssel, illetve sok atom együttes mozgásával tud végbemenni. A martenzit rács 

kialakulásának elvi megvalósulása látható a 2.5. ábrán [39].  

 

2.5. ábra. A martenzites átalakulás rácsátbillenéses modellje [39] 

Makroszkópikus méretekben a rácsátbillenés egy rögzített kristálytani sík mentén indul 

meg, ezt habitus síknak nevezzük. Ebben a síkban az ausztenit és a martenzit rács 

legsűrűbb atomsíkjai között a legszorosabb a kapcsolat. Miközben az eredeti ausztenit 

(fkk) rács átbillen martenzit ráccsá (tkk) a keletkezett kristályrács egyúttal torzul is, mivel 

a még át nem alakult ausztenit kristályrács akadályozza a martenzit átbillenését, ennek 

következtében pedig az eredeti felülethez képest egy torzult, ferde síkot kapunk 

eredményül. Ez a torzulás nagy mennyiségű diszlokációk kialakulásához vezet a 

kristályrácsban.  A rácshibák, a rácsban ragadt karbon atomokkal együtt eredményezik a 

martenzit nagy keménységét [39].  

A martenzites átalakulás leírására a Bain-modell terjedt el a legszélesebb körben 

[39][40][41]. Meg kell jegyezni, hogy a modell nem alkalmazható minden esetben az 

átalakulás okozta torzulás leírására, ugyanis a tengelyek nyúlása és zsugorodása nem 

feltétlenül azonos minden esetben. Lehetséges alternatívát jelent a Kurdjumov és 

Nishiyama által kidolgozott modellek alkalmazása [41]. Ennek értelmében a Bain által 

javasolt legkisebb alakváltozással és atommozgással járó átalakulási út esetében az alábbi 

kapcsolatnak kellene fennállnia az ausztenit és a martenzit rács között:  

- kristálytani irányok esetében: (001)fkk ║ (001)tkk ; 

- kristálytani síkok esetében: [100]fkk ║ (110)tkk . 

Ennek során a „z” tengely mentén 20% zsugorodással, míg az „x” és „y” tengelyek 

mentén 12-12%-os növekedéssel kell számolni [41]. Azonban a kísérletek azt igazolják, 

hogy az átalakulás alapvetően nem a bemutatott síkokon és irányokban indul meg, hanem a 

Nishiyama és Wassermann által leírt úton. Ennek értelmében: 
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- kristálytani irányok: (111)fkk ║ (011)tkk ; 

- kristálytani síkok: [112]fkk ║ (011)tkk . 

A különböző átalakulási modellek összehasonlítása látható a 2.6. ábrán.   

 

2.6. ábra. Kapcsolat az ausztenit (fkk) és a martenzit (tkk) kristályrácsa között:  

Bain-modell (a), Nishiyama-Wassermann modell (b), Kurdjumov-Sachs modell (c) [41] 

A zöld atomok szemléltetik az eredeti, felületen középpontosan elhelyezkedő ausztenit 

rácsához tartozó atomokat, míg kék színnel a térben középpontos, martenzit rácshoz 

tartozó atomok láthatók. A piros színű nyilak az atomok valószínűsíthető elmozdulásának 

iránykomponensét, míg a kék színű, szaggatott nyilak a mindkét rácshoz tartozó atomok 

elmozdulását jelölik [41].  

Az átalakulás által kiváltott alakváltozás mechanikai feszültséget ébreszt mind a 

szülőfázisban, mind a martensit fázisban. A martensit kristály növekedésével a feszültség 

szintén növekedne, ami egyre jobban akadályozná az átalakulást. A martensit csíra 

növekedése tehát csak akkor lehetséges, ha a mechanikai feszültségek valamilyen 

mechanizmussal leépülnek. A feszültségek leépítése az alakváltozási mechanizmusokkal 

azonos módon történik [4]. 

 A kooperatív atommozgás diszlokációs elcsúszással (slip) és ikerképződéssel / elfordu-

lással (twinning) mehet végbe, ahogyan az a 2.7. ábrán látható. Mindkét mechanizmus 

lehetővé teszi, hogy a habitus sík ne szenvedjen makroszkópikus alakváltozást.  

A martenzites átalakulás egy kritikus hőmérsékleten, az Ms hőmérsékleten indul meg. 

Az átalakulás az eredeti ausztenit kristályon belül, annak szemcsehatárán kezdődik, így az 

eredeti mátrix korlátozza a kialakuló martenzit szigetek szélességét. 
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2.7. ábra. A martensites átalakulás végbemenetele diszlokációs csúszással (b) és 

ikerképződéssel (c) [41] 

A folyamat eredményességét a keletkező martenzit kristályok száma határozza meg, 

ami pedig alapvetően az átalakulás véghőmérsékletétől függ (ez edzés esetében jellemzően 

szobahőmérséklet). A keletkezett martenzit mennyisége az alábbi összefüggés alapaján 

becsülhető: 

  -0,01

s qf = 1- e M -T ,  ( 2.3) 

ahol: f a keletkezett martenzit szemcsék mennyisége, Ms a martenzit átalakulás kezdő 

hőmérséklete, Tq pedig az edzés véghőmérséklete. Vagyis ennek megfelelően a martenzit 

szemcsék mennyisége csupán a martenzites átalakulás kezdő hőmérsékletétől függ [39].  

Az Ms hőmérséklet alapvetően a karbontartalom függvénye. A 2.8. ábra szemlélteti, 

hogy a karbontratalom növekedésével mind az Ms, mind az Mf hőmérséklet csökken, és ezt 

a hatást fejtik ki a különböző ötvözők is. A martensites átalakulás kezdő hőmérsékletének 

megállapítására több közelítés is létezik, ezek közül az egyik lehetséges [42]:  

     sM = 561-474 C -33 Mn-17 Ni -17 Cr - 21 Mo ,  (2.4) 

ahol az egyes ötvözők mennyisége tömeg%-ban szerepel.  

 

2.8. ábra. A martenzites átalakulás kezdeti (Ms) és véghőmérsékletének (Mf) változása a 

karbontartalom függvényében [38] 
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További lényeges jellemzője a martenzites átalakulásnak, hogy nem megfordítható, 

irreverzibilis folyamat. A túlhűtött ausztenit az Ms hőmérséklet alá hűtve, mindig azonos 

hőmérsékleten martenzitté alakul, de a hevítés során a martenzit az Ms hőmérsékleten nem 

alakul ausztenitté, hanem a hőmérséklet növekedésével előbb egy egyensúlyi kétfázisú 

szövetelemmé, szferoiditté alakul, amely csak az Ms hőmérsékletnél jóval magasabb Ac1 

hőmérsékleten kezd ismét ausztenitté alakulni.  

A keletkezés körülményei alapvetően meghatározzák az átalakulás során létrejövő 

martenzit tűk és lemezek számát, méretét és alakját, amelyek hatással vannak a martenzit 

szilárdságára és szívósságára. A martenzit csírák számának növelésével finomabb 

szerkezetű martenzit jön létre, amely kedvezően hat a martenzit szilárdságára és 

szívósságára. A martenzit csírák számát, amely a martenzit morfológiájára is hatással van, 

a diszlokációsűrűség alapvetően befolyásolja, és több elmélet is van a különböző típusú 

diszlokációk csíraképződésben betöltött szerepére. A martenzit morfológiája a 

karbontartalomtól függően különböző lehet. Amennyiben az acél karbontartalma 

C = 0,6%-nál kisebb úgynevezett tűs martensit keletkezik (lásd 2.8. ábra), amelyre az 

jellemző, hogy különböző, de meghatározott orientációjú martenzittűk tartományaiból áll. 

Amennyiben a karbontartalom a C = 1%-ot meghaladja, akkor az ún. lemezes martenzit 

keletkezik. A lemezes szerkezetű martenzit kialakulásának kezdetén a teljes ausztenit 

szemcsét átnövő, párhuzamos martenzitlemezek keletkeznek. Tekintettel arra, hogy a 

vizsgált nagyszilárdságú acélok esetében a karbontartalom kicsi (általában 0,15% körüli), 

ezért ezen acélokban a tűs martenzit jelenlétével kell számolni [43]. 

Mivel a martenzites átalakulás diffúziómentes, a martenzit lemezek növekedése a 

másodperc töredéke alatt, a hang sebességéhez mérhető sebességgel történik. A teljes 

ausztenit szemcsét átszelő martenzit lemezek között az átalakulás meghatározott 

irányokban (α = 57°) következik be, miközben az egyes tartományok között mindig marad 

vissza át nem alakult, ún. maradék ausztenit, azonban ennek mennyisége nem számottevő.  

A martenzit keménységét alapvetően a ferritrácsban rekedt „fölös” karbon atomok 

rácstorzító, rácsfeszítő hatása eredményezi. Mivel a ferrit karbonoldó képessége 

szobahőmérsékleten csak C = 0,006%, ami a vas-karbon állapotábra Q pontjának 

megdelelő, a martenzit keménysége már az egészen kis karbontartalmaknál is rohamosan 

növekszik. A "tiszta" martenzit keménysége már C = 0,1% karbontartalomnál meghaladja 

a HV = 400 értéket és C = 0,6% körül lényegében eléri a maximális martenzites 

keménység HV ≈ 900 értékét, ahogyan ez a 2.9. ábrán látható. Ettől némiképp eltérő 

jelleget mutat az edzett acél keménységének változása. A tiszta martenzites keménységhez 

viszonyítva az edzett acél keménysége jelentősen kisebb, amely nyilvánvalóan annak 

tulajdonítható, hogy az edzett acél más, a martenzithez viszonyítva lágyabb 

szövetelemeket, bainitet, perlitet esetleg proeutektoidos ferritet is tartalmazhat [38].  
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2.9. ábra. A keménység és a fajtérfogat változása a karbontartalom függvényében [38] 

Fontos továbbá azt is megjegyezni, hogy kis karbontartalomnál átlagosan csak nagyság-

rendileg minden 50-200-ik elemi cella tartalmaz egy interstíciósan beékelődött karbon 

atomot. Az ausztenit kristályrácsában két lehetséges interstíciós helyzet van; a négy 

atommal körülvett tetraéderes és a hat szomszédos atommal körülvett oktaéderes pozíció. 

Szoros illeszkedést feltételezve az atomok között, a tetraéderes interstíciós helyzetben 

mindösszesen 0,0568 nm, az oktaéderes pozícióban pedig 0,1044 nm áll rendelkezésre, 

miközben a karbon atomok átmérője 0,154 nm. Ez azt eredményezi, hogy néhány karbon 

atom jelenléte esetén is már jelentős alakváltozást szenved a kristályrács, még a 

kedvezőbbnek bizonyuló oktaéderes pozíciók esetén is [4]. 

A nem egyensúlyi állapotú martenzitben, a hasznos keménységet jelentő 

rácsfeszültségek mellett, a rendkívül gyors hűtésnek tulajdoníthatóan olyan nemkívánatos 

feszültségek is vannak, amelyek szélsőséges esetben az edzett anyag repedését, törését 

idézhetik elő. Az edzési repedések elkerülése, a nemkívánatos termikus feszültségek 

csökkentése megeresztéssel érhető el, amelynek eredményeként a rácsfeszültségek 

csökkenése, a szövetszerkezetnek az egyensúlyi szövetszerkezet irányában való fokozatos 

változása következik be [38]. Mindemellett, a meg nem eresztett martensit rendkívül rideg 

és érzékeny a repedésekre. Ennek érdekében minden edzett acél nemesítésen is átesik, 

amelynek hőmérséklete jellemzően A1 alatti. Megeresztéskor az edzés során keletkezett 

rácsfeszültségek csökkennek és a szövetszerkezet az egyensúlyi állapot irányába változik. 

E változások alapvetően a hőmérséklettől, illetve a hőntartás idejétől függenek [38]. 

Általánosságban megjegyezhető, hogy növelve a hőntartás idejét, illetve hőmérsékletét a 

szilárdsági jellemzők romlanak, míg a szívóssági tulajdonságok javulnak. Ez a viselkedés 

figyelhető meg a 2.10. ábrán. Jól látható, hogy edzett állapotban a martensites szerkezetnek 

köszönhetően rendkívül nagy az alapanyag szilárdsága, ugyanakkor az ütőmunka rendkívül 

alacsony. Különböző hőmérsékleteken (AP1-AP4, gyártó által nem közölt értékek) 
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megeresztve a szilárdsági jellemzők viszonylagos csökkenése figyelhető meg, miközben a 

szívóssági tulajdonságok számottevően javulnak.  

 

2.10. ábra. A megeresztés hőmérsékletének hatása a szilárdsági és szívóssági jellemzőkre 

S890QL acélminőség esetén [44]  

A megeresztés hőmérsékletét alapul véve, a lejátszódó folyamatok ötvözetlen acélok 

esetében három szakaszra oszthatók (ötvözött acéloknál megfigyelhető egy negyedik 

lépcső is). Tekintettel arra, hogy a nemesítés során egy magasabb hőmérsékletű 

megeresztést alkalmaznak, mind a három szakasz végbemegy. Az első lépcsőben 

(T < 150 °C) a tetragonálissá torzult martensit rács torzulásának csökkenése következik be, 

azáltal, hogy a rácsban rekedt karbon atomok az Fe3C vaskarbidtól eltérő összetételű, 

Fe2,4C (Fe12C5) ε-karbid formájában válnak ki. Ezzel csökken a martenzit karbon tartalma, 

így a rácstorzító hatás is, vagyis a martenzit keménysége, ugyanakkor a kiváló komplex 

karbid nagy keménysége ellensúlyozza ezt a csökkenést. A második lépcsőben (T = 150-

280 °C) a maradék ausztenit bainitté alakulása következik be. A harmadik lépcsőben  

(T = 280 °C-Ac1) folytatódik a karbidkiválás, ami kezdetben korong alakban történik, majd 

fokozatosan megkezdődik ezek begömbösödése. A folyamat végére a martenzit rács 

teljesen elveszíti a fölös karbon atomokat és ferritté alakul, így összességében egy ferrit 

mátrixba ágyazott cementit gömböket tartalmazó szövetet kapunk, amelyet szferoiditnek 

nevezünk [38].  

A kis karbontartalmú, gyengén ötvözött acélokban a martensites átalakulás viszonylag 

nagy hőmérsékleten indul meg, amely mellett már a lehűtési szakasz során a karbon 

szegregációjára, vagy akár ε-karbid és cementit kiválására elegendő idő állhat 

rendelkezésre. Továbbá, a hexagonális szerkezetű ε-karbid a 0,2%-nál kisebb karbon 

tartalmú acélokra nem jellemző, mivel ebben az esetben a viszonylag nagy Ms hőmérséklet 

elegendőnek bizonyul a hűlési szakasz során a karbon tűhatárokra történő diffúziójához. A 

nemesített nagyszilárdságú acélokban több karbidképző is megtalálható. A molibdén 

hexagonális szerkezetű Mo2C formájában, a króm hexagonális szerkezetű Cr7C3 és köbös 

szerkezetű Cr23C6 formájában képez karbidokat, mindegyik esetben 550 ºC körüli 
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hőmérsékleten. A legfinomabb karbidkiválások, amelyek a nemesített nagyszilárdságú 

szerkezeti acélokban is megtalálhatók és a szemcsedurvulást akadályozzák a VC, a NbC, 

illetve a TiC [45].  

A megeresztés tényleges hőmérséklete nemesített nagyszilárdságú acélok esetében, az 

adott gyártótól függően, 500-600 °C közé tehető, amit egy szabályozott hűtési szakasz 

követ. Az előbbiekben leírtakból adódóan ezeknél az acéloknál a fő szilárdságnövelő 

mechanizmus nem önmagában az edzés során kialakult martenzit, hanem elsősorban a 

finom tűs szerkezetből és a diszlokációsűrűségből adódik, amit a különböző mikroötvözők 

hatására képződött karbidok segítenek. Egy ilyen kialakult komplex szövetszerkezet 

látható a 2.11. ábra b) és c) részletén.  

 

2.11. ábra. Különböző szilárdságú acélok szövetszerkezete:  

S355 (a), S690QL (b), S960QL (c), S960M (d) 

2.3.2. A Q+T acélok legfontosabb jellemzői 

A nemesített nagyszilárdságú acélok karbontartalma kicsi, nem haladhatja meg a 0,2%-

ot, általában pedig a 0,16%-ot sem éri el.  Fő ötvözőik a mangán, a króm, a nikkel, a 

molibdén és a bór [25][39][47][48].  

A karbon az acél alapvető alkotója, amely a szilárdságnövelésben játszik meghatározó 

szerepet, mennyiségét a repedésveszély elkerülése érdekében a szerkezeti acélokban 0,2%-

ban, a nagyszilárdságú hozaganyagok esetében – a varratban bekövetkező hidegrepedések 

megakadályozása céljából – még szigorúbban korlátozzák.  

A mangán kedvező ára miatt az acél alapvető szilárdságnövelő ötvözője, amely egy 

bizonyos határig (kb. 1,5%) a szívósság csökkentése nélkül, szubsztitúciós ötvözés 

formájában növeli a szilárdságot. További előnyös tulajdonsága, hogy az oxigénnel és a 
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kénnel könnyen reakcióba lép, ami az acél mechanikai tulajdonságaira szintén kedvező 

hatással van, továbbá a melegrepedési hajlamot csökkenti.  

A szilícium erős dezoxidáló képessége miatt az acélok alapvető ötvözője. A gyengén 

ötvözött acélokban szilárd oldatot alkotó ötvözőként a szilárdságot növeli, a szívósságot 

viszont jelentősen rontja. Mennyiségét a nemesített nagyszilárdságú acélok esetén 0,8%-

ban korlátozzák.  

A króm ferrit-, karbid- és oxidképző ötvöző. Hegeszthetőség szempontjából 

kedvezőtlen hatású, ezért a nagyszilárdságú acélokban 1,5%-ban korlátozzák. A molibdén 

a nemesített nagyszilárdságú acélok gyakran alkalmazott, ferrit- és karbidképző ötvözője. 

Többrétegű varratfelépítés esetén fontos szerepet tölt be a szilárdsági jellemzők 

megőrzésében. A nemesített nagyszilárdságú acélokban a repedésképződési hajlam 

elkerülése miatt a mennyiségét 0,7%-ban korlátozzák.  

A nikkel szubsztitúciós ötvöző formájában, az alakváltozási és szívóssági jellemzők 

jelentős romlása nélkül, hatékonyan növeli a szilárdságot. A repedés megelőzés és a 

biztonságos üzemi viselkedés szempontjából elsőrendűen fontos nyúlást, szívósságot és 

átmeneti hőmérsékletet csak elfogadható mértékben rontja. Mennyiségét a nemesített 

nagyszilárdságú szerkezeti acélokban 2%-ban, a hozzájuk tartozó hozaganyagokban pedig 

2,8%-ban korlátozzák.  

A nióbium mikroötvözőként fontos szerepet tölt be a nagyszilárdságú acélokban; a 

létrejövő diszperz kiválások az austenit szemcsék durvulását hatékonyan akadályozzák a 

hőhatásövezetben. A nemesített nagyszilárdságú acélokban a nióbium tartalmat 0,06%-ban 

korlátozzák.  

A vanádium nitrid- és karbonitridképző, kiválásos keményedés formájában, valamint 

szemcsefinomító hatásaként növeli a szilárdságot. A 0,13-0,15% körüli karbon- és 1% 

mangántartalom mellett már számítani kell a kiválásos keményedésre, különösen akkor, ha 

a nitrogén tartalom meghaladja a 0,01%-ot. A maximálisan megengedett vanádium 

tartalom 0,12%.  

A titán nitrid- és karbonitridképző, továbbá nagyon erős dezoxidens. Jelentős szerepet 

tölt be a szemcsedurvulás mértékének csökkentésében a hőhatásövezetben. A kiválásos 

keményedés mellett szerepe van a szulfidok alakjának kedvező irányban történő 

formálásában is. A titán megengedett maximális mennyisége 0,05%.  

Az ötvözők közül fontos szerepet tölt be a bór, mert erős nitrid- és karbidképző, továbbá 

hatékonyan növeli az átedzhetőséget, ugyanis az austenit szemcsehatárán kiválva 

akadályozza a ferritképződést. Mennyiségét ugyanakkor nagyon pontosan kell szabályozni 

(10-30 ppm). Ha túl kevés, nem fejti ki hatását kellően, túlzott mértékű ötvözés esetén 

pedig úgynevezett borokarbid [Fe23(CB)6] képződhet, ami a ferritképződést segítve rontja 

az átedzhetőséget. A bór átedződést növelő hatása, még az ezekre az acélokra jellemző kis 
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karbontartalom esetén is kihasználható a nemesített állapot eléréséhez. Szívósságuk az 

edzést követő megeresztéssel előállított szemcseszerkezet következtében jelentős.   

A gyártástechnológiának köszönhetően rendkívül kevés a nem kívánt elemek 

mennyisége az acélban, ugyanakkor kimagasló alakítási tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Az elérhető lemezvastagság széles határok között változik, a gyártók 4 mm-től akár 

160 mm-ig is képesek biztosítani a mechanikai jellemzőket. Karbonegyenértékük a kis 

karbontartalom és ötvözöttség miatt kicsi, repedésérzékenységük sem tekinthető 

meghatározónak. A repedések közül a hidegrepedés megjelenésével lehet bizonyos 

esetekben számolni.  

A nemesített acélok gyártástechnológiája viszonylag kötött folyamat (2.4. ábra), 

azonban a különböző acélgyártó vállalatok új technológiák kifejlesztésével is foglalkoznak. 

Egy ilyen lehetőség az úgynevezett direkt edzés (DQ), vagy más néven közvetlen edzés. A 

gyártási folyamat a meleghengerlést követően egy edzésből és egy megeresztésből áll 

ezeknél az anyagoknál is, a különbség az egyes lépések mértékében és időrendiségében 

található. A hagyományos edzés esetében a meleghengerlés és az azt követő edzés között 

valamilyen anyagmozgatási lépés történik, ami miatt az edzés előtt újbóli felhevítés 

szükséges, majd ezt követi a gyors hűtés és a magas hőmérsékletű megeresztés. Ezzel 

szemben, a direkt edzés során, a hengerlést követően – mihelyt az acél az A3 hőmérséklet 

alá hűlt – közvetlenül gyors hűtést alkalmaznak, így a hengerlés után azonnal megvalósul 

az edzés, ezt követi a magas hőmérsékletű megeresztés [46]. Mikroszerkezeti 

tulajdonságait tekintve ezen acélok rendkívül kemény és szívós szövetszerkezettel 

rendelkeznek, így átmeneti hőmérsékletük meghaladja a hagyományos nemesített 

nagyszilárdságú acélokét, szilárdsági jellemzőikben azonban nem maradnak el azoktól. A 

2.12. ábra bemutatja az acélok elhelyezkedését az átmeneti hőmérséklet függvényében.  

 

2.12. ábra. Acélok elhelyezkedése az ReH – TTKV síkon [25] 
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Jól érzékelhető az a hatás, hogy a direkt edzés alkalmazása esetén változatlan szilárdság 

mellett, csökken az átmeneti hőmérséklet nagysága, ezáltal javulnak az alapanyag 

szívóssági jellemzői, illetve szélesedik a felhasználási tartománya is.  

 

2.4. A termomechanikusan kezelt (TM) acélok ismertetése 

2.4.1. A TM acélok gyártástechnológiája 

A korszerű, nagy folyáshatárú, jól hegeszthető acélok kiváló szilárdsági és szívóssági 

tulajdonságait más módon, két szilárdságnövelő mechanizmus együttes alkalmazásával is 

el lehet érni. Ebben az esetben a különlegesen finom szemcseméretet szabályozott 

véghőmérsékletű hengerléssel, termomechanikus kezeléssel érik el. Ennek lényege, hogy 

összekapcsolják az alakítás és a hőkezelés tulajdonságjavító mechanizmusait. A nagy 

szilárdság és a finom szemcseszerkezet nagyobb hőmérsékletű stabilitását karbid- és 

nitridképző ötvözők hozzáadásával érik el. A termomechanikus eljárás (Thermo-

Mechanical Controled Processing, TMCP) a több évtizede már alkalmazott és hazánkban 

is jól ismert irányított hengerlésű (Controlled Rolling, CR) eljárásból fejlődött ki [49].  

A termomechanikus kezelés során a hengerlés hőmérsékletét 1100-1200 ºC-os 

hőmérsékletről 850-900 ºC-ra csökkentik, ami jelentősen megnöveli a hengerléshez 

szükséges nyomást. Ezen az értéken az ausztenit már alacsonyabb hőmérsékleten is stabil. 

A hengerek közül kilépő anyagban az ausztenit jelentősen túlhűtött, ezért rendkívül sok 

csírán indul meg a kristályosodás. Így érhető el az extra finom szövetszerkezet. Az ezt 

követő szabályozott hűtéssel a kis szemcsenagyság megőrzése és a kis hőmérsékleten is 

nagy szívósság biztosítása a cél. Ezt a folyamatot a 2.4. ábra D-G görbéi, illetve a 

2.13. ábra [50] szemléltetik. A különböző változatokban a hengerlések száma és 

hőmérséklete, illetve a hengerlést követő intenzív hűtés alkalmazása a különbség, 

eredményét tekintve mindegyik változat hasonló, a kapott szövetszerkezetben és az egyes 

fázisok eloszlásában figyelhető meg eltérés.  

 

2.13. ábra. A termomechanikus kezelés különböző változatai [50] 
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A változatos gyártástechnológia a különböző acélgyártók eltérő technikájának 

köszönhető; szemben a nemesített acélok kötött előállításával, a termomechanikus kezelés 

nagyobb gyártói szabadságot enged meg. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a termo-

mechanikus kezelés a gyártás szempontjából költségesebb, mint a nemesítés. A nagyobb 

nyomás nagyobb teherbírású hengersorokat követel, ami nagyobb beruházási költséget is 

jelent. A hengerlés időtartama általában hosszabb, mint a nemesítés során, így a termelé-

kenység kisebb; továbbá a nagyobb lemezvastagságok esetében mind a léghűtés, mind a 

vízhűtés hatása csökken, vagyis a kialakult szövetszerkezet nem fog megfelelni az 

elvárásoknak. Ezek alapján érdemes röviden az egyes változatokkal foglalkozni [50].  

Mint látható mindegyik változat egy Ar3 fölötti, az újrakristályosodás hőmérsékleténél 

(TNr) nagyobb hőmérsékleten lezajló hőntartással indul. Ezt követi minden esetben egy 

elsődleges hengerlés, szintén a TNr hőmérséklet fölött. Ennek hatására a kezdeti nagy 

ausztenit szemcsék számtalan kisebb méretű szemcsévé alakulnak át (2.15. ábra e)).   

A második hengerlés már a TNr hőmérséklet alatt, de még az Ar3 hőmérséklet fölött 

történik, mindegyik változat esetén ausztenites állapotban. Jól megfigyelhető, hogy a 

hengerlés időtartama már eltérő. A második hengerlés eredményeképpen a rendkívül sok 

és kis méretű szemcse elnyújtott, anizotrop szövetszerkezettel fog rendelkezni (2.15. ábra 

f)). Ebben a szakaszban az austenit szemcsék mérete átlagosan 20 μm [51].  

Az első technológia (TM1) esetében ezt már csak egy szabályozott hűtésű fázis követi, 

amelynek során az elnyújtott szemcsék további újrakristályosodáson mennek keresztül, 

összességében egy rendkívül finomszemcsés szövetszerkezetet eredményezve. Fontos 

megjegyezni, hogy az elsődleges hengerlés során kapott, elnyújtott szemcsék mindvégig 

felfedezhetők a szövetszerkezeten, ahogyan ez a 2.14. ábra b), illetve a 2.15. ábra g) 

részletein is látható.  

 

2.14. ábra. A nemesített (a) és a termomechanikusan kezelt (b) acélok szövetszerkezetének 

összehasonlítása [50] 

További lehetséges változatot jelent (TM2) amikor egy harmadik, Ar3 és Ar1 közötti 

hengerlést is beiktatnak. Ennek eredménye az lesz, hogy az elnyújtott ausztenit szemcsék 
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még intenzívebb újrakristályosodáson mennek keresztül, vagyis végeredmény egy még 

finomabb szemcsés szerkezet lesz.  

Nagy sebességű hűtést alkalmazva (ACC), amit általában a hengerek közül kilépő acél-

lemez vízpermetezésével érnek el (hűtési sebesség 5-10 °C/s), hasonló szövetszerkezet 

nyerhető mint TM2 esetben, a tapasztalatok szerint a szemcsék mérete kisebb szórást 

mutat.  

Intenzív hűtés során (DIC, más irodalom szerint DQ-T [52]) szintén vízhűtést 

alkalmaznak (hűtési sebesség 2-5 °C/s), azonban jóval hosszabb ideig, illetve rögtön ezt 

követően egy magas hőmérsékletű megeresztéret (+T) is sor kerül. Ebben az esetben 

figyelembe kell venni, hogy a megeresztés hőmérsékletét növelve a szakítószilárdság 

intenzíven csökken, miközben a folyáshatár nem változik számottevően, így az Ry/Rm 

viszony a megeresztés hőmérsékletének növelésével 1,0-hoz fog közelíteni, ami 

mechanikai szempontból kedvezőtlen [53]. A különböző kísérletek szerint ebben az 

esetben érhető el a legkedvezőbb szövetszerkezet, azonban az intenzív hűtés sebességét 

nehéz pontosan beállítani, illetve a reprodukálhatóság is kérdéses. Az ACC és DIC 

technológiák ugyanakkor lehetővé teszik nagyobb lemezvastagságok esetében is a 

megfelelő szövetszerkezet előállítását. A folyamat legvégén a kapott szemcseméret 

átlagosan 5-10 μm [51][53].  

A nemesítéssel szemben, ahol a kialakult szövetszerkezetet alapvetően az alapanyag 

kémiai összetétele, az edzés sebesség, illetve a hőntartás ideje és hőmérséklete határozza 

meg, a termomechanikus kezelést jóval több paraméter befolyásolja. Meghatározó 

természetesen a vegyi összetétel, ezen kívül azonban befolyásol az alakítás mértéke az 

egyes fokozatokban, a végső alakítás mértéke, a hengerlési hőmérsékletek, ha van hűtés, 

akkor annak sebessége, végső hőmérséklete, illetve a megeresztési hőmérséklet és idő.  

Az eddig bemutatott összetett folyamat természetesen azt eredményezi, hogy mind a 

szövetszerkezet, mind annak eloszlása eltérő lesz a nemesített acélokéhoz képest. A 

termomechanikusan kezelt acélok (technológiától függően) jellemzően megeresztett bainit 

mátrixba ágyazott, martensit és cementit szigetekből állnak, elhanyagolható mennyiségű 

ferrit és perlit jelenléte mellett. Ennek a komplex szövetszerkezetnek a kialakulási 

folyamatát szemlélteti a 2.15. ábra, DIC technológia alkalmazása esetén. Jól látható, hogy 

a hengerlést és intenzív hűtést követően jellemzően maradék ausztenitet és bainitet 

tartalmaz a szövetszerkezet, kis mennyiségű martenzit, továbbá elhanyagolható 

mennyiségű ferrit és perlit mellett. Abban az esetben, ha a technológiát nem folytatjuk, 

akkor jellemzően bainites szövetszerkezetet kapunk (a). A hűtést követően megeresztést 

alkalmazva a maradék austenit megeresztett bainitté alakul; továbbá a magasabb 

hőmérséklet miatt bekövetkező karbon atomok mozgása révén az eredeti maradék austenit 

szemcsék határán cementit szigetek alakulnak ki (b és c).  
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 2.15. ábra. A termomechanikusan kezelt acélok szövetszerkezetének kialakulása: 

hengerlést és hűtést követő állapot (a), megeresztés közbeni állapot (b), megeresztés utáni 

végállapot (c) [52][54]  

A termomechanikusan kezelt acélok nagy szilárdsága és kiemelkedő szívóssági 

jellemzői ennek az összetett szövetszerkezetnek köszönhetők. A hengerlés során a lemezek 

nagy alakváltozásokat szenvednek, ezáltal megnövekszik bennük az alakítási ellenállás 

(kw), ugyanakkor a kialakuló nagyszámú diszlokáció mozgását az ugyancsak nagyszámú 

szemcsehatár fogja akadályozni.  A hengerlési folyamatok végére, az eredeti alakváltozási 

keményedés akár a négyszeresére is megnőhet, ahogy ez a 2.16. ábrán látható [53].  

A képlékeny alakváltozás alapvetően a diszlokációk mozgásával realizálódik, amely 

során a diszlokációk egymással kölcsönhatásba kerülnek, ugyanakkor az alakváltozás 

során nagyszámú új diszlokáció keletkezik, azaz növekszik az alakított lemezben a 

diszlokációsűrűség. A diszlokációk számának növekedésével növekszik a kristály 

energiaszintje is, hiszen a diszlokációk körül egy – atomi méretekben jelentős térfogatra 

kiterjedő – rugalmas feszültségtér alakul ki. Ez a feszültségtér a diszlokációk további 

mozgását is akadályozza, azok nem közelíthetik meg egymást tetszőlegesen, azaz egymás 

mögött feltorlódnak. A diszlokációk mozgását azonban nemcsak a többi diszlokáció, 

hanem más kristálytani akadályok, így például a szemcsehatárok, idegen atomok is 

akadályozzák. Mindezek eredményeként a diszlokációk további mozgása csak 

folyamatosan növekvő feszültséggel lehetséges. Ezt a jelenséget alakítási keményedésének 

nevezzük és jellemzően hidegalakítás esetén találkozhatunk vele [38]. A termomechanikus 

lemezek hengerlése során alkalmazott növelt hőmérsékletek esetében is (jellemzően 700 

°C felett), az alkalmazott nagy hengerlési nyomás következtében, az anyag alakítással 

szembeni ellenállása (kw) folyamatosan növekedni fog.  A hengerlési folyamat során ezt az 
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értéket egy átlagos alakítási ellenállással (kwm) jellemezzük [54]. A 2.16. ábra alapján 

megfigyelhető, hogy az első hengerlés során, amely 900-1000 °C között következik be, az 

ellenállás értéke állandó és kis értékű. A befejező hengerlés esetében azonban, ahol a 

hőmérséklet kisebb, miközben az alkalmazott nyomás számottevően nagyobb, az alakítási 

ellenállás értéke is ugrásszerűen megnő, és folyamatosan növekszik mindaddig, amíg a 

lemez ki nem lép a hengerek közül [55].  

 

2.16. ábra. Az alakítás hőmérsékletének és mértékének hatása az alakítási ellenállásra 

[53] 

2.4.2. A TM acélok legfontosabb jellemzői 

Vegyi összetételüket vizsgálva megállapítható, hogy ötvözők tekintetében nem 

különböznek jelentősen a nemesített acéloktól. Összehasonlításul, a 4.3. táblázat bemutatja 

a vizsgált nemesített és termomechanikusan kezelt acélok vegyi összetételét. Az adatokból 

látható, hogy a karbontartalom jellemzően kisebb, mint a nemesített acélokban, ami a 

hegeszthetőség szempontjából előnyös. Ugyanakkor, mivel a szövetszerkezet nem 

martenzites, így a kis karbontartalom nem fogja befolyásolni a keletkezett szövetszerkezet 

mechanikai jellemzőit. A további ötvözőket elemezve, a szilícium, a foszfor, a titán, a réz, 

az alumínium és a nitrogén mennyisége közel azonos mindkét anyagminőség esetén. A 

mangán esetében megfigyelhető nagyobb mennyiség a szilárdságnövelést szolgálja, hiszen 

a vizsgált termomechanikusan kezelt acél folyáshatára nagyobb, mint a nemesített acélé. 

Ugyanakkor, ennél a mennyiségnél már kismértékű szívósságcsökkenéssel kell számolni. 

Ugyancsak ez mondható el a króm illetve a molibdén esetében is. A nikkel, annak ellenére, 

hogy hatékonyan növeli a szilárdságot, egyik acélban sem található meg nagy 

mennyiségben, a termomechanikusan kezelt acélban pedig még kevesebb található. 

Tekintettel arra, hogy a nikkel rontja a szívóssági és alakváltozási jellemzőket, így 

termomechanikus acélok esetében értékét jellemzően 0,03% alatt tartják. Mivel a 
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termomechanikusan kezelt acélok szövetszerkezete még finomabb, mint a nemesített 

acéloké, így az ausztenit szemcsék eldurvulását leghatékonyabban akadályozó nióbium 

tartalmuk magasabb, akár több nagyságrenddel is. A vanádium tartalom, szemcsefinomító 

hatása miatt, szintén magasabb ezekben az acélokban, megközelíti a 0,1%-ot, azonban a 

maximálisan megengedett 0,12%-ot itt sem érik el a gyártók. A bór ferritképződést gátló 

hatása miatt van viszonylag nagy mennyiségben jelen, mivel a túlzott ferrit mennyiség 

kedvezőtlen hatást gyakorol a termomechanikusan kezelt acélok mechanikai jellemzőire.  

Az egyes ötvözők hatását a szilárdságnövelésre, a hűtés intenzitását is figyelembe véve, 

a 2.17. ábra [53] szemlélteti. Jól megfigyelhető, hogy a karbon, a mangán, a foszfor, a réz 

és a bór a hűtés intenzitásának növelésével növekvő mértékben fejtik ki szilárdságnövelő 

hatásukat. Ugyanakkor a króm és a nikkel esetében a hűtés intenzitása nem gyakorol 

számottevő hatást. A molibdén, a vanádium és a nióbium esetében ellentétes hatás 

érvényesül, vagyis a hűtés intenzitásának csökkentése hat előnyösen a szilárdságnövelésre. 

Ezt feltétlenül szem előtt kell tartani a hengerlési és a hűtési folyamatok megtervezésénél, 

annak érdekében, hogy megfelelő mechanikai tulajdonságokat kapjunk, tudva, hogy 

termomechanikus kezelés során az intenzív hűtés a meghatározó.  

 

2.17. ábra. Az egyes ötvözők hatása a szilárdságnövelésre a hűtés intenzitásának 

függvényében [53] 

Mindezekből az következik, hogy ezen acélok karbonegyenértéke rendkívüli kicsi, 

átlagosan 0,4 (CE), illetve 0,3 (CET) körüli, amely hegeszthetőségi szempontból 

különösen kedvező. A nagyobb szívósságnak és a kedvező kémiai összetételnek 

köszönhetően a hidegrepedéssel szembeni ellenállásuk kiemelkedő. Továbbá a folyáshatár-

szakítószilárdság hányadosuk (Rp0,2/Rm) is előnyösebb, mint a nemesített nagyszilárdságú 

acéloké, azonban így is 0,9 fölötti aránnyal kell számolni a nagyobb szilárdságoknál. Ki 

kell emelni azt is, hogy a termomechanikusan kezelt acélok esetében az elérhető lemez-

vastagság még elmarad a többi nagyszilárdságú acélétól, a kisebb szilárdságú változatoknál 

elérhető akár 50 mm is, azonban a nagyobb szilárdságú termomechanikusan kezelt acélok 

átlagos vastagsága jelenleg 20-30 mm körül alakul, míg ugyanezen szilárdságú nemesített 

acélok akár 100 mm lemezvastagsággal is gyárthatóak [25][49][53].  
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A termomechanikusan kezelt acélok szívóssága, illetve átmeneti hőmérséklete a 

rendkívül finom szemcseszerkezet miatt igen kedvező. Ahogy az a 2.12. ábrán is látható, 

szemben a nemesített acélokkal, az átmeneti hőmérséklet akár -60°C is lehet. A 

kéntartalom csökkenésével jelentősen nő az acél szívóssága, ezért ezen acélokban ennek 

értéke rendkívül alacsony. Ez az ütővizsgálattal meghatározott ütőmunka legnagyobb 

értékének (upper self energy, USE) növekedésében nyilvánul meg [49].  

 

2.5. A Q+T és a TM acélok alkalmazási területei 

Jelenleg leginkább a nagyszilárdságú acélok alkalmazási területe az olyan 

tartószerkezetek világa, amelyeknél a statikus szilárdság a mértékadó. A ciklikus 

igénybevételnek kitett szerkezetek esetén a nagyszilárdságú acélok kisebb mértékű 

alkalmazása a hegesztett kötések fáradási szilárdságával magyarázható. Ezek az értékek 

hegesztés után, kezeletlen állapotban, a jelenlegi méretezési előírások szerint, függetlenek 

az alapanyag szakítószilárdságától, vagyis a hegesztés során alkalmazott paraméterek 

befolyásolják döntően a kész kötés fáradási jellemzőit [56]. Megengedett lehajlásra végzett 

méretezéskor a folyáshatár legfeljebb harmada a méretezési határfeszültség. A stabilitásra 

(kihajlásra, horpadásra) méretezett szerkezeti elemek esetén nyomófeszültség lép fel. A 

TM acélok kis ötvöző tartalmuk miatt egyszerű (előmelegítés nélküli) hegesztési munka-

renddel hegeszthetők, ami rendkívüli előnyt jelent a gyártás, főként a helyszíni szerelés 

során. Kedvező továbbá a TM acélok réteges tépődéssel (lamellar tearing) szembeni 

ellenállása is [7][21][23].  

A másik meghatározó terület, ahol a nagyszilárdságú acélok egyre nagyobb teret 

kapnak, a járműipar, ezen belül is a bányagépek, nehéz munkagépek használata, ahol nem 

ritka a negatív hőmérsékleten való üzemelés és a nagy terhelés. A járműiparban, a 

fogyasztáscsökkenés mellett, a nagyszilárdságú acélok alkalmazása előnyt jelenthet mobil 

autódaruk esetén a nagyobb emelési magasság elérésében, illetve mezőgazdasági gépek 

esetén a kisebb sajáttömegnek köszönhető csökkent talajterhelés (roncsolódás) esetén is. A 

földmunkagépek működő elemeinek, illetve az ezeket működtető karoknak a méretezését 

sajátos módon végzik. Az alap egy szilárdsági méretezés, ehhez kapcsolódik a gyártó 

széleskörű információgyűjtése a meghibásodásokkal kapcsolatban. Ezek figyelembe-

vételével kerül sor a földmunkagépek nagy és igen pontatlanul meghatározható 

igénybevétellel terhelt elemeinek acélmegválasztására. A földmunkagépek az egyik 

jelentős alkalmazási területe mind a Q+T, mind a TM acéloknak. Az alkalmazás során a 

kedvező hegesztési munkarendet és a nagy szilárdságot egyaránt ki tudják használni. 

Érdemes megjegyezni, hogy manapság a gyártók még előnyben részesítik a nemesített 

acélokat a termomechanikusan kezelt acélokkal szemben. Ráadásul a nagyszilárdságú 

acélok alkalmazása nemcsak a járműipar területén nyújt vonzó megoldást a tervező-

mérnökök számára, hanem olyan gyártmányok esetén is, amelyeknél fontos, hogy a kisebb 
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szelvényméreteknek köszönhetően a szerkezet minél karcsúbb megjelenésű legyen. A 

hadiiparban a nagyszilárdságú acélokat előszeretettel alkalmazzák olyan esetekben, ahol 

fontos, hogy az adott szerkezet könnyen szállítható legyen, például a mobil katonai hidak 

esetében [4][25][36].  

A bemutatott két jellemző alkalmazási terület mellett speciális alkalmazásként 

megjelenik a nyomástartó edények területe is. Amennyiben Rp0,2/Rm < 0,625, n1 = 1,5 

biztonsági tényező vehető figyelembe, ami a normalizált állapotú acélok esetén mindenkor 

teljesül. Azonban, ha Rp0,2/Rm > 0,625, akkor a szakítószilárdsághoz rendelt biztonsági 

tényezőt kell figyelembe venni, ami n2 = 2,4 [49]. A nemesített és a termomechanikusan 

kezelt acélok esetén Rp0,2/Rm > 0,9, amiből az következik, hogy a nagyszilárdságú acélok 

folyáshatárának növekedéséből származó előnyök egyre csökkenő mértékben használhatók 

ki. Abban az esetben, ha az Rp0,2/Rm > 0,83, a kiváltások környezetében ébredő feszültség 

meghaladja az egyezményes folyáshatárt. A TM acélok a rugalmas nyúlást meghaladó 

feszültség esetén kevésbé hajlamosak keményedésre, mint a nemesített acélok. A 

nyomástartó berendezések gyártásához fenekekre, kovácsdarabokra (karimákra, 

csőfalakra) van szükség. Ezeket, a termékeket TM eljárással nem lehet gyártani, nemesített 

acélok azonban használhatóak [49]. 

A nagynyomású csővezetékek esetében is ki lehet használni a termomechanikusan 

kezelt acélok előnyeit, az USE nagyságának a repedés terjedési sebességének 

csökkenésében, illetve a repedésterjedés megállításában van jelentősége. A nyomástartó 

berendezések és csővezetékek, főként a nagynyomású földgáz távvezetékek esetén fontos 

követelmény a korrózióállóság. A korrózió nagy nyomású, illetve nagy hőmérsékletű 

környezetben fordul elő. A TM acélok kén tartalma ppm nagyságú lehet. Azonban a 

hengerlés következtében a szulfid zárványok sorosan, a hengerlési felülettel párhuzamosan 

helyezkednek el. A szulfid zárvány és a hidrogén kölcsönhatásaként lamináris hibák 

(repedések) keletkeznek, amelyek kezdetben a hegesztett kötés roncsolásmentes vizsgálatát 

teszik lehetetlenné, később jelentős mértékben csökkentik annak teherbírását. A hidrogén 

okozta repedés (Hydrogen Induced Cracking, HIC) szempontjából a TM acélokhoz képest 

lényegesen kedvezőbbek a QT acélok. A QT acélokban a szulfid zárványok, a hengerlést 

követő kettős hőkezelés hatására gömbösödnek és nem alkotnak egybefüggő elnyújtott 

zárványsort [49].  

 

2.6. A HSS acélok hegeszthetőségi kérdései 

A nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztésének nehézségei elsősorban a nem-

egyensúlyi szövetszerkezetből adódnak. Ömlesztő hegesztés esetén ezt a szövetszerkezetet 

a hegesztés hőciklusa irreverzibilisen megváltoztatja, amelyet utókezeléssel már nem lehet 

helyreállítani. Ebből adódóan a hegesztett kötés rendkívül inhomogén mikroszerkezettel, 
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és az alapanyaghoz képest eltérő mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Nehézséget 

jelent, hogy a hőciklus eredményeként a hőhatásövezetben lokális jelleggel kialakuló rideg 

részek, különösen elegendő diffúzióképes hidrogéntartalommal párosulva, repedések 

keletkezésének helyei lehetnek. A hegesztésből adódó járulékos belső feszültségek és a 

nagyszilárdságú acélokra jellemző kis alakváltozó képesség együttesen fokozottan növelik 

a repedésképződési hajlamot. Az egyes esetekben megjelenő kilágyult zónák a kötés 

egészére nézve a mechanikai jellemzőik romlását idézik elő.  

A hozaganyag-választás területe is sokkal összetettebb a nagyszilárdságú acélok esetén, 

mivel az alapanyag előállításakor alkalmazott gyártástechnológiát nem lehet a hegesztés 

során reprodukálni (sem ötvözöttség, sem gyártástechnológia tekintetében), ezért nehéz 

olyan hozaganyagot választani, amely egyidejűleg garantálja a varrat kellő szilárdságát, és 

a repedésképződés elkerüléséhez szükséges alakváltozó képességet. Továbbá, bizonyos 

szilárdság fölött, a szilárdsági kritériumnak már nem is biztos, hogy meg tudnak felelni a 

hozaganyagok.  

 

2.6.1. A hőhatásövezet felépítése nagyszilárdságú acélok esetén 

Mivel hegesztés során az alapanyag hővel érintett, de meg nem olvadt részei 

(hőhatásövezet) különböző hőterhelést kapnak, így különböző tulajdonságokkal rendelkező 

sávok alakulnak ki. Egy melegen hengerelt szerkezeti acél egyrétegű varratának 

hőhatásövezete általános esetben az alábbi sávokból épül fel [24][57][58]: 

- szilárd-folyékony átmenet (Tsol…Tliq), 

- durvaszemcsés sáv (1100…1400 ºC), 

- normalizált (finomszemcsés) sáv (A3…1100 ºC) , 

- interkritikus (részleges átkristályosodási) sáv (A1…A3), 

- szubkritikus (kilágyulási) sáv (500 ºC…A1), 

- szegregációs sáv (100 ºC…500 ºC). 

Többrétegű varratok esetében, amikor a már kész varratsort a következő sor részben 

megolvasztja, illetve a meg nem olvadt részeken áthőkezeli, sokkal összetettebb 

hőhatásövezeti zónák, sávok alakulnak ki. A 2.18. ábra az egyrétegű és a többrétegű 

varratfelépítés esetén kialakuló (A1 feletti) hőhatásövezet szerkezetet szemlélteti. 

A nagyobb vastagságú nagyszilárdságú acéllemezek hegesztésekor viszonylag gyors, az 

edzéshez hasonló hűtési körülmények játszódnak le (10-100 ºC/s), mégis az alapanyaghoz 

képest eltérő mikroszerkezet alakul ki. Ennek a megeresztés hiánya mellett, elsődleges oka 

a hőciklus hatására eldurvult szemcseméret, amely egyrétegű varrat esetén a 

durvaszemcsés sávra (DSZ), többrétegű varrat esetén pedig az interkritikusan megeresztett 

durvaszemcsés sávra (IK DSZ) jellemző. A durvaszemcsés sáv esetén a maximális 

hőmérséklet közvetlenül az összeolvadási vonal mellett jóval meghaladja az Ac3 

hőmérsékletet, aminek következtében az ausztenit szemcsék az ötvözőtartalom 
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függvényében exponenciális ütemben kezdenek el növekedni. Az acélhoz adagolt 

mikroötvözők (Ti, Nb) segítségével a szemcsehatáron lévő diszperz kiválások hatékonyan 

akadályozzák a szemcsedurvulást, ezáltal a durvaszemcsés sáv kiterjedését. A szerkezeti 

acélok esetén rendszerint a durvaszemcsés sávban mérhető a legnagyobb keménység, 

mivel ebben a zónában a nagy ausztenitési hőmérséklet is kedvez a martensites 

átalakulásnak. Ebből adódóan, a hidegrepedés szempontjából a hőhatásövezet ezen sávja a 

legveszélyesebb [60]. 

 

varrat

alapanyag

első varratsor

második varratsor

alapanyag

csúcshőmérséklet

1100 – 1500 °C (DSZ)

850 – 1100 °C (N)

750 – 850 °C (IK)

500 – 750 °C (SZK)

(a) (b)

A. Változatlan durvaszemcsés sáv (VDSZ)

B. Szuperkritikusan megeresztett durvaszemcsés sáv (SZPK DSZ) 

C. Interkritikusan megeresztett durvaszemcsés sáv (IK DSZ)

D. Szubkritikusan megeresztett durvaszemcsés sáv (SZK DSZ)

 

2.18. ábra: A hőhatásövezet szerkezete egyrétegű és többrétegű varratfelépítés esetén [59] 

Nagyszilárdságú acélok hegesztésekor az interkritikus sáv (IK) tulajdonságai is 

meghatározóak lehetnek. Itt csak részben történik meg az ausztenites átalakulás, ezért itt 

egy meglehetősen heterogén szövetszerkezet alakul ki. Kedvező esetekben az így létrejött 

szövet jó mechanikai jellemzőkkel rendelkezik. A nemesített nagyszilárdságú acélokra 

jellemző, esetenként a 0,20% határértéket megközelítő karbontartalom, és az edződési 

hajlamot segítő ötvözők miatt ebben a sávban az alapanyaghoz képest szívósságcsökkenés 

alakulhat ki. A szerkezeti acélok folyáshatárának növekedésével fokozottan kell figyelni a 

hőhatásövezet kilágyulási hajlamára, ami elsősorban az interkritikus (IK) és a szubkritikus 

(SZK) sávokban fordulhat elő. A termomechanikusan kezelt acélok esetében a kedvezőbb 

vegyi összetétele miatt ezzel a jelenséggel nem kell számolni az IK sávban [59].  

Az összetett hőhatásövezeti sávok közül rendszerint a durvaszemcsés sáv Ac1 és Ac3 

hőmérsékletek közé hevült, interkritikusan megeresztett része a hegesztett kötés legkisebb 

szívósságú tartománya. Ennek oka az, hogy az IK DSZ lokális sávban a durvaszemcsés és 

az interkritikus sávokra jellemző kedvezőtlen tulajdonságok felerősítik egymást. Ennek 

megfelelően, termomechanikusan kezelt acélok esetében ez a sáv sem lesz kiugróan 

kedvezőtlen hatású, tulajdonságai a DSZ sávhoz hasonlóan fognak alakulni. Az 

interkritikusan megeresztett durvaszemcsés sávnak a teljes hegesztett kötés szívósságára 

gyakorolt kedvezőtlen hatását csökkenti, hogy ez a sáv nincs jelen a teljes 

lemezvastagságban, csak lokálisan fordul elő, miközben a durvaszemcsés és az 

interkritikus sáv a teljes szelvényméretre jellemző.  
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2.19. ábra. A Q+T és TM acélok hőhatásövezetének szövetszerkezete 
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Az eltérő gyártástechnológia okán érdemes összevetni a nemesített és a 

termomechanikusan kezelt acélok hőhatásövezeti zónáit. A különböző övezetek alapvetően 

megegyeznek a két acéltípus esetén, azonban ezek tulajdonságai eltérőek lehetnek. A 

2.19. ábrán a különböző hőhatásövezeti zónák szövetszerkezetei láthatók, az összehasonlít-

hatóság érdekében a hegesztési paraméterek megegyeztek. Jól megfigyelhető a DSZ övezet 

(3, 4) különbsége, a nemesített acélhoz képest a termomechanikusan kezelt acél esetében 

kisebb méretű szemcsék alakulnak ki [61].  

Összességében elmondható, hogy bármelyik övezetet is vizsgáljuk, a termomechanikus 

acél esetében az átlagos szemcseméret mindig kisebb. Ugyanakkor az is megfigyelhető, 

hogy a termomechanikusan kezelt acélok esetében a hőhatásövezet kiterjedése nagyobb, 

ami a mechanikai tulajdonságokat ez nem befolyásolja negatívan, a kialakuló kis 

szemcseméret következtében.  

A hegesztett kötések hőhatásövezetének inhomogenitását a keménységmérési 

eredmények szemléltetik a legjobban. A 2.20. ábra bemutatja, hogy a nemesített acélok 

esetében egy nagy keménységnövekedés következik be közvetlenül az összeolvadási vonal 

mellett.  

 

2.20. ábra. A Q+T és TM acélok hőhatásövezetének keménységváltozása [23][25][53] 

Az alapanyag felé haladva, a durvaszemcsés övezetben kilágyulás figyelhető meg, 

szilárdsági kategóriától függetlenül. Az is megfigyelhető, hogy a szilárdság növekedésével 

a keménységértékek is növekednek, amiből az következik, hogy a nagyobb szilárdságú 

kategóriákban fokozott figyelemmel kell lenni a keménységértékek változására. A 

termomechanikusan kezelt acélok esetében is megfigyelhető keményedés és kilágyulás, 

azonban a finomabb szövetszerkezet miatt ezek mértéke elmarad a Q+T acélokhoz képest.  
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Az eredmények egyrétegű kötésekből kimunkált próbatesteken készültek, így a 

többrétegű kötések esetén bekövetkező megeresztő hatás, értelemszerűen, nem 

érvényesült. Többrétegű hegesztett kötések esetében, az összetettebb hőhatásövezeti zónák 

miatt, a keménységeloszlás is árnyaltabb képet mutat.  

 

2.6.2. A hozaganyag-választás kérdésköre nagyszilárdságú acélok esetén 

Az alapanyag és a hozaganyag összehangolása komplex feladat, ahol a leggyakoribb a 

szilárdság szerinti megfeleltetés. A matching probléma az alapanyagok szilárdságának 

növelésével az utóbbi évtizedekben jelentősen felértékelődött. A hozaganyag-választás 

témaköre a nagyszilárdságú acéloknál lényegesen összetettebb feladatnak bizonyul, mint a 

hagyományos szerkezeti acélok esetén.  

Az alapvető nehézséget az jelenti, hogy az alapanyag és a hozaganyag adott hegesztő 

eljárásra jellemző keveredési arányának megfelelően kialakuló varrat esetén az alapanyag 

gyártástechnológiájára jellemző mechanikai és hőkezelési folyamatokat nem lehet 

reprodukálni, a kimagasló szilárdsági jellemzők megvalósításának egyedüli lehetősége az 

ötvözés. Az S700-as szilárdsági kategória esetében még elérhetők az alapanyag karbon-

egyenértékével közel azonos matching hozaganyagok, ugyanakkor a nagyobb szilárdságú 

acélok esetében már csak nagyobb karbon-egyenértékkel rendelkező hozaganyagok 

lehetségesek, így a hidegrepedések megjelenésének kockázata is nő [62].  

Ebből az következik, hogy a nagyszilárdságú acélok hegesztéséhez alkalmazott 

hozaganyagok vegyi összetétele jelentősen eltér az alapanyagokétól. A hozaganyaggyártók 

előtti kihívás abban áll, hogy napjaink dinamikusan fejlődő korszerű nagyszilárdságú 

acéljaihoz a megfelelő makro- és mikroötvözők együttes hatásával, a karbonegyenérték 

túlzott növelésnek elkerülésével, ezáltal a repedési hajlam kockázatának minimalizálásával 

fejlesszenek ki hozaganyagokat.  

A klasszikus értelemben vett matching lényege olyan hegesztett kötés létrehozása, 

amely mechanikai szempontból a legnagyobb homogenitással rendelkezik. Igen gyakori 

jelenség, hogy a szakítószilárdsági matching esetén az alapanyag és a hozaganyag eltérő 

vegyi összetétele és gyártási módja miatt a folyáshatárok elég jelentősen eltérnek, vagyis a 

matching itt már nem teljesül. Ezekből adódóan matching esetén a szilárdsági azonosságot 

értik, amelyet általában a közepes szilárdsági kategóriákban (360 < Rp0,2 ≤ 600-700 MPa) 

alkalmaznak. Overmatching (OM) esetén a hozaganyag szilárdsága meghaladja az 

alapanyagét, míg undermatching (UM) elven történő hozaganyag-választásnál a 

hozaganyag szilárdsága elmarad az alapanyagétól.  

Kísérleti eredmények és gyártói előírások igazolják, hogy a nagyszilárdságú acélok 

esetén nem minden esetben szükséges matching típusú hozaganyag fejlesztésére, illetve 

alkalmazására törekedni. Lehetnek olyan helyzetek, amikor az undermatching varrat esetén 
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a hegesztett kötés a gyártásból adódó repedésképződésnek és a többnyire nem statikus 

jellegű üzemi terhelésnek képes jobban ellenállni. Továbbá, a kisebb szilárdságú varrat 

nagyobb alakváltozó képessége és a kisebb maradó feszültség csökkenti a réteges tépődés 

veszélyét [63]. Az összehasonlítás alapja a garantált minimális folyáshatár, illetve 

szakítószilárdság értéke, így egy konkrét anyag, illetve hozaganyag esetén ezektől az 

értékektől lehetnek eltérések. Továbbá elmondható, hogy matching hozaganyagok esetén 

nehéz elérni, hogy mindegyik mechanikai jellemző megegyezzen egymással, ami annak 

köszönhető, hogy az alapanyag folyáshatár és szakítószilárdság hányadosa általában 

kisebb, mint a hozaganyagé. Általános elv, hogy a melegen alakított acélok esetén az 

alapanyaggal megegyező, esetleg kissé nagyobb szilárdságú, matching hozaganyagot 

használjunk. Jóval nagyobb szilárdságú, vagyis overmatching hozaganyag esetén nagy 

maradó feszültséggel kell számolni, ami kedvezőtlen hatású lehet. Azonban, 

nagyszilárdságú acélok esetén, amelyek folyáshatára nagyobb, mint körülbelül 600 MPa, 

már előnyösebb undermatching hozaganyagot választani. Természetesen, az így kapott 

kötés már kisebb szilárdságú lesz, mint az alapanyag [64]. A kisebb szilárdság ellenére az 

ilyen hozaganyagoknak számtalan előnyük van, amelyeket nagyszilárdságú acéloknál jól ki 

lehet használni. Ilyen pozitív tulajdonság a varratfém nagyobb szívóssága, a hidrogén 

okozta repedéssel szembeni nagyobb ellenállás, illetve a kisebb maradó feszültségek a 

hegesztett kötésben. Látható tehát, hogy a hegesztett kötés ugyan kisebb szilárdságú lesz, 

mint az alapanyag, annak más, hasonlóan fontos tulajdonságai azonban előnyösen 

változnak. Emellett azonban meg kell jegyezni, hogy a varrat mechanikai tulajdonságai 

általában még így is elérik az alapanyagra vonatkozó minimális követelményeket.  

 Az említett előnyök mellet fontos az is, hogy hol található a szerkezetben a hegesztett 

kötés. Azokon a helyeken, ahol a kötés teljes egészében terhelve van, elengedhetetlen, 

hogy a kötés legalább olyan szilárdságú legyen, mint az alapanyag; azokon a helyeken 

azonban, ahol a kötés csak kisebb feszültségnek van kitéve, már elegendő lehet kisebb 

szilárdságú varratot adó hozaganyagot alkalmazni.  

Ugyanakkor, különleges esetekben overmatching hozaganyag alkalmazása is 

elképzelhető, természetesen, csak azon alapanyagoknál, ahol rendelkezésre áll a kellő 

szilárdságú hozaganyag. Az alapanyagnál nagyobb szilárdságú hozaganyag alkalmazása 

esetén számolnunk kell azzal, hogy a kötés alakváltozó képessége kisebb lesz, és a 

kialakuló keménység értékek is magasabbak lehetnek, mint matching esetében, a kapott 

nagyobb szilárdság azonban kompenzálhatja ezeket a negatív hatásokat. Továbbá, abban az 

esetben, ha hiba van a hőhatásövezetben, a nagyobb szilárdságú hozaganyag előnyösen 

tudja azt kompenzálni [62]. Mindezek mellett azt is figyelembe kell venni, hogy ilyen 

párosítás esetén a kötés fáradási jellemzői is eltérőek lesznek. Jelenleg még nem áll sok 

eredmény rendelkezésre, azonban az az általános elv, miszerint a nagyobb szilárdságú 

hozaganyag rosszabb fáradási jellemzőkkel rendelkezik, termomechanikus anyagok 

esetében megdőlni látszik. Abban az esetben, ha a hőhatásövezet legkisebb szilárdsággal 
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rendelkező része egybeesik a legkisebb szívóssággal rendelkező sávval, akkor 

matching/overmatching típusú kötések és ismétlődő/dinamikus igénybevételek esetén az 

alakváltozás a hőhatásövezet ezen részére koncentrálódik, a repedés megjelenése és 

terjedése pedig viszonylag hamar bekövetkezhet [64].  

További lehetőség lehet vegyeskötések alkalmazása, amelynek során a gyöksort, esetleg 

az azt követő töltősort (hot pass) kisebb szilárdságú, majd a töltősorokat már 

matching/overmatching hozaganyaggal hegesztjük meg. A gyöksor esetén alkalmazott 

kisebb hőbevitel a hidegrepedések kialakulásának kedvez, ezért lehet célszerű egy kis 

karbontartalmú, krómmentes, nagyobb szívósságú, tehát undermatching hozaganyag 

alkalmazása. Feltétel ilyenkor az, hogy a hozaganyag szilárdsága ne legyen sokkal kisebb, 

mint az alapanyagé [62].  

 

2.6.3. Repedésképződési hajlam nagyszilárdságú acélok hegesztése során 

Nagyszilárdságú acélok hegesztése során, kritikus esetben, számolni kell repedések 

megjelenésével. Az ilyen acélokban, a fejlett üstmetallurgiai eljárásoknak köszönhetően, a 

szennyező tartalom minimális (az MSZ EN 10025-6 alapján P ≤ 0,025%, S ≤ 0,015%, L1 

kategóriában akár P ≤ 0,020%, S ≤ 0,010%), ezért hegesztéskor nem kell tartani 

melegrepedések (kristályosodási vagy likvációs repedések) megjelenésétől. Ezt a tényt 

erősíti az alapanyagokban 2%-ban korlátozott nikkeltartalom is, amely nagyobb 

mennyiségben és kén jelenlétében növelné a melegrepedési hajlamot. 

Ezzel szemben, a növelt szilárdsággal járó csökkenő alakváltozó képesség miatt, 

jellegzetes repedés megjelenési forma az úgynevezett hidegrepedés, más néven edződési 

vagy hidrogén okozta repedés. Ez az érzékenység fokozódik a szilárdság még további 

növelésével. Alapvetően a hidegrepedéssel szembeni érzékenységet meghatározza a 

kialakult szövetszerkezet keménysége (ezzel együtt pedig alakváltozó képessége); a 

jelenlévő diffúzióképes hidrogén tartalom; valamint a hegesztett kötésre ható 

húzófeszültség nagysága.  

Amint az a korábbiakban látható volt, a hegesztést követő rendkívül gyors hűlés nagy 

keménységű (martensit és bainit) szövetszerkezetet eredményezhet, amely rideg és 

alakváltozásra képtelen. A hegesztés során azonban nem a teljes tömeg melegszik fel, csak 

a hegesztés közvetlen környezete, ebből pedig az következik, hogy egyenlőtlen lesz a 

hőmérsékleteloszlás, a szerkezet különböző részei között egyenlőtlen hőtágulás és 

zsugorodás jelentkezik. A hőmérséklet különbség hatására a hőtágulás akadályozott, ami 

belső feszültségeket eredményez. Az így keltett maradó feszültséget pedig a kis 

alakváltozó képességű martenzit képtelen elviselni, abban repedések keletkezhetnek [24].  

Ezt a hatást fokozza a diffúzióképes, oldhatósági határt meghaladó hidrogén jelenléte. 

Hidrogén több módon kerülhet a hegfürdőbe: nem megfelelő felületelőkészítés okán a 
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felületi szennyeződésekből, a hozaganyagból, nem megfelelő gázvédelem esetén a 

levegőből stb. Ennek lényege, hogy a hegesztési folyamat során az ívben a hidrogén és a 

hidrogént is tartalmazó molekulák szétbomlanak, ionizálódnak, ezeket pedig a hegfürdő 

képes abszorbeálni. A hegfürdő kristályosodása után ezek az atomok, illetve ionok 

beépülnek a fémmátrix köztes rácshelyeibe, kis méretük miatt pedig még itt is nagy 

diffúzióképességgel rendelkeznek. Mivel a hőmérséklet csökkenésével csökken a hidrogén 

oldhatósága, így az ismét kiválik. Ennek során a nagy oldott hidrogéntartalmú varratból a 

hőhatásövezet irányába diffundálhat a hidrogén, ahol a δ-ferrit és a γ-vas is jelentős 

hidrogént tud oldatban tartani. Itt túltelített hidrogéntartalom jöhet létre, a hidrogén atomok 

a nagyobb energiájú rácstartományokhoz diffundálnak és rekombinálódnak. Ezeken a 

helyeken annyira megnő a gáznyomás, hogy a szemcsék közötti kötés helyileg felszakad, 

mikro- és makropórusok keletkeznek. Az alakváltozásra kevésbé képes nagy keménységű 

szövetszerkezetben ez a repedések megjelenésének valószínűségét növeli. Ilyen, hidrogén 

okozta hibák a halszemek, a mikropórusok és a mikrorepedések.  

Abban az esetben, ha romlanak a martenzit képződésének a feltételei, akkor az edződési 

repedés veszélye is csökken. Ennek legkézenfekvőbb módja a karbontartalom, illetve az 

edződés szempontjából a karbonhoz hasonló hatást eredményező ötvözők mennyiségének 

csökkentése, korlátozása. Ez a megoldás nemcsak a martenzitre van hatással, hanem 

egyúttal az austenit stabilitását is csökkenti, így az Ms hőmérsékletet növeli, ami tovább 

csökkenti az edződési repedésképződés esélyét [22].  

Fontos előírás lehet a hőhatásövezetben megengedhető maximális HVmax keménység 

rögzítése, mivel a keménység és a repedés elkerüléséhez szükséges alakváltozó képesség 

között szoros összefüggés van. Erről a megengedhető értékről az egyes anyagkategóriákra 

szabványelőírás rendelkezik. Finomszemcsés acélok esetén a hőhatásövezet maximális 

keménysége 450 HV lehet, abban az esetben, ha a diffúzióképes hidrogéntartalom 5 

ml/100g.  

 

2.6.4. Az előmelegítési és rétegközi hőmérséklet hatása a kötés tulajdonságaira 

Az előző fejezetek alapján jól látható, hogy a nagyszilárdságú acélok hegesztése igen 

összetett feladat. Egy lehetséges módszer a hegeszthetőség megítélésére az úgynevezett 

Graville diagram szerinti besorolás. A (szilícium tartalmat is figyelembe vevő) Graville-

féle karbonegyenérték és a karbontartalom függvényében az egyes acélokat hegeszthető-

ségük szempontjából három kategóriába lehet sorolni, ahogyan az a 2.21. ábrán látható.  

Az I. kategóriába tartozó anyagok gyakorlatilag problémamentesen hegeszthetők, 

lemezvastagságtól függően esetleg minimális előmelegítési hőmérsékletet igényelnek. A 

II. kategória acéljai esetében már a hőbevitel alulról való korlátozása is szükséges, végül a 

III. kategória acéljai csak limitált vonalenergiával és előmelegítés mellett hegeszthetők. Jól 
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látható, hogy az S690QL kategória elviekben a II. csoportba sorolható be, a tapasztalatok 

mégis azt mutatják (lemezvastagságtól függően), hogy felülről korlátozott hőbevitelt, 

illetve szigorú előmelegítést igényelnek [23]. Megfigyelhető az is, hogy az S960M 

kategória esetén a vonalenergia és a hőbevitel sem meghatározó (a diagram alapján), így 

egyszerűbb hegesztéstechnológia alkalmazható. Fontos tény, hogy a diagram csupán a 

karbonegyenértéket és a karbontartalmat veszi alapul, más tényezőket figyelmen kívül 

hagy, azonban közelítésre, az alapvető hegesztéstechnológia becslésére megfelel.  

 

2.21. ábra. Graville diagram [57] 

Az acélok hegesztésekor az előmelegítés alkalmazásával csökkenteni tudjuk a hűlési 

sebességet, aminek köszönhetően kisebb keménységű, illetve kevésbé rideg 

szövetszerkezet alakul ki a varratban és a hőhatásövezetben. Ugyanakkor, előmelegítést 

alkalmazva, a nagyobb szilárdsági kategóriák esetén, a hőhatásövezetben a martenzit 

megjelenését nem lehet elkerülni. Az előmelegítés alkalmazásának további előnye, hogy a 

hegfürdő létideje megnő, ezáltal a hidegrepedések keletkezésében fontos szerepet betöltő 

hidrogén távozásának a feltételei kedvezőbbek lesznek. Az előmelegítés kedvezően hat 

még a hegesztett kötésben mindig jelenlévő maradó feszültségre is [24].  

Az előmelegítési hőmérséklet meghatározására számos módszer használható, a finom-

szemcsés acélok esetében az a két módszer a legalkalmasabb, amelyeket az  

MSZ EN 1011-2 [65] szabvány is tartalmaz. A módszerek közös vonása, hogy a 

repedésképződés mérsékléséhez szükséges előmelegítési hőmérséklet meghatározásának 

alapja a karbonegyenérték kiszámítása, amelyre módszertől függően több összefüggés is 

szolgál. Ez a karbontartalomhoz viszonyítva az egyes ötvözők repedésképződésre 

gyakorolt hatását veszi figyelembe. Az „A” módszer alapja az IIW által ajánlott CE 

karbonegyenérték: 

 
Mn Cr +Mo+V Cu+ Ni

CE = C + + +
6 5 15

.  (2.5) 
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Ez ötvözetlen, finomszemcsés, illetve gyengén ötvözött acélokra alkalmazható, a 

következő kritériumok betartásával: C = 0,05-0,25%, Si ≤ 0,08%, Mn ≤ 1,7%, Cr ≤ 0,9%, 

Cu ≤ 1,0%, Ni ≤ 2,5%, Mo ≤ 0,75%, V ≤ 0,2%. Az összefüggés CE = 0,3-0,7% között 

érvényes. A szükséges előmelegítési hőmérséklet az úgynevezett egyenértékű, vagy 

kombinált falvastagság, a diffúzióképes hidrogéntartalom, a hőbevitel és a CE imseretében, 

nomogram segítségével határozható meg.  

A szabvány által javasolt „B” módszer alapja az Uwer-Höhne összefüggés:  

 
Mn+Mo Cr +CU Ni

CET = C + + +
10 20 40

.  (2.6) 

Ez az összefüggés már a kissé ötvözött, nagyszilárdságú acélokkal végzett kísérletek 

adataira épül és használható egészen 1000 MPa folyáshatárig. Kritériumai: C = 0,05-

0,32%, Si ≤ 0,08%, Mn ≤ 0,5-1,9%, Cr ≤ 1,5%, Cu ≤ 0,7%, Ni ≤ 2,5%, Mo ≤ 0,75%, V ≤ 

0,18%, Nb ≤ 0,06%, Ti ≤ 0,12%, B ≤ 0,005%. Ez az összefüggés CET = 0,2-0,5% között 

alkalmazható. Az előmelegítés hőmérséklet minimális értéke ebben az esetben az alábbi 

összefüggéssel határozható meg:  

  
 

     
 

0,35

e d v

s
T = 697 CET +160 th +62 H + 53 CET - 32 E - 328

35
,  (2.7) 

ahol: CET (%) a karbonegyenérték, s (mm) a kombinált falvastagság, Hd (ml/100 g fém) a 

diffúzióképes hidrogéntartalom, Ev (kJ/mm) pedig a vonalenergia. 

Lényegi elv, hogy a vizsgált acéloknál a gyöksor esetén különösen fontos előmelegítést 

alkalmazni, mivel a megfelelő résáthidalás biztosítása és a túlzott gyökátfolyás megakadá-

lyozása miatt (különösen kézi eljárás esetén) a vonalenergia szabályozására korlátozottak a 

lehetőségek. Amennyiben egy varrat többrétegű hegesztéssel készül és az egyes sorok 

között viszonylag nagy a szünetidő, akkor a töltősorok között is célszerű előmelegíteni. 

Az előmelegítési hőmérséklet alkalmazása mellett legalább ilyen fontos tényező a 

rétegközi hőmérséklet korlátozása, amellyel a varrat és a hőhatásövezet kilágyulását, 

illetve szívósságcsökkenését lehet elkerülni. Nemesített acélok esetében, a szilárdság 

növekedésével ez az érték csökken, míg termomechanikusan kezelt acéloknál jellemzően a 

szilárdság nincs hatással a rétegközi hőmérsékletre. Meghatározására nincsenek előírások, 

a gyártás során az egyes acélgyártók, megrendelők követelményeit kell betartani.   

 

2.6.5. A vonalenergia és a kritikus hűlési idő szerepe 

Ahogy azt az előző fejezetben láthattuk, előmelegítési hőmérséklet meghatározásának 

egyik fontos eleme a hegesztés során alkalmazott fajlagos hőbevitel nagyságának ismerete, 

amit a vonalenergiával szokás jellemezni. Ez definíció szerint nem más, mint a hegesztett 
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kötés egy varratsorában elnyelt hőmennyiségnek és a hegesztett kötés hosszának a 

hányadosa. Mivel hegesztés során a bevitt energia a hegesztési paraméterek (Uív,Ih és vh) 

függvénye, így a vonalenergia a gyakorlatban ezek segítségével számítható: 

 
 

 ív h
V

h h

U I cosdE f
E = = =

ds v v


 ,  (2.8) 

ahol: Ih (A) a hegesztőáram, Uív (V) az ívfeszültség, φ (°) az áram és feszültség közötti 

fázisszög (egyenáram esetén ez 0), vh (mm/s) a hegesztési sebesség, η a termikus hatásfok.  

A vonalenergia pontos ismerete és szabályozása elengedhetetlen a megfelelő kötés 

létrehozásához. Általános szabály, hogy növelésével, a már korábban említett szemcse-

durvulási hatás megnő, vagyis a ridegtörési hajlam, a rossz alakíthatóság kialakulásának, 

valamint a szilárdsági tulajdonságok romlásának az esélye nő [57]. Ezért, a nagy-

szilárdságú acélok hegesztése esetén nagyon fontos a szabályozott hőbevitel, ezen túl pedig 

a vonalenergia alacsony értéken való tartása. A kis vonalenergia, kritikus esetben, gyors 

hűlési sebességet okozhat, vagyis megjelennek a kemény szövetelemek, ezáltal pedig helyi 

keménységcsúcsok alakulnak ki, ami az edződési repedések kialakulása szempontjából 

veszélyes [23]. Ilyen esetben lehet előnyös az előmelegítési hőmérséklet növelése. 

Összességében azonban elmondható, hogy a vonalenergia csökkentésével növelhető a 

kötés szilárdsága és a hőhatásövezet szívóssága, csökkenthetők a maradó alakváltozások, 

ezzel együtt pedig a maradó feszültségek, illetve mérséklődik a hőhatásövezet szélessége 

is; ugyanakkor a vonalenergia növelésével fokozható a termelékenység. Mivel a nagy-

szilárdságú acélok esetén a minőségnek van nagyobb szerepe, ezért a vonalenergiát 

korlátozni kell [66]. 

 A hegesztéstechnológia tervezése során tehát meg kell találni az optimális vonalenergia 

nagyságát, ami különösen többrétegű varratok esetében nem egyszerű feladat. A gyakorlati 

tapasztalatok alapján kis vonalenergiával és kis keresztmetszetű varratsorokkal kell a nagy-

szilárdságú acélok varratait elkészíteni. A kisebb keresztmetszet a hőbevitel nagyságának 

mérséklése miatt fontos. A gyártók a maximálisan megengedett varratsor szélességet 

nagyon gyakran előírják, amelynek a hegesztést követő ellenőrzésével az alkalmazott 

vonalenergia mértékére, illetve a hegesztők munkafegyelmére lehet következtetni [14]. 

A vonalenergia – az előmelegítési és rétegközi hőmérséklet, valamint a hegesztési 

paraméterek mellett – alapvetően meghatározza a hegesztett kötés lehűlésének sebességét, 

így a kialakuló szövetszerkezeteket, a hőhatásövezet különböző részeiben. Mindezen 

hatásokat együttesen a t8,5/5 kritikus hűlési idővel jellemezzük [67]. Ez a jelzőszám az A3 

hőmérsékletről (nagyszilárdságú acélok esetében 800-900 °C közé tehető) az 500 °C-ra 

történő hűlési idejét jelenti. A legtöbb irodalom ezt az időt t8/5-tel jelöli [23][28][36], 

azonban helyesebb a t8,5/5 jelölés alkalmazása, mivel a nemesített nagyszilárdságú acélok 

kis karbontartalma miatt az A3 hőmérséklet közelebb található a 850 °C-hoz, mint az 
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800 °C-hoz. A hegesztési hőciklus 800 és 850 ºC közötti hűlési szakasza meglehetősen 

nagy meredekségű, ezért a t8,5/5 és t8/5 hűlési idők közötti különbség minimális.  

A t8,5/5 kritikus hűlési idő az ívhegesztés során a hegesztendő tárgyban kialakuló 

hőmérsékletmezőt leíró Rykalin modellből számszerűsíthető [4]. A kritikus hűlési idők 

számításának alapját a különböző hővezetési modellek adják. Vékony lemezek esetén 

kétdimenziós; középvastag és a vastag lemezek, valamint nagyméretű tárgyak esetén 

háromdimenziós hővezetés vehető figyelembe. A vékonylemez-modellre érvényes 

összefüggésnél a felületi hőátadás dominál, a hővezetés csekély jelentőségű: 
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2 2

 
   

        
2D8,5/5 2 2

p h 0 0

1 1
t -

4 c v s 500 -T 850 -T



  
,  (2.9) 

ahol: Φ a hőáram, λ a hővezetési tényező, cp az állandó nyomáson vett fajhő, ρ a sűrűség, 

vh a hegesztési sebesség, s a lemezvastagság, To pedig az előmelegítési hőmérséklet. A 

háromdimenziós hővezetés a vastaglemezekre vonatkozik, ennél a nagytest-modellnél a 

hővezetés dominál, a felületi hőátadás csekély jelentőségű: 
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.  (2.10) 

Egy adott hegesztési feladathoz alkalmazható modell kiválasztásához a határ-

lemezvastagságra vonatkozó összefüggést kell alkalmazni [65].  

A kritikus hűlési idő szorosan összefügg a keletkezett szövetszerkezettel és így a 

hőhatásövezetben jelentkező keménységgel, nagymértékben meghatározva ezáltal a kötés 

tulajdonságait. Általánosan elmondható, hogy egy szerkezeti acéltípusra, ha nagyobb 

hűlésidő felé térünk el, akkor kedvezőbb ütőmunka értékeket kaphatunk, ha viszont a 

kisebb hűlésidő (a nagyobb hűléssebesség) irányába, akkor már martenzit képződéssel és 

keménységnövekedéssel kell számolni [36]. Különböző szerkezeti acélok esetén a 

hőhatásövezetben jelentkező keménység és a t8,5/5 hűlésidő közötti kapcsolatot szemlélteti 

a 2.22. ábra. Ezen jól látható a már elmondott hatás, a hűlési idő növekedésével a hőhatás-

övezetben jelentkező keménység arányosan csökken, ugyanakkor a szilárdság növeke-

désével a kialakuló keménység nő. Ez azt jelenti, hogy az optimális hűlési idő 

tartományának megválasztása szilárdsági kategóriától függő. Jól látható továbbá, hogy egy 

szilárdsági osztályon belül, a termomechanikusan kezelt acélok keménysége mindig 

kisebb, mint a nemesített acéloké.  

A diagramban feltüntetett adatok egyrétegű hegesztett kötésre vonatkoznak, többsoros 

kötések esetén a hatások sokkal összetettebbek, annak köszönhetően, hogy a felsőbb 

rétegek hegesztése során kialakult hőciklus hatással van a már elkészített varratsorokra. 

Kiemelésre érdemes, hogy a hűlési idő nemcsak a kötés keménységére, hanem annak 

mechanikai jellemzőire is jelentős hatást gyakorol, általánosan a hűlési idő növekedése, 
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vagyis a nagyobb hőbevitel okán bekövetkező szembedurvulás, a mechanikai jellemzők 

számottevő leromlását okozhatja [68]. 

A szakirodalom alapján általánosan elmondható, hogy a hegeszthető, finomszemcsés 

szerkezeti acélok közül az S690QL acélminőség esetén a t8,5/5 hűlési idő értékét célszerű a 

6-15 s-os intervallumban tartani, míg az S960TM acélok esetében, a kedvezőbb 

szövetszerkezet okán, akár 5-25 s között is megfelelő kötést kaphatunk [4][7][23][50][69]. 

A későbbiekben bemutatásra kerülő hegesztési kísérleteim során ezeket az adatokat vettem 

kiinduló értékeknek.  

 

2.22. ábra. A hőhatásövezet keménysége és a kritikus hűlési idő közötti kapcsolat [69] 

Amint látható volt, nagyszilárdságú szerkezeti acélok esetén nem lehet egy adott 

paraméterkombinációt optimálisnak tekinteni. Éppen ezért a fejlesztőmérnökök az 

elfogadható mechanikai jellemzőket eredményező hegesztési paramétereket hegesztési 

munkatartományokban adják meg. A paramétertartományt a gyártók jellemzően hegesztési 

kísérletek alapján határozzák meg, a kötéseken mért anyagvizsgálati eredményeket pedig a 

hegesztéstechnológia tervezésére vonatkozó és főként a repedéselkerülésre és a szilárdsági 

jellemzőkre koncentráló szabvány, a kötések vizsgálatára vonatkozó előírások, továbbá az 

alapanyagra vonatkozó követelményekkel történő összehasonlítás alapján értékelik. Az 

elvégzett hegesztési kísérletekhez én is felhasználtam ilyen ajánlásokat 

[12][13][14][16][50][69]. A kísérleteim alapján és során bizonyos szintű módosításokat 

tartottam indokoltnak, ezért ezek részletes bemutatását az 4. fejezetben teszem meg. 

 

2.7. A szakirodalmi áttekintés alapján levonható következtetések 

Megvizsgálva a szakirodalmat, amely az alapanyagok tekintetében igen terjedelmes, 

megállapítható, hogy mind a nemesített, mind a termomechanikusan kezelt acélok összetett 
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gyártástechnológiát követelnek meg, a folyamat a TM acélok esetében az összetettebb. 

Összeségében a TM acélokban található akisebb ötvözőtartalom, a finomabb szemcse-

szerkezet miatt azok kedvezőbb mechanikai és szívóssági jellemzőkkel rendelkeznek, 

ugyanakkor a gyártható lemezvastagság ma még elmarad a nemesített acélokhoz képest.  

Hegeszthetőség szempontjából, mindkét acél esetében, összetett hőhatásövezettel kell 

számolni, a kedvezőbb vegyi összetétel miatt a termomechanikusan kezelt acélok jóval 

kedvezőbb hegesztéstechnológiát tesznek lehetővé, mint a nemesített acélok (előmelegítés 

elhagyása, szélesebb vonalenergia tartomány, kisebb keménység a höhatásövezetben). 

Q+T acélok esetében, nagyobb szilárdságkategóriáknál igen szigorú feltételeket kell 

betartani. Ennek megfelelően nem létezik optimális hegesztési munkatartomány, minden 

anyagminőségre és szilárdsági kategóriára külön-külön kell meghatározni azt. A 

hozaganyag-választás kérdéskörét vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb irodalom 

matching, illetve undermatching hozaganyagpárosítást javasol, azonban speciális 

esetekben, kisebb szilárdságkategóriákban előnyos lehet az overmatching hozaganyag 

alkalmazása is.  
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3. AZ ISMÉTLŐDŐ IGÉNYBEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE 

Ahogy az az előző fejezetekben látható volt, a hegesztett kötések, különösen a nagy-

szilárdságú acélok esetében, igen összetett módon viselkedhetnek. Ehhez járul hozzá az 

összetett igénybevétel, amit működésük során ezen acéloknak és kötéseiknek el kell 

viselniük. Mivel napjaink szabványai, előírásai nem tudnak lépést tartani az acélgyártók 

újításaival, így elengedhetetlen a nagyszilárdságú acélok esetében részletesen is 

foglalkozni ezzel a kérdéskörrel. Az igénybevételek közül az ismétlődő igénybevételek 

esetén áll rendelkezésre a legkevesebb adat, így a továbbiakban ezekkel foglalkozom 

részletesebben.  

 

3.1. A káresetek megjelenési formái 

A hegesztett szerkezetekben alkalmazott acélok fáradási tulajdonságainak ismerete 

napjainkban is a fejlesztők figyelmének középpontjában áll. Ezt indokolják azok a 

statisztikai elemzések, amelyekből az derült ki, hogy a törések legnagyobb számban 

hegesztett szerkezetekben következnek be. Egy tanulmány szerint a törést okozó 

igénybevétel az esetek 79%-ában a fáradás valamilyen formájához kapcsolódott és csak 

21%-át okozta statikus vagy kvázistatikus igénybevétel (3.1. ábra). Mindez a fáradásra, 

mint a hegesztett szerkezetek tönkremeneteléért felelős károsodási folyamatra irányítja a 

figyelmet [7]. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy az esetek nagy részében a 

tönkremenetel a tervezésre, illetve gyártásra vezethető vissza, továbbá, hogy a törés az 

esetek 90%-ában feszültséggyűjtő hely környezetében következik be. A hegesztett kötések 

mindkét szempontból kiemelt figyelmet érdemelnek.  

Az ipari gyakorlatban egyre szélesebb körben alkalmazott nagyszilárdságú acélok 

fáradási tulajdonságairól jelenleg még hiányosak az ismereteink. A nagy szilárdságból 

származó előnyök statikus húzóterhelés esetén lényegében maximálisan kihasználhatók, 

azonban a helyzet már nem ennyire egyértelmű stabilitásvesztés, illetve ismétlődő igény-

bevétel esetén. A hegesztett kötések vonatkozásában a nagyszilárdságú acélok előnye még 

inkább korlátozott, ezért napjainkban a figyelem a hegesztést követő termikus és 

mechanikus utókezelések felé irányul, amelyekkel a hegesztett kötések fáradási 

szilárdságát hatékonyan lehet növelni. A nagyszilárdságú acélokban lévő lehetőségek teljes 

mértékű kiaknázásához, a technológia fejlesztése mellett, a tervezésben is szemlélet-

váltásra van szükség. A hagyományos tervezési megközelítések nem alkalmasak arra, hogy 
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egy-egy probléma esetén a nagyszilárdságú acélok alkalmazásával, kisebb szelvény-

mérettel, sajáttömeg csökkentést lehessen elérni.  

 

3.1. ábra. Töréssel járó káresetek statisztikája [8] 

Az előzőekhez társul, hogy a nagyszilárdságú acélokban a kisméretű rideg fázisok –

karbidok, martensit szigetek vagy esetenként zárványok – hasadásos töréshez vezethetnek, 

amennyiben a mátrix képlékeny folyása nagy mechanikai feszültséget ad át a rugalmasan 

terhelt rideg részen. Elegendően nagy feszültség esetén a rideg zóna és a mátrix 

határfelületén repedés jelenhet meg. A rideg zóna méretétől és a határfelület repedés-

megállító képességétől függően a keletkező mikrorepedés hasadásos töréshez vezethet, 

amelynek terjedése egy nagyszögű szemcsehatárnál megállhat, kedvezőtlen esetben 

viszont továbbterjedhet a szomszédos szemcsébe. Amennyiben a nagyszögű szemcse-

határok között viszonylag jelentős távolság van (például a hegesztett kötés szemcsedurvult 

sávja), akkor a hasadásos törés megakadályozását elsősorban a rideg fázis méretének 

korlátozásával lehet megvalósítani. Finomszemcsés szerkezet esetén a repedésterjedés 

szempontjából elsősorban a nagyszögű szemcsehatárok repedésterjedést megállító 

képessége a döntő [1]. Ebből a szempontból a nemesített acélok esetében, különös 

tekintettel a hőhatásövezet durvaszemcsés zónájára, külön figyelmet kell fordítani a 

szemcseméret szabályozására, ami elsősorban a hőbevitellel, vonalenergiával lehetséges. 

Mivel a termomechanikusan kezelt acélok kiinduló szemcsemérete finomabb, így 

esetükben a hasadásos törés, illetve a ridegedés sem meghatározó jelenség [70][71]. 

A hegesztett kötések sohasem tekinthetők hibátlannak, ezért fáradási jellemzőik során 

mindig figyelembe kell venni, hogy a hegesztett kötés, különösen annak hőhatásövezete 
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alapvetően eltérően viselkedik, mint az alapanyag. A továbbiakban a hegesztett kötések 

esetén legmeghatározóbb ismétlődő igénybevételeket, a kisciklusú fáradást, a nagyciklusú 

fáradást, valamint a fáradásos repedésterjedést elemzem.  

Általánosan a kifáradás jellegzetes folyamata a mikrorepedés keletkezése, mikro-, majd 

makrorepedések terjedése, végül pedig a törés bekövetkezése.  

A repedés keletkezést megelőző diszlokációs folyamatok alapvetően meghatározzák a 

repedés keletkezésének helyét, így a szemcsehatár, az inkoherens fázishatár és a felület 

alapvető szerepet játszik. Általánosan ismert tény, hogy a fáradási repedések döntő 

többsége a felületi rétegben alakul ki, elsősorban a nagy helyi képlékeny alakváltozású, 

azaz a feszültséggyűjtő helyeken.  Próbatesten végzett fárasztás esetében éppen ezért a 

felület minősége, egyenetlenségek jelenléte, illetve a fárasztás hatására kialakuló csúszási 

vonalak, sávok alapvetően meghatározzák a repedések keletkezését. Különösen kisciklusú 

fárasztóvizsgálatok esetében jelentős ez a hatás. Említésre érdemes, hogy míg egyes 

irodalmak alapvetően a diszlokációs szerkezetre és energia eloszlásra vezetik vissza a 

felületi repedések keletkezését [8][72], addig más irodalmak csupán a felületen jelenlévő 

rövid repedéseket (short cracks), azok geometriai méreteit tekintik meghatározónak 

[73][74].  

Az egyéb eltérések, hibák a próbatest bármely területén képesek adalályozni a 

diszlokációk mozgását, azonban ugyanolyan méretű hiba a felületen, illetve a felület 

közelében, nagyobb feszültségkoncentrációt okoz, mint a próbatest belsejében [8]. A 

fázishatárok szerepe a repedés keletkezésében igen eltérő. Koherens határú és a mátrixhoz 

közeli tulajdonságú fázis nincs lényeges hatással a diszlokációk mozgására, a repedések 

kialakulására. Inkoherens határok, illetve a mátrixtól jelentősen eltérő tulajdonságú kiválás 

esetén a dizslokációk feltorlódnak, elérve egy kritikus értéket megindulhat a szomszédos 

fázisban a képlékeny alakváltozás, de mikrorepedés keletkezhet a második fázis és a 

mátrix határán, megrepedhet a második fázis és a mátrix is. A finomszemcsés 

nagyszilárdságú acélok esetében nagyszámú szemcsehatár áll rendelkezésre, a komplex 

szövetszerkezetnek köszönhetően pedig a diszlokációk mozgása akadályozott, így a 

repedés keletkezéssel szembeni ellenállásuk is nagyobb, mint a hagyományos acéloké.  

A repedés terjedése alapvetően két szakaszra osztható. A kezdeti szakaszban, 

egytengelyű terhelés esetén, az alkalmazott erővel 45°-os szöget bezáró maximális 

csúsztatófeszültséggel párhuzamos rendszerekben indulnak meg a repedések (I. típus). A 

repedés növekedésével a repedés irénya egyre inkább eltér a kindulási síktól és a terhelő 

erőre merőleges irényban halad tovább (II. típus) [8][75].  

A fáradás a terhelés hatására bekövetkező képlékeny alakváltozás, ez pedig diszlokáció 

mozgás eredménye [8]. A diszlokációk a mozgásuk során egymással kölcsönhatásba 

lépnek: kiolthatják egymást, vakanciákat hozhatnak létre, leginkább azonban 

sokszorozódnak. A képlékeny alakváltozás során a diszlokációk száma tehát jelentősen 
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megnő, növekszik a diszlokáció-sűrűség. Ennek következtében a diszlokációk már 

akadályozzák egymás mozgását, vagyis az alakváltozás csak egyre növekvő feszültséggel 

érhető el, az anyag keményedik. Ez a mechanikai tulajdonságok változását okozza. Ennek 

egyik kedvezőtlen hatása, hogy az alakított anyag alakváltozó képessége, alakváltozási 

tulajdonságai jelentősen csökkennek, egy idő után pedig kimerülnek. Vagyis, az anyag 

nem képes tovább alakváltozni: repedések jelenhetnek meg, majd bekövetkezhet a törés.  

Ha a terhelő erő kicsi, akkor csak a szabad felülettel érintkező, a csúszásra kedvezően 

orientált krisztallitok csúszó síkjaiban következik be a képlékeny alakváltozás. Abban az 

esetben, ha a terhelést tovább növeljük, egyre több szemcse szenved képlékeny 

alakváltozást, annak ellenére, hogy a kedvezőtlen orientációjú krisztallitok jelentősen 

akadályozzák az alakváltozást. Ugyanis, a szomszédos krisztallitok között olyan nagy helyi 

feszültség alakul ki, ami még a kedvezőtlen orientációjú szemcsékben is megindítja az 

alakváltozást. Ha ezen alakváltozott szemcsék aránya eléri a 100%-ot akkor a feszültség 

megfelel a folyáshatárnak, illetve az egyezményes folyáshatárnak. Ezzel egyidőben, 

természetesen, az élettartam fokozatosan csökken.  

Abban az esetben, ha a vizsgált anyag makroszkopikus viselkedését figyeljük meg, 

megállapítható, hogy a terhelés hatására (amely ebben az esetben húzó jellegű) 

bekövetkező alakváltozás kezdetben csak rugalmas, majd a terhelés növelésével jelenik 

meg a maradó, képlékeny alakváltozás. Ha a próbatestet tehermentesítjük, természetesen 

maradó nyúlást érzékelünk. Ez csak úgy szüntethető meg, ha ezután nyomó igénybevétellel 

terheljük, amelynek hatására az rövidülni fog. Abban az esetben, ha a terhelést nem 

szüntetjük meg mihelyt elértük a kiinduló hosszt, a kiindulásinál rövidebb hosszúságot 

kapunk eredményül. Így ismét húzó feszültséget kell alkalmazni, addig, amíg a próbatest 

vissza nem nyeri eredeti hosszát. Ha ezt a folyamatot grafikusan ábrázoljuk, a feszültség-

alakváltozás síkon megkapjuk a kisciklusú fáradás hiszterézis görbéjét (3.2. ábra).  

 
3.2. ábra. Kisciklusú fárasztás hiszterézis görbéje [8] 



AZ ISMÉTLŐDŐ IGÉNYBEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE 

48 
 

Az ábrán az alakváltozás amplitúdó a teljes alakváltozást mutatja, amely két részből 

tevődik össze: a rugalmas és a képlékeny alakváltozásból. A befektetett munka arányos a 

görbe területével, ennek egyik része hővé alakul a másik része pedig az anyagban okoz 

mikroszerkezeti változásokat, amelyek következménye lesz a repedések keletkezése, 

terjedése, végül pedig a törés.  

Ha a nagyciklusú fáradást vizsgáljuk, amikor a terhelés a folyáshatárnál minden esetben 

kisebb, azt tapasztaljuk, hogy makroszkopikus maradó alakváltozás nem következik be. 

Ennek megfelelően a hiszterézis görbe egyenessé fajul, tehát az anyag tisztán csak 

rugalmas alakváltozást szenved, ebből pedig az következik, hogy a fáradás jelensége nem 

következhetne be. Azonban, az anyagban ébredő helyi feszültségek következtében néhány 

kedvezően orientált szemcse képlékenyen alakváltozik, ami ebben az esetben is 

repedésekhez, végül pedig töréshez vezet. Nagyciklusú fárasztásnál, mivel az anyag csak 

kis mértékben alakváltozik, a vizsgált keresztmetszet állandónak vehető, ezért a feszültség 

valódi feszültségnek tekinthető, tehát az alakváltozás és a feszültség között lineáris a 

kapcsolat. Ebből következik, hogy a kapott eredmények azonosak lesznek, akár állandó 

alakváltozás-, akár állandó feszültség-amplitúdóra vezérelve végeztük a vizsgálatokat. 

A bekövetkező mikroszerkezeti változások hatására természetesen az anyag különböző 

tulajdonságai (mechanikai, fizikai, mágneses) is változnak bizonyos mértékig. Lágyított 

anyagoknál a fáradási keményedés jellemző, míg a keményített, növelt szilárdságú, 

jellemzően finomszemcsés anyagoknál a lágyulás jelensége tapasztalható. A keményedés, 

illetve a lágyulás jelensége a fárasztás körülményeinek is a függvénye lehet. A 

szakítóvizsgálat során meghatározott mérőszámokkal megbecsülhetjük, hogy az anyag 

ciklikusan keményedni vagy lágyulni fog a fárasztás során. A két meghatározó jellemző a 

szakítószilárdság és a folyáshatár. Ha hányadosuk nagyobb, mint 1,4 az anyag keményedni 

fog, ha pedig kisebb, mint 1,2 az anyag lágyul. A két érték között stabil viselkedést 

tapasztalunk. Ezen megállapítások mellett még egy fontos megfigyelés tehető. Az 

igénybevételi szám növekedésével a függő változók egy határértékhez tartanak, ami azt 

jelenti, hogy a változások mértéke egy érték után már nem érzékelhető. A fárasztásnak ezt 

az állandósult állapotát telítődött állapotnak hívjuk [8]. 

A kisciklusú és a nagyciklusú ismétlődő igénybevételek rendszerezésében a Wöhrer-

görbe, angol nyelvterületen S-N görbe, segít. A Wöhler-görbe az ismételt igénybevétel 

hatására bekövetkező törést okozó feszültség és az igénybevételi szám közötti kapcsolatot 

leíró görbe. A különböző típusú ismétlődési módok áttekinthetősége érdekében a 3.3. ábra 

a teljes Wöhrer-görbét szemlélteti. A határértéket a kisciklusú és nagyciklusú fáradás 

között 104-5*104 tönkremeneteli ciklusszám jelenti, azonban ennek értéke nem egységes. 

Továbbá 108 ciklusszám fölött a klasszikus nagyciklusú fáradás jelenségét felváltja az ultra 

nagyciklusú fáradás. A különböző irodalmakban eltérés található [8][72][76], illetve a 
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vizsgált anyag minősége, mechanikai jellemzői, kezeltségi állapota is hatással van a 

nagyságára.  

 
3.3. ábra. A teljes Wöhrer-görbe [8] 

 

3.2. A kisciklusú fáradás (LCF) jelensége 

A berendezések, szerkezetek, szerkezeti elemek egyes helyein feszültségkoncentráció, 

túlterhelés következhet be, amely a szívós anyagok képlékeny alakváltozását okozhatja. 

Abban az esetben, ha a kedvezőtlen hatások többször ismétlődnek, a képlékeny 

alakváltozások is ismétlődnek, amelyek végül viszonylag kisszámú igénybevétel után 

repedések kialakulásához, majd töréshez vezethetnek. A technikai fejlődés következménye 

az is, hogy egyes berendezéseket a gyors erkölcsi elavulás miatt viszonylag rövid 

élettartamra célszerű tervezni. A méretezés tekintetében ez azt is jelenti, hogy a terhelések 

során megengedik folyáshatárt meghaladó feszültségek fellépését, azok korlátozott és 

kézbentartható számú ismétlődését.  

Amennyiben a tönkremeneteli ciklusszám kisebb 104-nél (5*104-nél) kisciklusú 

fáradásról beszélünk. Ez a tartomány további két részre osztható; egyrészt az extra nagy 

terhelésű (N ≤ 102), másrészt a normál kisciklusú fáradás (102 < N ≤ 104) szakaszára. Ez 

utóbbi jelenség a hegesztett acélszerkezetek esetében is előfordul, és abban a helyi 

feszültséggyűjtő helyek kiemelt jelentőséggel bírnak. E helyek között a szerkezet 

kialakításán túl a hegesztett kötés alakja és a varrat eltérései is szerepelnek. Tekintettel 

arra, hogy a hegesztett kötések tulajdonságai nem egyeznek meg az alapanyagéval, a 

szerkezetek terhelhetőségének megítélése szempontjából az alapanyag és a hegesztett kötés 

kisciklusú fáradással szembeni ellenállásának ismerete nélkülözhetetlen. A napjainkban 
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alkalmazott egyre nagyobb folyáshatárú acélok esetében azonban ezek a mérőszámok még 

nem, vagy csak minimális mértékben ismertek.  

A kisciklusú fárasztás felső határaként megjelölt 104 igénybevételi szám a ma 

használatban lévő átlagos szerkezeti anyagoknál a folyáshatárt, illetve az egyezményes 

folyáshatárt meghaladó terhelésnek felel meg. Ez azt jelenti, hogy az adott anyag, illetve 

próbatest már a fárasztás első fél ciklusában képlékeny alakváltozást szenved, sok esetben 

majdnem teljes, vagy teljes térfogatában.  

A kisciklusú fáradással együtt járó makroszkópikus képlékeny alakváltozás 

következménye, hogy a feszültség és az alakváltozás között a kapcsolat nem lineáris és 

ciklusonként változhat. El kell azt dönteni, hogy a vizsgálatok során melyiket tartsuk 

állandó értéken; a feszültség vagy az alakváltozás amplitúdó legyen-e a vizsgálati 

paraméter? Az állandó névleges feszültség amplitúdójú (állandó terhelés amplitúdójú) 

vizsgálatok esetében a jelentős képlékeny alakváltozás miatt a névleges feszültség nem 

jellemzi kellően a próbatest feszültségi állapotát [77]. Amennyiben a terhelés kicsi és így a 

makroszkópikus képlékeny alakváltozás elhanyagolható, vagyis nagyciklusú a fárasztás, ez 

a módszer használható. Állandó valódi feszültség amplitúdójú vizsgálatok nagyon 

bonyolultak, ezért nem terjedtek el. Az állandó teljes alakváltozás amplitúdójú vizsgálatok 

megbízhatók, vizsgálattechnikájuk a lehetséges megoldások közül a legkevésbé bonyolult, 

és fizikailag is a leginkább megalapozottak. Végezhető még állandó képlékeny 

alakváltozás amplitúdójú vizsgálat is, de ezek megvalósítása is igen bonyolult berendezést 

kíván. A gyakorlatban ezért alkalmazzák leginkább az állandó teljes alakváltozás 

amplitúdójú vizsgálatokat, amikor is az egyes ciklusokban a feszültség növekszik/csökken 

a vizsgált anyag keményedésének/lágyulásának megfelelően [78]. Meg kell ugyanakkor 

jegyezni, hogy napjainkban számtalan más vizsgálati módszer is rendelkezésre áll. Egy 

lehetséges módszer, amelyet hajlító, csavaró és húzó-nyomó vizsgálatok esetén lehet 

használni a termodinamikai entrópia növekedésének mérésén alapul. Ennek során 

infravörös termográfiai módszerrel mérik a próbatest felületének hőmérsékletét, amiből az 

entrópia változását tudják származtatni. A vizsgálat alapja, hogy a tönkrementeli 

ciklusszám szoros összefüggésbben van az entrópia változásával [79]. Egy másik 

lehetséges megközelítés összetett igénybevételek esetén alkalmazható, segítségével a 

tönkrementeli ciklusszám becsülhető. Alapja a bevitt munka hatására a próbatestben 

felhalmozódó károsodás nagyságának mérése a 3.2. ábrán is látható hiszterézis görbe 

segítségével; a térfogategységre eső munka ugyanis arányos a hiszterézis görbe alatti 

területtel [80]. Ugyanakkor, az anyag fáradással szembeni ellenállása is kifejezhető a 

munka segítségével, a fáradás hatására terjedő repedéshez szükséges munka nagyságával 

(Wprop). A [81] cikk szerzői úgy találták, hogy nagyszilárdságú anyagok esetében ennek a 

munkának a nagysága növekszik a tönkremeneteli ciklusszám növekedésével. A fárasztás 

során tönkremenetelig bevitt összes, illetve az egy ciklusba bevitt képlékeny alakváltozási 

munka és a tönkremeneteli ciklusszám, valamint a képlékeny nyúlás amplitúdó között 
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határozható meg kapcsolat. A mérési eredmények közelítése alkalmával megállapítható, 

hogy e kapcsolatok hatványfüggvényekkel jól leírhatók. Az egy ciklusba, illetve a 

tönkremenetelig bevitt összes képlékeny alakváltozási munkát általában a vizsgálat során 

tárolt hiszterézis görbék területének felhasználásával számítják. Tekintettel arra, hogy a 

kisciklusú fárasztóvizsgálatok végzése során nem mindig tárolják az összes hiszterézis 

görbét, hanem csak a reprezentánsokat, tisztázandó az ezek felhasználásával számított 

munka eltérése az összes görbe alapján meghatározottól.  

A feszültség, illetve az alakváltozás időbeni változása rendszerint valamely egyszerű 

függvény (például szinusz, háromszög) alakú. A vizsgálatokhoz leggyakrabban húzó-

nyomó (R = -1) terhelést alkalmaznak. Ennek oka kettős. Egyrészt ez jelenti a 

legveszélyesebb igénybevételi módot, azaz a legkisebb élettartamot azonos terhelésnél, 

másrészt kvázistatikus mérőszámokkal kiegészítve jól felhasználható a legtöbb méretezési 

feladat megoldásánál. Ez utóbbi összefügg azzal, hogy más terhelési módnál (hajlítás, 

csavarás) a keresztmetszet mentén változó feszültségek hatása más geometriai tényezőkkel 

(bemetszés) együtt tükröződik a mérési eredményekben. A próbatestek alakjának és 

méretének kialakításakor több tényező hatását kell figyelembe venni. Meghatározó annak a 

terméknek a mérete és alakja (lemez, rúd stb.), amelyből a próbatest kimunkálásra kerül. 

Alapvető tényező a vizsgáló berendezés, amelynek pontossága, terhelhetősége a próbatest 

méreteit alulról és felülről egyaránt korlátozza. A nyúlásmérők kialakítása, mérete sok 

esetben meghatározza a próbatestek mérőhosszát, illetve átmérőjét. A méretek 

megválasztásánál a méréstartományokon kívül tekintettel kell lenni arra is, hogy a hossz- 

vagy átmérőmérők könnyen, biztonságosan felszerelhetők legyenek. A húzó-nyomó 

terhelésű próbatestek esetében lényeges a zömök kialakítás, a kihajlás elkerülése 

érdekében. Az előbbi igényeknek egyetlen általánosan használt próbatest típus sem tud 

eleget tenni. Természetesen teljes szerkezetek, hegesztett kötések is vizsgálhatóak 

kisciklusú fáradára, ebben az esetben korlátot csak a szerkezet anyagvizsgáló berendezésbe 

való befogása jelenti [25].  

Tekintettel arra, hogy a kisciklusú fárasztás során az anyagban bekövetkező 

mikroszerkezeti változások, diszlokációs folyamatok, a mikrorepedések keletkezése és 

azok növekedése rendszerint összetett, bonyolult folyamat, általános leírásukra ma még 

nem áll rendelkezésünkre megfelelő, a gyakorlati alkalmazás követelményeit is kielégítő 

modell [82]. Ennek következménye, hogy az anyagok kisciklusú fárasztás alatt mutatott 

viselkedésének makroszkópi leírására döntően empirikus összefüggések használatosak. 

Ezek egy része a képlékeny alakváltozási amplitúdó (képlékeny alakváltozási tartomány) 

és a tönkremeneteli ciklusszám között határoz meg kapcsolatot. A szobahőmérsékleten 

használható kisciklusú fárasztásnál alkalmazott Manson-Coffin empirikus összefüggés 

még ma is a legszélesebb körben elterjedt modell annak ellenére, hogy 1954-ben 

ismertették: 
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ap f tN   (3.1) 

ahol ∆ɛp a képlékeny alakváltozási tartomány; ɛap a képlékeny alakváltozási amplitúdó; Nf 

és Nt a tönkremeneteli ciklusszám; ɛf’, c, a vizsgálatból meghatározott jellemzők. Az 

adatokat kettős logaritmikus léptékben ábrázolva egyenest kapunk [83]. A mért értékeket 

rendszeresen kiegészítik a rugalmas alakváltozásra vonatkozó adatokkal is. Mivel a 

rugalmasan alakváltozásnál érvényes a Hooke-törvény, a feszültség amplitúdó és a 

rugalmas alakváltozás amplitúdó között az alábbi összefüggés adható meg: 
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ahol ɛae a rugalmas alakváltozási amplitúsó; σa a feszültség amplitúdó; E a (húzó) 

rugalmassági modulus. A rugalmas nyúlás amplitúdót azonban a tönkremeneteli 

ciklusszám függvényében is fel lehet írni: 
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ahol σf’ és b a mérési eredményekből meghatározható jellemzők. Kettős logaritmikus 

léptékben ábrázolva a kapcsolat jól közelíthető egyenessel. A teljes alakváltozás amplitúdó 

a rugalmas és a képlékeny alakváltozás amplitúdók összegeként értelmezhető: 
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    .  (3.4) 

A gyakrolatban a rugalmas alakváltozás amplitúdó értékét, amely viszonylag kicsi és a 

mérésnél felrajzolt hiszterézis görbékből a meghatározás bizonytalan, a  (3.2) 

összefüggésből számítjuk; a képlékeny alakváltozás amplitúdót pedig az 

  ap a ae   ,  (3.5) 

képletből. 

A 3.4. ábra kettős logaritmusos léptékben mutatja a (3.2), a (3.3) és a (3.4) 

összefüggéseket, és azon feltüntetésre kerültek a vizsgálat során meghatározandó 

paraméterek is, amelyek alapján a tervezési határgörbék leírhatóak. Ugyan a szakiroadalom 

ezen görbéket nem nevezi tervezési határgörbéknek – mint a nagyciklusú fárasztás, illetve 

a fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok megfeleltethető görbéit –, rendeltetésüket 

tekintve azonban ezek is ugyanezt a célt szolgálják.  

Lehetséges továbbá a mérési eredmények Wilcoxon-próbás (Mann-Whitney próba) 

megadása is, ilyen esetekben az összehasonlítani kívánt sorozatok megegyezősége 

állapítható meg statisztikai alapon.  
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3.4. ábra. Az alakváltozás amplitúdók és a tönkremeneteli ciklusszám kapcsolata [84] 

A kisciklusú fárasztás eredményei információt adnak az anyag fáradási 

keményedéséről/lágyulásáról is. Állandó teljes alakváltozás amplitúdóval fárasztott 

próbatesteknél a feszültség amplitúdót ábrázolva a ciklusszám függvényében kapjuk az 

úgynevezett keményedési/lágyulási görbét. Mivel ez kezdetben erőteljesen változik, majd 

közelít egy állandó, vagy közel állandó értékhez, ezért megállapodás szerint a feszültség és 

a képlékeny alakváltozás amplitúdó kapcsolatát az élettartam 50%-ához tartozó feszültség 

amplitúdóknál adják meg, amit ciklikus folyásgörbének is neveznek. Tapasztalatok szerint 

a mérési eredmények a következő összefüggéssel jól közelíthetők: 

 50   n

a apK  ,  (3.6) 

ahol a50 a feszültségamplitúdó nagysága az élettartam 50%-ánál; K és n pedig a mérés 

során meghatározható paraméterek.  

 

3.3. A nagyciklusú fáradás (HCF) jelensége 

A hegesztett szerkezetek többségét hosszú, nem ritkán több évtizedes üzemeltetésre 

tervezik, igénybevételük pedig gyakran ismétlődő jellegű. Ez egyértelműen jellemző 

például a járművekre, a járműipari szerkezeti elemekre, amelyek esetében a terhelések 

(igénybevételek) száma a teljes élettartam során több millió, illetve több tízmillió is lehet. 

Azokban az esetben, ha a terhelés viszonylag kicsi, a tönkremeneteli ciklusszám pedig – 

ezzel szoros összefüggésben – viszonylag nagy, 104 és 108 ciklus közé esik, akkor 

nagyciklusú fáradásról beszélünk [8]. Az alkatrészek, szerkezetek szerkezeti elemek és 

szerkezetek ismétlődő igénybevétele igen sokféle lehet, az egyszerű (mechanikai) húzó, 

húzó-nyomó, hajlító, illetve csavaró igénybevételtől az összetettig, és a mechanikai 

igénybevétel mellé akár ismétlődő termikus igénybevétel is párosulhat, ami az összetett 

igénybevétel fogalmát is kiterjeszti. Tekintettel arra, hogy a különböző anyagok teherbíró 
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képessége az állapottényezőktől is függ, így a különböző terhelésekre adott válaszaik is 

eltérők. Ebből következően az ismétlődő igénybevételű terhelhetőséget számos és rögzített 

vizsgálati feltétel mellet kell tanulmányozni. Nem elhanyagolható a szerkezet, próbatest 

kialakítása, a vizsgálati egyed maradó feszültség állapota (nagyság, előjel), az alapanyag 

gyártástechnológiája, szilárdsági kategóriája, illeetve hegesztett kötések esetén az 

alkalmazott eljárás és hegesztési paraméterek, továbbá a környezeti hatás sem [85].  

A nagyciklusú fárasztás során a próbatest makroszkopikusan csak rugalmas 

alakváltozást szenved, keresztmetszete állandónak tekinthető, a számított feszültség pedig 

gyakorlatilag valódi feszültség. A feszültség és az alakváltozás között rugalmas állapotban 

általában fennálló lineáris kapcsolat miatt a vizsgálati eredmények azonosnak tekinthetők, 

függetlenül attól, hogy a vizsgálatok állandó feszültség vagy alakváltozás amplitúdóra 

vezérelve folynak. Ugyanakkor a károsodást okozó helyi képlékeny alakváltozás mértékét 

– és ezzel a mérési eredményeket – számos tényező és jelentős mértékben befolyásolja.  

Elsősorban meghatározóak a próbatest, szerkezeti elem jellemzői: méretek, kialakítás, 

felületi érdesség, illetve a felületi réteg tulajdonságai. Ezen kívül alapvető hatást 

gyakorolnak a terhelés jellemzői: az igénybevétel fajtája, időbeli lefolyása, a terhelés 

jellege, a terhelés frekvanciája, illetve a túlterhelés hatása. Végül meghatározóak a 

környezet hatásai: a hőmérséklet nagysága, a korróziós közeg minősége (ha van), illetve a 

felületi bevonatok hatása [86][87][88][89].  

Ez egyértelműen azt jelenti, hogy ugyanazon feltételek esetén több próbatestet kell 

fárasztani az eredmények jelentős szórása miatt, a mért adatokat pedig matematikai 

statisztikai módszerekkel kell értékelni [8][90][91]. Abban az esetben, ha hegesztett 

kötéseket vizsgálunk, a hegesztés hatásai tovább növelhetik a bizonytalanságot, ami az 

előzőkben megfogalmazottakat tovább erősíti.  

Szemben a kisciklusú fáradással, ahol a fáradási szilárdság leírására széles körben egy-

féle megközelítés terjedt el (az alakváltozási amplitúdók és a törnkremeneteli ciklusszám 

közötti kapcsolat jellemzése), a nagyciklusú fáradás esetében számos szilárdsági görbe, 

határgörbe ismert. A legelterjedtebbek ezek közül: az Eurocode 3 [15][16], a BS 7608 [92] 

és a BS 910 [93], az IIW tervezési előírása [94], illetve az AASHO [95] javaslata. Ezen 

kívül léteznek még empirikus összefüggések alapján származtatott görbék is [96]. Fontos 

megjegyezni, hogy a görbék – felépítésüket tekintve – rendkívül hasonlóak, többségük 

teljes hegesztett kötésekre vonatkozik, különböző kötéskialakításoknak megfelelő 

szerkezeti részlet osztályokkal. Így különbség az egyes határértékekben, a szerkezeti 

részlet osztályokban, illetve a görbék felosztásának módjában tapasztalható. A 3.5. ábrán, 

az összehasonlíthatóság érdekében, szerepel a Eurocode 3, a BS 7608, illetve az IIW 

ajánlás által tartalmazott egy-egy fáradási szilárdsági görbesereg. Az egyes előírásokban 

található határgörbék elsősorban különböző kialakítású hegesztett kötéseken (szerkezeti 

elemeken), kisebb részben pedig próbatesteken elvégzett vizsgálatokon alapulnak. 
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3.5. ábra. Fáradási szilárdsági görbék normálfeszültség-tartományokra: Eurocode 3 (a), 

BS 7608 (b), IIW ajánlás (c) 

A görbék meghatározó szakasza az élettartam szakasz, aminek leírására több 

összefüggés létezik. Ezek közül a legelterjedtebbek a Basquin, Stromeyer, illetve Palmgren 

által javasolt egyenletek. A Basquin által lírt összefüggés az alábbi: 

   
m

tN a ,  (3.7) 

amelyben: Δσ a feszültségtartomány; az m és az a az anyagminőségtől és a körülményektől 

függő állandók. A Stromeyer által javasolt alak: 

   ba N  ,  (3.8) 

ahol:  aterhelő feszültség; a és b mérési adatokból meghatározható paraméterek,  a 

kifáradási határ. A harmadik, a Palmgren-féle összefüggés: 

     
b

a N B  ,  (3.9) 

amelyben: a, b és B mérési paraméterek [8].  

Fontos különbséget tenni a próbatesteken végzett és a teljes hegesztett kötéseken 

végzett fárasztás között. Próbatestek alkalmazása esetén a próbatestek azonos mérete és 

előkészítése okán csökkenthetők a különböző zavaró tényezők, ezáltal növelhető a mérési 

eredmények megbízhatósága. További előny, hogy ebben az esetben, a korona és a gyök 

oldal lemunkálása miatt, csupán az alapanyag, a hőhatásövezet és a varrat tulajdonságai 
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határozzák meg a fárasdási jellemzőket, ezáltal képet kapva a hegezstett kötés 

viselkedéséről. Hátránya ugyanakkor ennek a fajta vizsgálatnak, hogy nem veszi 

figyelembe a valódi kötések esetén jelenlévő korona és gyök oldalt, illetve a kész 

hegesztett kötés felületi minőségét. Valódi hegesztett szerkezetek esetén, ha nincs 

lemunkálás, kkor ezeknek döntő hatása lehet; ezért van jelentősége a teljes hegesztett 

kötések vizsgálatának [97][98]. Ebben az esetben a fáradás szempontjából meghatározó 

terület a varratdudor és az alapanyag felületének átmenete. Mivel ez a régió feszültség-

gyűjtő helyként működik így a repedések keletkezése szempontjából meghatározó. 

Hegesztés során éppen ezért a varratdudor nagysága korlátozva van [99], azonban teljesen 

ideális esetet csak akkor kapnánk, ha a varratdudort teljesen síkba munkálnánk, amire 

gyakorte nincs lehetőség. Emiatt a hegesztést követően gyakran alkalmaznak különböző 

utókezelő módszereket, amelyek jelentősen javítani tudják a fáradási jellemzőket, ezáltal a 

kötés élettartamát [100]. A módszerek alapvetően két nagy csoportra oszthatóak: a 

hegesztett kötés geometriáját javító, illetve a maradó feszültségeket módosító módszerekre 

(lásd 3.6. ábra [101]).  

 

3.6. ábra. A hegesztést küvetően alkalmazható utókezelő eljárások [101] 

A legelterjedtebb utókezelő eljárások hatását szemlélteti a 3.7. ábra egy merőleges kötés 

esetében [102]. Fáradás szempontjából a legideálisebb esetet a minél egyenletesebb 

átmenet jelenti, vagyis (a példában) az SWI utókezelés alkalmazása [103].  
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3.7. ábra. Különböző utókezelések hatása a hegesztett kötésre: AW – kezeletlen, BG – tűs 

köszörülés, UIT – ultrahangos kalapálás, TIG – SWI utókezelés [102] 

Ki kell emelni, hogy a vizsgálati bizonytalanságok, illetve a tervezési görbék minél 

pontosabb felvétele érdekében nagyszámú próbatestre van szükség. Sokszor azonban a 

vizsgálati körülmények nem teszik lehetővé a kiterjedt próbatest számon végzett 

kísérleteket. Több módszer ismert a próbatest szám racionalizálására, a vizsgálat 

megbízhatóságának megőrzése mellett. Egy ilyen módszer, amelyet a saját kísérleteim 

során is alkalmaztam, a JSME (Japan Society of Mechanical Engineers) által kidolgozott S 

002-1981 előírás [104]. Ez a lépcsős módszer (staircase method) 14 darab próbatestet 

követel meg (8 próbatest az élettartam, 6 próbatest pedig a kifáradási szakaszon). Az 

előírás a vizsgálati és az értékelési tevékenységeket az élettartam és a kifáradási határ 

szakaszra különböző módon, de egymással összhangban, határozza meg. 

Az élettartam szakasz vizsgálati paramétereinek meghatározásához ismerni kell az 

N = 5*104 és az N = 1*107 ciklusszámokhoz tartozó fáradási szilárdság értékeket (∆σfelső és 

∆σalsó). Ezek az értékek az alkalmazni kívánt próbatest típussal azonos próbatesteken, 

megegyező feszültségállapotban (terhelés) és azonos vagy hasonló anyagminőségen 

elvégzett vizsgálatok adataiból becsülhetők (származtathatók). A két érték ismeretében 

számítható az élettartam szakaszra alkalmazandó feszültség-tartomány lépcső: 

 



felső alsó

I
3

 
 .  (3.10) 

A kezdő feszültség-tartomány a 

  0 felső I   ,  (3.11) 

a további feszültség-tartományok pedig a 

   i 0 Ii   ,  (3.12) 

összefüggésekkel határozhatók meg (i = ±1, ±2, …). A vizsgálatokat az így kapott 

feszültség-tartományokkal kell elvégezni, mindaddig, amíg egy feszültség-tartomány 

szinten, N = 1*107 ciklus eléréséig nem következik be a törés. Ebből is adódik, hogy az i 

értéke alapvetően negatív, pozitív i érték alkalmazására csak akkor van szükség, ha a nem 

tört esethez tartozó feszültség-tartomány szint fölött nincs további négy szint. Az 

értékeléshez négy szinten, két-két eltört próbatesten – vagyis összesen 8 próbatesten – 

kapott eredményre van szükség, magát a számítást pedig a legkisebb négyzetek 
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módszerével kell elvégezni. Az eredmény, az élettartam szakaszra vonatkozó egyenes. 

tehát az 50% túlélési valószínűséghez tartozik. Az egyenes egyenletét a 

  21 kkNlog  ,  (3.13) 

alakban felírva, a fáradási élettartamok logaritmusának becsült szórása 
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  ,  (3.14) 

míg a feszültség-tartományok becsült szórása 

 Nlog

2

s
k

1
s   ,  (3.15) 

alakban írható fel.  

 

3.8. ábra. A fáradási szilárdsági görbe meghatározása lépcsős módszerrel (staircase 

method) [104] 

A kifáradási határ szakasz első feszültség-tartomány szintje, ∆σ(1), az a legnagyobb 

feszültségszint, ahol az élettartam szakaszban végzett vizsgálat során nem következett be a 

törés. Abban az esetben, ha egy vagy több olyan feszültség-tartomány szint van, ahol az 

egyik próbatest tört, a másik azonban nem, akkor ezek közül a legnagyobb feszültség-

tartomány szint a ∆σ(1). Abban az esetben tehát, ha van legalább egy adatunk nem tört 

próbatestre, akkor ez a kifáradási határ szakasz első eredménye, a vizsgálat megismétlése 

nélkül. A kifáradási határ szakaszra alkalmazandó feszültség-tartomány lépcső a 

  sII   ,  (3.16) 

a további feszültség-tartományok pedig a 

      II1jj   ,  (3.17) 
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összefüggésekkel számolhatók (j = 3, 4, … , 7). A pozitív előjelet akkor kell alkalmazni, ha 

a (j – 1)-edik próbatest nem tört, ellenkező esetben a negatív előjel használandó. A hetedik 

szinten nem kell vizsgálatot végezni akkor, ha a kifáradási határ meghatározásához 

elegendő adat, vagyis 6 próbatestből származó releváns adat áll rendelkezésre. Az 50% 

túléléshez tartozó kifáradási határ, másképpen a fáradási szilárdság értéke N = 1*107 

ciklusnál a következő összefüggéssel számítható: 

   



6

1j

D j
6

1
 .  (3.18) 

A lépcsős módszert a leírásban alkalmazott jelölésekkel, az élettartam szakaszban a 

minimális 8, a kifáradási határ szakaszban minimális 6, tehát összesen 14 próbatest 

fárasztásával, a 3.8. ábra szemlélteti. 

 

 

3.4. A fáradásos repedésterjedés (FCG) jelensége 

Az ismétlődő igénybevételű szerkezetek, különösen a hegesztett szerkezetek esetében a 

fáradásos törés bekövetkezésének gyakorisága meghaladja a statikus törését, ugyanakkor a 

klasszikus, Wöhler-görbén alapuló méretezési és ellenőrzési módszerek nem törekednek a 

károsodás, a tönkremeneteli folyamat követésére, hanem megengedett feszültségekkel 

számolnak. E feszültségek valamilyen törési (túlélési) valószínűséghez tartoznak, 

valamilyen kockázatvállalást tehát tükröznek; a szerkezetben lévő gyártási eredetű vagy 

üzemeltetés során keletkező eltérések/hibák figyelembevételére azonban nem alkalmasak.  

A fáradásra való méretezésnek alapvetően két koncepciója ismeretes [105]. Az egyik, a 

biztos élettartamra való méretezés, azt feltételezi, hogy a szerkezet, szerkezeti elem 

hibamentes, illetve, ha tartalmaz hibát, akkor abból az alkalmazott igénybevételi szinten 

terjedő repedés nem keletkezik. A másik koncepció, a sérülésbiztos méretezés, azon alapul, 

hogy az egyes szerkezetekben vannak repedések, és ezek a repedések növekednek. Ezen 

elv szerint a szerkezetnek a hiba felfedezéséig, pontosabban a hiba sorsáról való döntés 

meghozataláig viselnie kell a terhelést. Utóbbi méretezési filozófia előtérbe kerülése, 

alkalmazásának szükségessége a hegesztett kötések esetében alapvető fontosságú. Mint 

látható volt eltérésektől mentes/teljesen hibátlan, homogén hegesztett kötés nem 

készíthető, így feltétlenül figyelembe kell venni azt, hogy a hegesztett szerkezetek esetében 

számolni kell hibák, repedések megjelenésével.  

Egy ismétlődő igénybevételű szerkezet, szerkezeti elem fáradásos repedésterjedéssel 

szembeni ellenállásának megítélésére a tervezés vagy az üzemeltetés során kerülhet sor. 

Előbbi esetben feltételezett, utóbbi esetben valamilyen roncsolásmentes vizsgálattal 

kimutatott repedés, repedésszerű hiba veszélyességéről kell nyilatkozni. Hegesztett 

szerkezetek, különösen nagyszilárdságú anyagokból készülő szerkezetek esetében a 
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lineárisan rugalmas törésmechanika (LRTM) elmélete használható a repedések 

veszélyességének megítélésére, ahol a feszültségállapot leírására a repedéscsúcs 

környezetében a feszültségintenzitási tényező tartományát (ΔK) használják. Ennek 

megfelelően a szükséges anyagi mérőszámok a fáradásos repedésterjedés kinetikai 

diagramjából származtathatók, amely fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok 

eredménye [106][107].  

A fáradásos repedésterjedés leírására félempirikus, illetve empirikus összefüggések 

alkalmazhatók. A leggyakrabban alkalmazott, a feszültségintenzitási tényező tartományára 

(ΔK) épülő összefüggés általános alakja a következő: 

     ,KfC
dN

da n

n    (3.19) 

ahol: da/dN a fáradásos repedésterjedési sebesség, Cn és n pedig állandók. Az összefüggést 

– állandó terhelés aszimmetria tényező (R) és állandó hőmérséklet (T) esetén – kettős 

logaritmusos rendszerben ábrázolva a 3.9. ábrán látható jellegzetes görbét, a fáradásos 

repedésterjedés kinetikai diagramját kapjuk. 

 

3.9. ábra. A fáradásos repedésterjedés kinetikai diagramja [8] 

Az ábrán – mivel annak jelen esetben nincs relevanciája – nem került feltüntetésre a kis 

repedésterjedési sebességhez és kis feszültségintenzitási tényező tartományhoz tartozó 

rövid repedések területe, amelyek viselkedése eltér a hosszú repedések viselkedésétől és 

vizsgálatuk is eltérő vizsgálattechnikát igényel. Az I. tartomány a repedés lassú 

terjedésének szakasza. Ennek bal oldali érintője a feszültségintenzitási tényező 

tartományának küszöbértéke (ΔKth), amely alatt a repedés még nem terjedőképes. A II. 

tartomány a repedés stabil növekedésének, a III. pedig a repedés terjedésének rohamosan 

gyorsuló tartománya. Utóbbi jobb oldali érintője a feszültségintenzitási tényező 

tartományának kritikus értéke vagy ciklikus törési szívósság (ΔKfc). 
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 A kinetikai diagramot leíró összefüggések annak alapján rendszerezhetők, hogy a 

három tartomány közül melyikben vagy melyikekben képesek a repedés viselkedését 

visszatükrözni. A 

  m

th

m

m KKC
dN

da
   ,  (3.20) 

összefüggés Klesnil és Lukas nevéhez köthető, a I. és a II. tartományokban használható 

megbízhatóan [108]. A legszélesebb körben ismert és alkalmazott összefüggés, a  

Paris-Erdogan képlet [109] a középső szakaszra érvényes: 

  nKC
dN

da
 ,  (3.21) 

míg a Forman összefüggés [110] a II. és a III. tartományokban alkalmazható: 

  
  KKR1

KC

dN

da

c

p

p






 .  (3.22) 

Az összefüggésekben szereplő Kc a törési szívósság, Cm, C, Cp, m; n és p pedig állandók. 

A fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok során mérni kell a terjedő repedés 

méretét (a), számlálni kell az igénybevételi ciklusok számát (N), majd számítani kell a 

fáradásos repedésterjedési sebességet (da/dN). Ennek birtokában, a feszültségintenzitási 

tényező tartománya (ΔK) segítségével megadható a fáradásos repedésterjedés kinetikai 

diagramja, illetve általában annak egy része (da/dN – ΔK), majd számíthatók az anyagi 

mérőszámok. 

A feszültségintenzitási tényező tartományának számítására szolgáló összefüggés 
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 ,  (3.23) 

alakú, amelyben ΔF a terhelő erő tartománya, W a próbatest jellemző mérete, B pedig 

annak vastagsága, a pedig a repedésméret. Az Y(a/W) függvények a próbatest típusától 

függenek, kézikönyvekben, szabványokban, illetve vizsgálatvezérlő szoftverek 

útmutatóiban megtalálhatók. 

A fáradásos repedésterjedési sebesség, vagyis a repedés méretének növekedése 

fárasztási ciklusonként az összetartozó repedésméret - igénybevételi ciklusszám (a-N) 

adatok ismeretében határozható meg. Az alkalmazott módszerek három alapvető 

követelményt kell kielégítenie: a rendelkezésre álló a-N adatok teljes intervallumában 

legyen alkalmazható; a deriváltak, vagyis a repedésterjedési sebesség értékek (da/dN) 

legyenek fizikailag értelmezhetők; a módszer csak a valós különbségeket (például 

hegesztés okozta változások) jelenítse meg, de azokat feltétlenül. Az e követelményeket 

kielégítő módszerek három csoportba sorolhatók. Az első csoportba tartozók egyetlen 
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mérésből származó összes adatpárral dolgoznak, a második csoportba sorolhatók egyetlen 

mérésből származó meghatározott számú adatpárral, lépegetve számolnak, míg a harmadik 

csoport módszerei több mérés összes adatpárját egyszerre dolgozzák fel. A gyakorlatban 

legelterjedtebben a második csoportba tartozó módszereket alkalmazzák.  

A második csoportba sorolt módszerek az alapján különíthetők el, hogy az egyes 

deriváltak számításához hány adatpár szükséges. Így megkülönböztetünk 2, 3, 5, 7 és 11 

pontos módszereket, amelyek mindegyike a felhasznált adatpárok számánál eggyel kisebb 

számú pontban nem ad eredményt. A konkrét alkalmazásnál az adatpárok számának 

megválasztása két tényezőtől függ, a rendelkezésre álló repedésméret adatok átlagos 

lépésközétől, valamint a megjelenítendő különbségektől. A repedésméret átlagos 

lépésközének csökkenése a számított deriváltak bizonytalanságát növeli, ezért kis lépésköz 

esetén több adatpárt célszerű figyelembe venni, míg a valós különbségek kimutatása 

jellemzően kevesebb adatpárt igényel. Ennek megfelelően a 2 és a 7 pontos módszerek 

terjedtek el széles körben. Összehasonlítva a két módszert megállapítható, hogy 

összehangoltan megválasztott repedéskövetési technika, mintavételi és/vagy adatrögzítési 

lépésköz, továbbá körültekintően elvégzett vizsgálat esetén azok egyenértékű eredményt 

szolgáltatnak. A feszültségintenzitási tényező tartományának küszöbértéke (ΔKth), a [111] 

előírás szerint, míg a ciklikus törési szívósság (ΔKfc) a kritikus repedésméret segítségével, 

a (3.23) összefüggésnek megfelelően határozható meg. A kritikus repedésméret (afc) 

legpontosabb meghatározását az eltört próbatest töretfelületén való mérés adja. A 

gyakorlatban a leggyakrabban az (3.21) képlet szerinti Paris-Erdogan összefüggés 

paramétereit határozzák meg a legkisebb négyzetek módszerével, lineáris regresszióval. A 

  KlognClog
dN

da
log   (3.24) 

alak a log(da/dN)-log(ΔK) rendszerben egy egyenes egyenlete [8].  

A fáradásos repedésterjedésre érvényes határgörbék a 3.9. ábrán bemutatott kinetikai 

diagramra épülnek, jellemzően annak valamilyen egyszerűsítése útján. A legjellemzőbb 

példákat a 3.10. ábra mutatja be [93]. Általánosan a görbék közéső szakaszát egy, illetve 

két egyenesre bontják, azonban az esetek többségében, így a nagyszilárdságú acéloknál is, 

egy egyenssel jól leírható a középső szakasz. Megfigyelhető, hogy a leírás a már 

bemutatott Paris-Erdogan összefüggés segítségével történik.  

A nagyciklusú fáradásra érvényes határgörbékhez hasonlóan, számtalan előírás 

tartalmaz fáradásos repedésterjedésre érvényes tervezési görbéket. Mivel ez a megközelítés 

eltérést/hibát feltételez a szerkezetben, így másfajta tervezési szempotokat kell figyelembe 

venni vagyis eltérő előírásokkal lehet találkozni. A legelterjedtebbek ilyen típusú előírások 

az ASME Code [112], a BS 7910 [93], a WES 2805 [113], illetve a DnV 30.2 [114]. Meg 

kell továbbá említeni, hogy léteznek olyan törekvések származtatási módszerek 

kidolgozására, amelyek kapcsolatot teremtenek a kisciklusú és a nagyciklusú 
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fárasztóvizsgálatok, valamint a fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok eredményei 

között [115]. E szerint az egyik vizsgálat határgörbéjének ismert paraméterei segítségével 

becsülhetők lehetnek a másik két vizsgálat határgörbéinek állandói.  

 

3.10. ábra. Elvi határgörbék fáradásos repedésterjedésre [93] 

A fáradásos repedésterjedésre érvényes tervezési görbék meghatározásának több féle 

módszere létezik [8], ezek közül a kutatómunkám során a [116] munkában bemutatott, hat 

lépésből álló módszert alkalmaztam. 

Első lépés: a fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok mérési eredményeinek 

meghatározása, vagyis a ΔKth és a Paris-Erdogan összefüggés C és n állandójának 

meghatározására. A fáradásos repedésterjedési sebesség értékeket a véges differenciák 

módszerével vagy a hét ponton átmenő polinomos módszer segítségével számítottuk. A 

ΔKfc értékét a töretfelületeken, sztereó mikroszkóppal mért repedésméretek 

felhasználásával határoztuk meg. 

Második lépés: a mérési eredmények statisztikai mintákba rendezése. A mérési 

eredmények ismeretében megvizsgáltam, hogy a különböző orientációjú próbatesteken 

elvégzett vizsgálatok eredményei, mint statisztikai minták, szignifikánsan különböznek-e 

egymástól, vagy sem. Ennek eldöntésére a Wilcoxon-próbát alkalmaztuk, ε = 0,05 

kétoldali szignifikanciaszinten. Azok a minták, amelyek szignifikánsan nem különböztek 

egymástól, összevonásra kerültek egy közös mintába.  

Harmadik lépés: az eloszlásfüggvény típusának megválasztása. Ebben a lépésben annak 

vizsgálatára került sor, hogy melyik eloszlásfüggvény alkalmas az összes minta leírására, a 

normális, a fárasztóvizsgálatok értékelésénél használatos logaritmikus normális és a 

küszöbparaméterrel bíró háromparaméteres Weibull eloszlás közül. Eredményül az 
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adódott, hogy csak a háromparaméteres Weibull eloszlás esetében fogadható el az 

illeszkedés minden mintára. 

Negyedik lépés: az eloszlásfüggvények paramétereinek meghatározása. Ebben a 

lépésben az 
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0Nx
exp1xF  ,  (3.25) 

összefüggés szerinti, három paraméteres Weibull eloszlás eloszlásfüggvénye 

paramétereinek (N0, α és β) meghatározására került sor. 

 

3.11. ábra. Fáradásos repedésterjedésre érvényes határgörbe származtatásának módszere 

és a határgörbe elvi alakja [116] 

Ötödik lépés: az eloszlásfüggvények karakterisztikus értékeinek megválasztása, 

amelynek során kiválasztásra kerülnek a ΔKth, az n és a ΔKfc karakterisztikus értékei (3.11. 

ábra): 

 a feszültségintenzitási tényező tartományának küszöbértéke, ΔKth, a vonatkozó 

eloszlásfüggvény 95%-os valószínűséghez tartozó értéke; 

 a Paris-Erdogan összefüggés kitevője, n, a vonatkozó eloszlásfüggvény 5%-os 

valószínűséghez tartozó értéke; 

 a Paris-Erdogan összefüggés állandója, C, a két állandó (C és n) közötti korrelációs 

kapcsolatból számítható érték; 
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 a ciklikus törési szívósság, ΔKfc, a vonatkozó eloszlásfüggvény 5%-os 

valószínűséghez tartozó értéke. 

Hatodik lépés: a fáradásos repedésterjedésre érvényes tervezési görbék paramétereinek 

számítása. 

 

3.5. A szairodalmi áttekintés alapján levonható következtetések 

A káresetek bekövetkezésének szempontjából a hegesztett kötések meghatározó 

szerepet töltenek be. Ebből a megközelítésből a nagyszilárdságú acélok kedvezőbb 

tulajdonságokkal bírhatnak, azonban fontos szem előtt tartani, hogy a szilárdság 

növekedésével nem feltétlenül kapunk kedvezőbb fáradási jellemzőket. Továbbá, a 

tervezés szempontjából a nagyszilárdságú acélok más megközelítést igényelnek, mint a 

hagyományos acélok, azonban a legtöbb előírás még nem tartalmazza, vagy csak bizonyos 

megkötésekkel, a legkorszerűbb acélokat.  

A kisciklusú fáradás területén a legelterjedtebb és széles körben elfogadott vizsgálati 

megközelítés még manapság is a Manson-Coffin összefüggésre épül. Léteznek ugyanakkor 

más alternatívák is, ezek használata azonban még nem általános. Bár a szakirodalom a 

kapott görbéket nem nevezei tervezési határgörbéknek, azonban az alakváltozás amplitúdó-

tönkremeneteli ciklusszám diagramok – mind tartalmukat, mind alkalmazhatóságukat 

figyelembe véve – annak tekinthetők.  

Nagyciklusú fárasztás esetén több előírással találkozni, azonban ezek többsége szintén 

nem veszi figyelembe a legújabb acélokat. Az irodalomban található javaslatok jelentős 

hányada teljes kötések fárasztására vonatkozik, ami a valódi szerekezetek működése 

szempontjából megalapozott, azonban az alapanyag és a hegesztett kötés fáradási 

jellemzőit – tekintettel a matching problémakörre is [117] – legpontosabban a 

próbatesteken végzett fárasztás során lehet meghatározni [118].  

Fáradásos repedésterjedésre vonatkozó határgörbék – bár jellemzően nem nagy-

szilárdságú acélokra, illetve hegesztett kötéseikre – találhatók az irodalomban, ezek 

azonban más tervezési megközelítést igényelnek, a hibafeltételezés miatt. A 

finomszemcsés acélok szövetszerkezetük okán kedvezőbbek lehetnek a fáradásos 

repedésterjedéssel szemben, mint a hagyományos acélok, a matching kérdéskörhöz tartozó 

viselkedés azonban még messze nem tisztázott [119].  
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4. A Q+T ÉS TM NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOK HEGESZTHETŐSÉGÉNEK 

VIZSGÁLATA 

A 2. fejezetben ismertetett hegeszthetőségi nehézségek okán ebben a fejezetben a 

nemesített és a termomechanikusan kezelt acélok optimális hegesztési tartományának 

meghatározását tűztem ki célul. Másrészt, a 3. fejezetben bemutatott fáradási határgörbék 

hiányosságai miatt, az elkészített hegesztett kötéseket kisciklusú és nagyciklusú 

fárasztóvizsgálatoknak, továbbá fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatoknak is 

alávetettem, szem előtt tartva a hozaganyagválasztás kérdéskörének elemzését. Az 

elkészült kötéseket az érvényben lévő szabványoknak megfelelően értékeltem. 

 

4.1. A kutatómunka során alkalmazott kísérleti mátrix bemutatása 

A felvázolt kísérleti terv nagyszámú hegesztett kötés elkészítését indokolja. Ezért, már a 

kutató munkám elején elhatároztam, hogy csak a szükséges mennyiségű kötést készítem el, 

amihez kísérleti mátrixot készítettem. Szem előtt tartottam, hogy a hegesztési paraméterek 

optimalizálásához több kötésre is szükség lehet.  

4.1. táblázat. A kutatómunka vizsgálati mátrixa az elvégzett vizsgálatok próbatest 

számaival 

Anyagminőség 

AA, 

illetve 

hegesztés 

Eljárás 

vizsgálat 
LCF HCF FCG 

R700Q AA – – (11) – 

R700Q M 2 – 1 (40) 1 (5) 

W700Q AA – (15) (20) (18) 

W700Q M 3 2 (20) 1 (13) 1 (12) 

W700Q OM 1 2 (15) 1 (16) 1 (12) 

W700Q M/OM 2 – – – 

A960M AA – (10) (16) (17) 

A960M M 3 – 3 (30) 1 (12) 

A960M UM 1 – – 1 (13) 

AA: alapanyag, M: matching kötés, OM: overmatching kötés, UM: 

undermatching kötés, X (Y): hegesztett kötések száma (próbatestek száma) 

 



A Q+T ÉS TM NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOK HEGESZTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA  

67 
 

Az optimális hegesztéstechnológia kidolgozása után, minden kísérletsorozathoz 

elkészítettem az eljárásvizsgálathoz, illetve az ismétlődő igénybevételű vizsgálatokhoz 

szükséges hegesztett kötéseket. A tényleges vizsgálati mátrixot a 4.1. táblázat szemlélteti. 

Az anyagminőségek jelölésének magyarázatát a 4.2. táblázat tartalmazza. A későbbiekben, 

az egyes alapanyagok megnevezésekor, ezen táblázat jelöléseit alkalmazom.   

4.2. táblázat. A disszertációban alkalmazott anyagminőség jelölések magyarázata 

Szabványos 

jelölés 
Gyártói jelölés 

Disszertációban 

alkalmazott jelölés 

Lemez-

vastagság, 

mm 

S690QL [12] RUUKKI Optim 700QL R700Q 30 

S690QL [12] SSAB Weldox 700E W700Q 15 

S960M* [12] 

és [13] 
VOESTALPINE Alform 960M A960M 15 

S960QL [12] SSAB Weldox 960E W960Q 15 

*lásd: 1.2. fejezet 

 

4.2. Az alkalmazott alapanyagok jellemzői 

Ahogyan az a 4.2. táblázatban látható, a hegesztési kísérletekhez a nemestített acélok 

közül a RUUKKI által gyártott 30 mm vastagságú, [12] szerinti S690QL-nek megfelelő 

Optim 700QL lemezeket, illetve az SSAB által előállított 15 mm vastagságú, szintén [12] 

szerinti Weldox 700E lemezeket választottam. A termomechanikusan kezelt acélok közül a 

VOESTALPINE által gyártott 15 mm vastagságú, Alfrom 960M lemezt használtam. A 

vizsgált lemezek vegyi összetétele a 4.3. táblázatban látható, az alapanyagok MSZ EN 

10204 [120] szerinti gyártói műbizonylatait pedig az M1 melléklet tartalmazza. Fontosnak 

tartom kiemelni, hogy az azonos szilárdásgi kategória ellenére, a különböző gyártótól 

származó lemezek összetétele akár jelentősen is eltérhet bizonyos ötvözők esetében 

(például: Ni, Mo, Cr).  

A vegyi összetétel alapján meghatároztam a hegeszthetőség szempontjából mértékadó 

karbonegyenértékeket. A minél pontosabb kép érdekében több számítási módszert is 

alkalmaztam; a 2.5. (CE) és a 2.6. (CET) egyenleteket [65], a Graville-féle 

karbonegyenértéket (CEGraville) [57], illetve a [24] irodalomban közölt egyéb számítási 

módszereket (CEN és Pcm). A kapott eredményeket a 4.4. táblázat foglalja össze. Jól 

megfigyelhető az, ami már a 2. és a 3. fejezetekben is látható volt: az eltérő számítási 

módszerek jelentős szórást adnak, ugyanakkor a termomechanikusan kezelt acélok átlagos 

karbonegyenértéke az eltérő szilárdsági kategória ellenére sem nagyobb jellemzően, mint a 

nemesített acéloké.  
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4.3. táblázat. A vizsgált acélminőségek vegyi összetétele tömegszázalékban 

R700Q 
C 

0,160 

Si 

0,310 

Mn 

1,010 

P 

0,010 

S 

0,001 

Cr 

0,610 

Ni 

0,210 

Mo 

0,205 

V 

0,010 

Ti 

0,016 

Cu 

0,015 

Al 

0,041 

Nb 

0,001 

B 

0,002 

N 

0,003 
 

W700Q 
C 

0,140 

Si 

0,300 

Mn 

1,130 

P 

0,007 

S 

0,001 

Cr 

0,300 

Ni 

0,040 

Mo 

0,167 

V 

0,011 

Ti 

0,009 

Cu 

0,010 

Al 

0,034 

Nb 

0,001 

B 

0,002 

N 

0,003 
 

A960M 
C 

0,084 

Si 

0,330 

Mn 

1,650 

P 

0,011 

S 

0,0005 

Cr 

0,610 

Ni 

0,026 

Mo 

0,290 

V 

0,078 

Ti 

0,014 

Cu 

0,016 

Al 

0,038 

Nb 

0,035 

B 

0,0015 

N 

0,006 

4.4. táblázat. A vizsgált alapanyagok karbonegyenértékei 

Karbonegyenérték R700Q W700Q A960M Hivatkozás 

CE 0,51 0,43 0,56 [65] 

CET 0,32 0,29 0,31 [65] 

CEGraville 0,56 0,47 0,61 [57] 

CEN 0,49 0,40 0,38 [24] 

Pcm 0,27 0,23 0,23 [24] 

átlag 0,43 0,36 0,42 - 

 

A 4.5. táblázat a vizsgált acélminőségek mechanikai tulajdonságait tartalmazza. 

Érdemes kiemelni a kiemelkedő ütőmunka értékeket, illetve a folyáshatár/szakítószilárdság 

hányados 1,0-hoz közeli értékét.  

4.5. táblázat. A vizsgált acélminőségek legfontosabb mechanikai jellemzői 

Anyagminőség Rp0,2, MPa Rm, MPa Rp0,2/Rm A5, % KV-40 ºC, J 

R700Q 809 850 0,95 17 106 

W700Q 791 836 0,95 17 166 

A960M 1051 1058 0,99 17 177 

 

A 2.3. ábrán, ahol a szakítószilárdság és a százalékos szakadási nyúlás függvényében 

láthatók a különböző acélcsoportok, a műbizonylatok alapján feltüntettem a vizsgált alap-

anyagok elhelyezkedését is. Jól megfigyelhető, hogy azok a km = 15000 anyagkonstansnak 

megfelelő görbe körül helyezkednek el, tehát az acélok második generációjához tartoznak. 

Ugyanakkor az is látható, hogy azok a konvencionális HSLA acélok területén kívül 

találhatók el, így rájuk ez a definíció már nem érvényes, illetve csak a terület 

kiterjesztésével lehetne érvényes.  
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4.3. Az alkalmazott hozaganyagok jellemzői 

A hegesztési kísérletek során, a különböző szilárdsági kategóriák, illetve a hozaganyag-

választási kérdéskör vizsgálata okán, többféle hozaganyagot is alkalmaztam. Ezek az 

alábbiak voltak: 

 INEFIL NiMoCr, de = 1,2 mm (MSZ EN ISO 16834 [121]: 

G 69 4 M Mn3Ni1CrMo); 

 THYSSEN Union X85, de = 1,2 mm ([121]: G 79 5 M Mn4Ni1,5CrMo);  

 THYSSEN Union X90, de = 1,2 mm ([121]: G 89 6 M Mn4Ni2CrMo);  

 THYSSEN Union X96, de = 1,2 mm ([121]: G 89 5 M Mn4Ni2,5CrMo).  

A hegesztési kísérletek során alkalmazott hozaganyagok vegyi összetételét a 4.6. 

táblázat tartalmazza, a 4.4. táblázatban szereplő átlagos karbonegyenértékekkel (CEá) 

kiegészítve. 

4.6. táblázat. A hozaganyagok vegyi összetétele tömegszázalékban 

NiMoCr 
C 

0,08 

Si 

0,50 

Mn 

1,60 

P 

0,007 

S 

0,007 

Cr 

0,30 

Ni 

1,50 

Mo 

0,25 

V 

0,09 

Ti 

– 

Cu 

0,12 

Al 

– 

Nb 

– 

B 

– 

CEá 

0,42 
 

X85 
C 

0,07 

Si 

0,68 

Mn 

1,62 

P 

0,006 

S 

0,01 

Cr 

0,29 

Ni 

1,73 

Mo 

0,61 

V 

0,01 

Ti 

0,08 

Cu 

– 

Al 

0,01 

Nb 

– 

B 

– 

CEá 

0,48 
 

X90 
C 

0,10 

Si 

0,80 

Mn 

1,80 

P 

– 

S 

– 

Cr 

0,35 

Ni 

2,30 

Mo 

0,60 

V 

– 

Ti 

– 

Cu 

– 

Al 

– 

Nb 

– 

B 

– 

CEá 

0,57 
 

X96 
C 

0,11 

Si 

0,76 

Mn 

1,90 

P 

0,01 

S 

0,01 

Cr 

0,35 

Ni 

2,23 

Mo 

0,57 

V 

0,004 

Ti 

0,06 

Cu 

0,02 

Al 

0,002 

Nb 

– 

B 

– 

CEá 

0,59 

 

Megvizsgálva a karbonegyenértékekeket megállapítható, hogy az INEFIL NiMoCr 

hozaganyagot leszámítva, az alapanyagoktól nagyobb karbonegyenértékek szerepelnek, 

ami a hegeszthetőség szempontjából meghatározó jelentőségű és amit a technológia 

kidolgozásánál figyelembe kell venni (esetlegesen magasabb előmelegítési hőmérséklet). 

A hozaganyagok mechanikai jellemzőit a M2 melléklet tartalmazza. Megfigyelhető, hogy a 

nyúlás értékek közel azonosak az alapanyagokéval, azonban a szívósság értékek jóval 
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kisebb, ami a későbbi vizsgálatok során meghatározó jelentőségű lehet. A hozaganyagok 

műbizonylatait az M2 melléklet tartalmazza.  

4.7. táblázat. A hozaganyagok mechanikai tulajdonságai 

Minőség Rp0,2, MPa Rm, MPa Rp0,2/Rm A5, % KV-40 ºC, J 

NiMoCr 750 820 0,91 19 60 

X85 790 880 0,89 16 50 

X90 890 950 0,94 15 60 

X96 930 980 0,95 14 50 

 

 

4.4. A hegesztési paraméterek és körülmények bemutatása 

A 4.1. táblázat alapján, kísérleteim első felében az optimális hegesztési paraméterek 

meghatározása volt a cél, a 30 mm lemezvatsagságú alapanyagokon, majd a hozaganyag-

választás kérdéskörét elemeztem.  

Az összes hegesztési kísérlet esetében X kötéskialakítást (kétoldali Y varrat) és 80º-os 

leélezési szöget alkalmaztam. A szabvány által megengedett maximális 60º [122] túllépését 

az indokolta, hogy a későbbi fárasztóvizsgálatok során így kedvezőbb próbatest 

kialakításokat tudtunk alkalmazni. Természetesen figyelembe kell venni, hogy így a 

hegesztések során bevitt hő mennyisége nagyobb, mintha 60°-ot alkalmaztam volna. A 

hegesztett kötés felépítése minden esetben megegyezett, a rétegek között a 

munkadarabokat – az egyenletes hőbevitel, illetve az egyenletes feszültségeloszlás 

érdekében – forgattuk. A hegesztett kötéseket védőgázas fogyóelektródás ívhegesztéssel 

(MSZ EN ISO 4063 [123] szerinti 135-ös eljárás), az Anyagszerkezettani és 

Anyagtechnológiai Intézet Hegesztéstechnológiai Laboratóriumában rendelkezésre álló 

REHM MegaPuls 500, illetve DAIHEIN Varstroj Welbee P500L szinergikus 

hegesztőgépek segítségével készítettük el, az MSZ EN ISO 14175 [124] szerinti M21 

(82% Ar + 18% CO2) védőgáz alkalmazásával. A hegesztési kísérletek azonossága, 

reprodukálhatósága miatt a kísérletek során a gyöksor kivételével hegesztőkocsit 

alkalmaztunk. A hegesztési paraméterek (U, I, theg, ve) rögzítésére minden esetben a HKS 

cég által fejlesztett WeldQAS folyamatfelügyelő rendszert alkalmaztam. A rendszer 

különböző szenzorok segítségével alkalmas a hegesztőkészüléken, illetve a gázpalackon 

beállított paraméterek ellenőrzésére és rögzítésére. A kísérleteket 300 mm x 125 mm 

nagyságú lemezeken végeztük, bekezdő és kifutó lemezek alkalmazásával, betartva ezáltal 

az MSZ EN ISO 15614-1 [125] szabványnak megfelelő eljárásvizsgálatban foglaltakat. Az 

általános hegesztési körülméneyeket és a kísérleti összeállítást az M3 melléklet 

tartalmazza.  
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A hegesztési paraméterek optimális értékeinek megtalálása érdekében elengedhetetlen a 

4.4. táblázat és a 4.6. táblázat szerinti karbonegyenértékek ismerete. Ezen értékek 

alapvetően meghatározzák az alkalmazható vonalenergia nagyságát. Az előmelegítési és a 

rétegközi hőmérsékletek meghatározásában azonban a kötés kialakításának és az 

alkalmazott eljárásnak is szerepe van (lásd 2.6.5. fejezet). Ahogy az korábban látható volt, 

nem létezik egységes, minden alapanyagra kiterjedő optimális munkatartomány, így 

szilárdsági kategóriánként érdemes külön kezelni a nagyszilárdságú acélokat.  

A szükséges előmelegítési hőmérséklet meghatározásának legkézenfekvőbb módja az 

EN ISO 1011-2 szabvány „B” számítási módszere szerinti 2.7. összefüggés alkalmazása. 

Ezt felhasználva, illetve figyelembe véve az alapanyag karbonegyenértékét, az alkalmazott 

kötéskialakítást és az alkalmazott hegesztő eljárást, a lehetséges hegesztési munka-

tartományokat (az SSAB WeldCalc 1.0 program alapján) a 4.1.-4.3. ábrák tartalmazzák. Az 

egyenesek által körülhatárolt területbe eső paraméterek esetében az elkészült hegesztett 

kötések megfelelőnek ítélhetők. A diagramok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a 

vegyi összetételnek és a lemezvastagságnak elsődleges szerepe van a munkatartomány 

kijelölése szempontjából. Az is megfigyelhető továbbá, hogy a vizsgált nemesített és 

termomechanikusan kezelt acélok munkatartoánya közel azonos, az eltérő szilárdsági 

kategória ellenére, ami egyértleműen a TM acélok kevezőbb hegeszthetőségi 

tulajdonságait mutatja. Ezek a munkatartományok nem veszik figyelembe a gyártási 

módot, illetve az alkalmazott hozaganyag hatását sem, így a kapott hegesztési 

munkatartományokat módosítani, általában szűkíteni szükséges. 

Előmelegítési és rétegközi hőmérséklet, °C

0             50            100             150             200        250

5

4

3

2

1

0

V
on

al
e

n
er

gi
a,

 k
J/

m
m

          t8,5/5 min.
          t8,5/5 max.
          Te (WeldCalc)
          Te (EN 1011-2)
          Tmax

 

4.1. ábra. Hegesztési munkatartományok R700Q acélra  
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Előmelegítési és rétegközi hőmérséklet, °C
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4.2. ábra. Hegesztési munkatartományok W700Q acélra 

Előmelegítési és rétegközi hőmérséklet, °C
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4.3. ábra. Hegesztési munkatartományok A960M acélra 

A korábbi hegesztési kísérleteim, illetve az M4, az M5 és az M7 mellékletekben 

megtalálható hegesztési kísérletek alapján elvégeztem a 4.1-4.3. ábrák módosítását, 

amelyeket sárga vonalak jeleznek; az eredményül kapott módosított hegesztési tartományt 

sötétzöld vonalak határolják. 
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Az M4 és az M7 mellékletek alapján az S700 szilárdsági kategóriába tartozó nemesített 

acélok esetében a Te előmelegítési hőmérséklet szükséges értéke 150 °C, míg a 

maximálisan megengedhető Tmax rétegközi hőmésékleté 180 °C. A vonalenergia nagyságát 

a hegesztési paraméterekből minden esetben meghatároztam, illetve a kritikus hűlési idő 

értéket is becsültem. Ennek megfelelően, ezen acélok esetében a hűlési idő intervalluma 

6 s és 15 s közé tehető, a gyakorlati tapasztalatok alapján azonban az 5 s és 10 s közötti 

intervallum az ideális. Fontos megjegyezni, hogy ezen értékek csak közelítő nagyságúak, a 

tényleges hűlésidők ettől jellemzően eltérnek. A korábbi tapasztalatok alapján ugyanakkor 

kijelenthető, hogy a számítások a kisebb hűlésidő tartományokban használhatóak 

pontosabban és akkor is a biztonság oldalára tévednek, vagyis a számított értékek 

kisebbek, mint a valóságosak.    

Az M5 és az M7 mellékletek az S960 szilárdásgi kategória esetén elvégzett hegesztési 

kísérleteket tartalmazzák. Ebben az esetben, felhasználva az előző eredményeket, három 

jellemző kísérletet végeztem el, kis-, közepes-, illetve nagy vonalenergia alkalmazásával. 

Az elvégzett kísérletek egyértelműen azt igazolják, hogy ezen acélok esetében nem 

szükséges az előmelegítési hőmérséklet, illetve a kötéskialakítástól függően 50-80 °C 

elegendő lehet, továbbá a rétegközi hőmérséklet esetében is megengedhető nagyobb érték, 

akár 200 °C is. A vonalenergia nagyságát tekintve is megengedhető nagyobb érték, 

azonban ennek korlátozása továbbra is indokolt lehet, a megfelelő varratgeometria, illetve 

a deformáció csökkentése érdekében. Mindezek következtében a kritikus hűlési idő 

tartománya 5 s és 20 s közé tehető.    

Az elkészült hegesztett kötések a 4.5. fejezetben bemutatásra kerülő anyagvizsgálati 

módszerek segítségével kerültek kiértékelésre.  

Az optimális hegesztési munkatartományok meghatározása után a vizgálataim 

középpontjába a hozaganyag választásának hatását helyeztem. Figyelembe véve az 

elérhető hozaganyagok szilárdságát, a 4.8. táblázatban látható alapanyag-hozaganyag 

párosítást alkalmaztam az egyes kísérletek esetén.  

4.8. táblázat. A hegesztési kísérletek során alkalmazott alapanyag-hozaganyag párosítás 

Alapanyag Hozaganyag Párosítás 

R700Q NiMoCr matching 

W700Q Union X85 matching 

W700Q Union X90 overmatching 

A960M Union X96 matching 

A960M Union X90 undermatching 

 

A hozaganyagválasztási kísérletek adatai és jellemzői az M6 mellékletben találhatók. 

Az elkészült kötések minősítését szintén a 4.5. fejezetben bemutatásra kerülő módszerek 

segítségével értékeltem.  
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4.5. A hegesztett kötések anyagvizsgálati eredményei 

Annak érdekében, hogy az előző fejezetben elvégzett hegesztési kísérleteket ki tudjam 

értékelni, elvégeztem az MSZ EN ISO 15614-1 [125] szabványnak megfelelő 

anyagvizsgálatokat. A szabvány teljes körű vizsgálatot ír elő, amelyek közül én csak az 

alábbiakat végeztem el: 

 keresztirányú szakítóvizsgálat (MSZ EN ISO 4136 [126]); 

 keresztirányú hajlítóvizsgálat (MSZ EN ISO 5173 [127]);  

 ütővizsgálat (MSZ EN ISO 9016 [128] és MSZ EN ISO 148-1 [129]);  

 keménységmérés (MSZ EN ISO 9015-1 [130] és MSZ EN ISO 6507-1 [131]);  

 mikroszkópos és makroszkópos vizsgálat (MSZ EN ISO 17639 [132]).  

 

4.5.1. Hegesztési munkatartományok meghatározása 

Az M4 és az M5 mellékletekben bemutatott hegesztési kísérleteket felhasználva, a 

hegesztési munkatartományok meghatározásához szükséges vizsgálatok eredményeit az 

M7 melléklet tartalmazza. A mellékletben megtalálhatók a próbatestek névleges méretei, a 

vizsgálati körülmények, valamint a részletes eredmények. Ennek alapján egyértelműen 

megállapítható, hogy az S700Q kategória esetén a W700Q 2. kísérlet tartalmazza az ideális 

paramétereket. Mindenképpen figyelemre méltó, hogy – az alkalmazott körülmények 

között – a kötések keménységeloszlásában számottevő különbség nem tapasztalható.  

Az S960M kategória esetén az A960M 2. kísérlet adta az ideális eredményeket, 

ugyanakkor a közepes hőbevitel (t8,5/5 = 10-11 s) és a nagy hőbevitel (t8,5/5 = 15-17 s) között 

nem tapasztaltam jelentős tulajdonságromlást a mechanikai és szívóssági jellemzőkben. A 

keménységmérési vizsgálatok egyértelmű különbséget mutatnak a különböző hőbevitelek 

esetén, mind a varratban, mind a hőhatásövezetben, a különbség akár 100 HV10 is lehet. A 

nagy hőbevitel esetén a hőhatásövezetben jelentős kilágyulás is megfigyelhető.  

A szilárdsági jellemzőket az S960M kategória esetén a 4.4. ábra, a keménységmérések 

eredményeit pedig a 4.5. ábra szemlélteti, példaként. A W700Q 2. és az A960M 2. 

kísérletek optikai mikroszkópos felvételei a 2.19. ábrán láthatók, a jellegzetes 

hőhatásövezeti sávokkal.  

 



A Q+T ÉS TM NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOK HEGESZTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA  

75 
 

 

4.4. ábra. Szakítóvizsgálati eredmények az A960M (15 mm) hegesztett kötések esetén 

 

 

4.5. ábra: Keménységmérési eredmények az A960M (15 mm) hegesztett kötések esetén 

 

4.5.2. A hozaganyag-párosítás hatásának vizsgálata 

Az optimális paramétertartományok meghatározása után elemzéseim középpontjába a 

hozaganyag megválasztásának hatását helyeztem. Az M6 mellékletben bemutatott 

hegesztési kísérletekből kimunkált próbatestek anyagvizsgálati eredményeit az 

M8 melléklet tartalmazza. A hozaganyag-párosítás  hatását vizsgálva megállapítható, hogy 

a W700Q kategória esetén az overmatching hozaganyag egyértelműen nagyobb 
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szakítószilárdságot eredményezett (50 MPa növekedés), ugyanakkor a szívóssági 

jellemzők, a hozaganyag kisebb ütőmunkájának következtében elmaradtak a matching 

esettől. Fontos kitérni a hőhatásövezetben tapasztalt jelentős szívósság növekedésre, amely 

valószínűsíthetően az alapanyag alapvetően nagy ütőmunkájának (166 J) és a különböző 

hőhatásövezeti sávok együttes hatásának a következménye. Az X varratkialakítás miatt a 

bemetszés – a hőhatásövezet esetében – érinti az alapanyagot, a hőhatásövezetet és kis 

mértékben a varratot is. A keménységmérési adatok alapján szintén megállapítható a 

nagyobb szilárdságú hozaganyag hatása; az átlagos keménység a varratban 320 HV10, 

szemben a matching varrat 260 HV10 átlagértékével. Ugyanakkor az overmatching eset 

hőhatásövezetében fokozottabban kell számolni a kilágyulás veszélyével, mint matching 

hozaganyagnál. Ez a kötés kialakításának is következménye, mert kedvezőtlen esetben, az 

X varratkialakításból adódóan, a gyöksort minden további sor képes hőkezelni, ezáltal a 

gyöksor hőhatásövezetében egy többszörösen kilágyult szövetszerkezet tud kialakulni. Ez a 

beolvadási mélység csökkentésével, illetve más leélezési szög alkalmazásával elkerülhető.  

Az S960M kategória esetén a szilárdsági jellemzők, a várakozásnak megfelelően 

csökkentek az undermatching hozaganyag alkalmazásával (30 MPa), míg az a szívóssági 

jellemzőkre gyakorlatilag nem volt hatással. A hőhatásövezetben itt is jelentős szívósság-

növekedést tapasztaltam, ami továbbra is az alapanyag kiemelkedően magas 

ütőmunkájának köszönhető (177 J). A keménységmérési eredményeket összevetve 

megállapítható, hogy a kisebb szilárdságú hozaganyag a keménységeloszlása nem 

gyakorolt számottevő hatást.  

 

4.6. ábra: Keménységmérési eredmények a W700Q (15 mm) hegesztett kötések esetén 
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4.7. ábra: Keménységmérési eredmények az A960M (15 mm) hegesztett kötések esetén 

A kísérletek során kapott keménységeloszlási görbéket a 4.6. és 4.7. ábrák tartalmazzák, 

a további részletes eredmények pedig az M8 mellékletben találhatók.  

 

4.6. Összefoglaló megállapítások a hegesztési kísérletek alapján 

A hegesztési munkatartományok meghatározása során nyert tapasztalatok alapján az 

alábbi megállapítások tehetők. 

 A különböző szilárdsági kategóriákra érvényes hegesztési munkatartományokat 

minden esetben külön kell meghatározni, mert az egyes kategóriák hegeszthetősége 

között jelentős különbségek lehetnek. Ugyancsak érdemes külön kezelni az egyes 

gyártásai módokat.  

 Nagyszilárdságú acélok esetén az ideális hegesztési paraméterek alkalmasságának 

megítélésére a kritikus hűlési idő alkalmazása a legkézenfekvőbb megoldás.  

 Saját hegesztési tapasztalataim alapján az S700Q kategória esetén az ideális hűlési 

idő tartománya 5-10 s, 150 °C előmelegítési hőmérséklet és 180 °C maximális 

rétegközi hőmérséklet alkalmazása mellett. A kísérletek szerint ettől nagyobb 

tartomány is elfogadható lehet, ipari körülmények között azonban a szűkebb 

tartomány az ideális.  

 Az S960M kategória esetén 5-20 s az ideális kritikus hűlési idő tartomány. Ebben az 

esetben előmelegítésre nincs szükség, azonban vastagabb lemezek esetén  

50-80 °C javasolható, akár 200 °C rétegközi hőmérséklet mellett is.  
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A hozaganyag-párosítás hatásának vizsgálatából levonható következtetések az alábbiak. 

 Az S700Q kategória esetén alkalmazott overmatching hozaganyag egyértelműen 

javítja a szilárdsági jellemzőket. A hozaganyag kisebb ütőmunkája kedvezőtlen 

hatást gyakorol a varrat szívóssági jellemzőire, a hőhatásövezetben ugyanakkor – az 

összetett felépítés következtében – szívósságnövekedés figyelhető meg. A nagyobb 

szilárdságú hozaganyag alkalmazásakor átlagosan nagyobb keménységértékekkel, a 

hőhatásövezetben pedig jelentősebb kilágyulással kell számolni, szemben a 

matching hozaganyaggal.  

 Vegyes – részben matching, részben overmatching – hozaganyagok alkalmazása 

esetén a mechanikai jellemzők a csak matching és a csak overmatching esetek során 

kapott eredmények közé estek. A kapott eredményeket elemezve megállapítható, 

hogy előnyös lehet a gyöksorokat matching, míg a további sorokat overmatching 

hozaganyaggal hegeszteni (W700Q 6.). A mechanikai jellemzők nem térnek el 

jelentősen az overmatching esettől, továbbá a kisebb szilárdságú gyök miatt 

kedvezőbb lehet a kötés alakváltozó képessége, és így terhelhetősége.  

 A W960M kategória esetén, undermatching hozaganyagot alkalmazva, a szilárdsági 

jellemzők egyértelműen kisebbek a matching esethez képest, ugyanakkor a 

szívósági jellemzők nem különböznek szignifikánsan attól. A keménységeloszlást 

vizsgálva szintén nem állapítható meg számottevő eltérés a matching és az 

undermatching kötés között.  

 A kötéskialakítástól függően, a hőhatásövezetben fokozottabban kell számolni a 

kilágyulás veszélyével. Kedvezőtlen varratkialakítás esetén a gyöksort minden 

további sor képes hőkezelni, ezáltal a gyöksor hőhatásövezetében egy többszörösen 

kilágyult szövetszerkezet tud kialakulni. Ezt a beolvadási mélység csökkentésével, 

illetve más leélezési szög alkalmazásával lehet elkerülni. 
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5. A Q+T ÉS TM ALAPANYAGOK ÉS HEGESZTETT KÖTÉSEIK ISMÉTLŐDŐ 

IGÉNYBEVÉTELŰ VIZSGÁLATAINAK ISMERTETÉSE 

Az előző fejezetben bemutatott, a hegesztési munkatartomány meghatározására, illetve 

a hozaganyag-párosítás hatásának vizsgálatára irányuló elemzéseket, a hagyományos 

anyagvizsgálati eljárások mellett az ismétlődő igénybevételű tartományokra is 

kiterjesztettük. A vizsgálatok középpontjába, ahogy ezt az 1. fejezetben kifejettem, a 

kisciklusú fáradás, a nagyciklusú fáradás, valamint a fáradásos repedésterjedés 

jelenségének tanulmányozása került. Ebben a fejezetben az elvégzett fárasztóvizsgálatok 

körülményeit, az alkalmazott próbatestek kialakítását, valamint a kapott eredményeket 

mutatom be, azok értékelésével együtt.  

 

5.1. A kisciklusú fárasztóvizsgálatok (LCF) bemutatása 

5.1.1. Az LCF vizsgálatok körülményei 

A 3.2. fejezetben bemutatott elvi áttekintés alapján a kisciklusú fárasztóvizsgálatok 

elvégzésének legfontosabb lépései, amit mi is követtünk, a következők.  

Az első lépés a próbatest befogása, az illesztésből adódó holtjátékok kiküszöbölésével. 

A következő lépés a nyúlásmérő felhelyezése, amit a vezérelt változó minimális és 

maximális értékének beállítása követ. A fárasztóvizsgálat elején, legalább az első 10 ciklus 

során, célszerű a hiszterézis görbéket folyamatosan regisztrálni. Ezt követően elegendő 

egy-egy görbe felvétele, meghatározott ciklusszámonként. A hiszterézis görbe 

változatlansága (a telítődési állapot elérése) esetén a regisztrált hurkok száma 

csökkenthető, a repedések megjelenésével azonban indokolt a felvételek sűrítése.  

A kísérlet végének meghatározásában nem egységes a szakirodalom. Fizikailag az az 

álláspont a legmegalapozottabb, amelyik a kísérlet végét a terjedőképes repedés 

megjelenéséhez köti. Itt az alapvető problémát az jelenti, hogy mekkora lehet a repedés 

mérete, éppen ezért további kritériumok is elterjedtek. A kísérlet végének nagyon gyakran 

a próbatest teljes kettéválását tekintik. Használatos az állandósult (telítődési) állapothoz 

tartozó erő meghatározott (3; 10; 20) %-os csökkenése és a nyomó periódusban az 

inflexiós pont megjelenése a hiszterézis görbén [133]. A kísérletek előzőekben ismertetett 
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menetéből következik, hogy az állandósult (telítődési) állapot kivételével a kisciklusú 

fárasztás folyamatos felügyeletet kíván, ellentétben a nagyciklusú fárasztással. 

A próbatesteken végzett mérésekből, illetve a regisztrált hiszterézis görbékből a 

következő adatokat lehet – részben vagy egészben – meghatározni: 

 teljes alakváltozás amplitúdó (εa); 

 rugalmas alakváltozás amplitúdó (εae); 

 képlékeny alakváltozás amplitúdó (εap); 

 tönkremeneteli kritériumhoz tartozó igénybevételi szám (Nt); 

 feszültség amplitúdó (σa); 

 feszültség amplitúdó az élettartam 50%-ánál (σa50); 

 fárasztás során bevitt összes képlékeny alakváltozási munka (Wö); 

 egy ciklusba bevitt képlékeny alakváltozási munka (We). 

A kisciklusú fárasztóvizsgálatokra MTS 312 típusú elektro-hidraulikus anyagvizsgáló 

berendezésen került sor, a hengerszimmetrikus próbatestek befogására MTS gyártmányú 

MTS 680.01 típusú hidraulikus befogót használtunk. Az adatgyűjtést és a kiértékelést 

TestStar II vezérlő egységel végeztük, miközben a vezérlő jeleket az MTS 790.20 Fatigue 

Test programcsomag generálta és a mért adatokat is ez a program tárolta le. Az 

alakváltozás vezérléséhez, illetve méréséhez 632.13C-20 jelű, Le = 10 mm 

mérőhosszúságú axiális nyúlásmérőt alkalmaztunk. A vizsgálatok szobahőmérsékleten és 

környezeti közegben folytak. A vezérelt teljes alakváltozás amplitúdó aszimmetria 

tényezője R = -1, a terhelési függvény alakja pedig háromszög függvény volt. A terhelési 

függvény frekvenciáját 0,4 Hz-re választottuk. Tönkremeneteli kritériumnak a húzó oldali 

maximális erő 10%-os csökkenését állítottuk be.  

A vizsgálatok során alkalmazott számítógépi programok letárolták a szükséges 

adatokat, amelyek felhasználásával az egyes próbatesteken mért jellemzők, illetve 

diagramok megjeleníthetők. Ezek közül a legfontosabbak a következők: 

 a vezérelt változó, azaz a teljes nyúlás amplitúdó maximuma és minimuma a 

ciklusszám függvényében; 

 a feszültség amplitúdó maximuma és minimuma a ciklusszám függvényében; 

 az inelasztikus nyúlás maximuma és minimuma a ciklusszám függvényében; 

 a reprezentatív hiszterézis görbék teljes nyúlás-idő függvényei; 

 a reprezentatív hiszterézis görbék feszültség-idő függvényei; 

 a reprezentatív hiszterézis görbék; 
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 a reprezentatív hiszterézis görbék inelasztikus nyúlás-feszültség görbéi. 

A letárolt adatok és diagramok tanulmányozása sok információt szolgáltat a berendezés 

szabályozó körének helyes beállítására, a berendezés állapotára, a vizsgált anyag fáradási 

keményedésére/lágyulására, illetve a fáradási repedés megjelenésére, jelenlétére. Az egyes 

próbatestek fárasztását követően mindig elemeztük a letárolt adatokat megállapítva az 

esetleges eltéréseket, hiányosságokat, valamint az eredmények felhasználhatóságát, 

növelve ezzel vizsgálataink megbízhatóságát. A kísérletekhez használt MTS gyártmányú 

univerzális-anyagvizsgáló berendezések az 5.1. ábrán láthatóak.  

   

a)      b) 

5.1. ábra: MTS 312 (a) és MTS 810 (b) univerzális anyagvizsgáló berendezés 

A vizsgálatainkhoz a szakirodalomban fellelhető számos próbatest közül [25] a 

5.2. ábrán látható hengeres próbatestet választottuk, 8 mm átmérőjű vizsgálati szakasszal.  

 

5.2. ábra: A kísérletekhez alkalmazott hengeres kisciklusú fárasztó próbatest 

 

5.1.2. Az LCF vizsgálatok mérési eredményeinek ismertetése 

Az összehasonlíthatóság érdekében kísérleteimet minden esetben az alapanyag 

vizsgálatával kezdtem. A szükséges eredmények meghatározása után került sor a matching, 

az undermatching és az overmatching hozaganyagal készült hegesztett kötések 
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vizsgálataira. A kíséreletek állandósága érdekében minden eesetben ugyanazon próbatest 

kialakítást és előkészítést alkalmaztuk. A vizsgálatok során a próbatesteket, eltérő teljes 

nyúlás amplitúdóval, a tönkremeneteli kritériumig fárasztottuk. Ezt követően minden 

esetben kigyűjtöttem a szükséges mérési adatokat, amelyek a következők voltak:  

 tönkremeneteli ciklusszám: Nt, ciklus;  

 feszültségamplitúdó az élettartam 50%-ánál: σa50, MPa; 

 rugalmas alakváltozás amplitúdó: εae, mm/mm; 

 képlékeny alakváltozás amplitúdó: εap, mm/mm; 

 a mérési eredményekből visszaszámolt teljes alakváltozás amplitúdó: εa, mm/mm. 

Vizsgálataim során alapvetően két szemléletmódot követtem. Egyik esetben, a  

3.4. és a 3.6. összefüggések alapján, a rugalmas és a képlékeny alakváltozás amplitúdók 

valamint a feszültség amplitúdó egyeneseit, illetve az egyenesek paramétereit határoztam 

meg, amihez különböző teljes alakváltozás amplitúdó szinteken 1-1 próbatestet 

fárasztottunk (Manson-Coffin kísérletsorozat). Ezáltal a mérési eredmények grafikusan 

összehasonlíthatók egymással.  

5.1. táblázat. W700Q alapanyag LCF mérési eredményei (Manson-Coffin kísérletsorozat) 

Próbatest 

jele 

εa, 

mm/mm 

Nt,  

ciklus 

σa50,  

MPa 

εa számolt, 

mm/mm 

εae, 

mm/mm 

εap, 

mm/mm 

615 0,0080 814 574,0 0,00784 0,00279 0,00521 

603 0,0070 1011 563,6 0,00720 0,00269 0,00431 

605 0,0075 1090 569,3 0,00700 0,00278 0,00472 

612 0,0065 1405 548,6 0,00638 0,00267 0,00383 

602 0,0060 1438 549,2 0,00633 0,00262 0,00338 

608 0,0055 1974 540,6 0,00567 0,00262 0,00288 

601 0,0050 3491 538,6 0,00475 0,00258 0,00242 

607 0,0045 4122 526,6 0,00453 0,00255 0,00195 

616 0,0040 5724 524,2 0,00416 0,00260 0,00140 

617 0,0037 10779 514,0 0,00359 0,00249 0,00121 

 

A másik esetben, statisztikai szemléletmódot követve, kevesebb teljes alakváltozás 

amplitúdó szinten, azonban egy szinten több, jellemzően 5-5 próbatestet fárasztottunk 

(Wilcoxon kísérletsorozat). Ezáltal a kapott eredményeket statisztikusan, Wilcoxon-próba 

segítségével tudtam összehasonlítani.  

A különböző mérések során kapott adatokat részletesen az M9 melléklet tartalmazza. 

Példaképpen a W700Q alapanyag vizsgálati eredményei az 5.1. táblázatban láthatók.  
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5.1.3. Az LCF vizsgálatok eredményeinek kiértékelése 

Az M9 mellékletben közölt eredmények felhasználásaval meghatároztam, diagramokon 

ábrázoltam az alakváltozás amplitúdók és a tönkremeneteli ciklusszám, valamint a 

képlékeny alakváltozás amplitúdó és a feszültség amplitúdó kapcsolatait. Minden esetre, a 

3.4. összefügésnek megfelelően, kiszámoltam a fügvénykapcsolatok paramétereit.  

A kapott alakváltozás amplitúdó – tönkrementeli ciklusszám diagramokat a 5.3. ábra 

tartalmazza. Ezen ábrázoltam a W700Q alapany esetében az alapanyag, a matching, 

valamint az overmatching mérési eredményeket, továbbá az A960M alapanyag vizsgálata 

során kapott eredményeket. A diagramban feltüntettem a közelítő egyenesek egyenleteit és 

azok korrelációs indexeinek négyzetét is.  

 

5.3. ábra. Az LCF vizsgálatok alakváltozás amplitúdó – tönkrementeli ciklusszám 

eredményei 

Megállapítható, hogy mind az alapanyagok, mind a hegesztett kötések esetében a kapott 

értékek a szokásos függvényekkel jól közelíthetők, jelentős szóródás csupán az A960M 

alapanyag képlékeny alakváltozás amplitúdójának esetében tapasztalható. Ez egyben azt is 

jelenti, hogy a hegesztett kötések inhomogenitása nem gyakorolt jelentős hatást a fárasztási 

eredményekre.  

Összehasonlítva a két vizsgált alapanyagot megállapítható, hogy az A960M alapanyag 

esetében a képlékeny alakváltozás amplitúdó elmarad a W700Q alapanyagéhoz képest, a 

rugalmas alakváltozás amplitúdó azonban rendre magasabb. Az is megállapítható, hogy – a 
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vizsgált tartományban – a termomechanikus alapanyag esetében a rugalmas alakváltozás a 

meghatározóbb; nagyobb alakváltozás hatására is a rugalmas viselkedés dominál. Ez 

valószínűsíthetően a termomechanikus kezelés hatására kialakuló összetett 

szövetszerkezetnek köszönhető. Megfigyelhető még az is, hogy a képlékeny alakváltozás 

amplitúdó esetében az eredmények nagyobb szórást mutatnak, vagyis a 

termomechanikusan kezelt alapanyagok képlékeny alakváltozásának folyamata, a 

rendkívül finom szemcseszerkezet miatt, kisebb pontossággal becsülhető meg.  

A W700Q alapanyag és hegesztett kötései eredményeit megvizsgálva kimondható, hogy 

a rugalmas alakváltozás amplitúdók tendenciája nem változik, függetlenül attól, hogy 

alapanyagot vagy hegesztett kötést vizsgálunk. Az eredményekből egyértelműen látható a 

hegesztéstechnológia negatív hatása, ami egyértelműen a varrat szövetszerkezetének, 

illetve a hőhatásövezet jelentős inhomogenitásának köszönhető. Megfigyelhető, hogy a 

matching hozaganyaggal készült kötés eredményei elmaradnak az alapanyag 

tulajdonságaitól, ugyanakkor az overmatching hozaganyaggal készült kötés elmarad a 

matching hegeszett kötés jellemzőitől. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb szilárdságú, kisebb 

alakváltozó képességű hozaganyag egyértelműen negatív hatással van a kisciklusú fáradási 

jellemzőkre.  

Az eredméynek kiértékelése során, a 3.6. összefüggésnek megfelelően, a képlékeny 

alakváltozás amplitúdó és a feszültség amplitúdó kapcsolatát leíró görbéket is 

meghatároztam. Az így készült közös diagram látható az 5.4. ábrán.  

 

5.4. ábra. Az LCF vizsgálatok feszültség amplitúdó – képlékeny alakváltozás amplitúdó 

eredményei 
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Ezen eredmények alapján egyértelműen megfigyelhető a nagyobb szilárdságú A960M 

alapanyag kedvezőbb viselkedése, a W700Q anyag azonban már nem mutatnak ilyen 

egyértelmű tendenciát a különböző kísérletek. Nem állapítható meg egyértelmű különbség 

az alapanyag és a matching hegesztett kötés között, csupán az overmatching kötés mutat 

valamivel kedvezőbb eredményt. Az 5.3. és 5.4. ábrák közelítő függvényeinek 

paramétereit az 5.2. táblázat tartalmazza.  

5.2. táblázat. A kisciklusú fárasztási eredményeket közelítő függvények paraméterei 

Anyag-

minőség 

Rugalmas 

alakváltozás 

Képlékeny 

alakváltozás 
Ciklikus folyásgörbe 

σf’ b R εf’ c R K n R 

W700Q aa 721 -0,037 0,89 0,265 -0,589 0,99 822,85 0,070 0,97 

W700Q m 865 -0,066 0,97 0,0776 -0,488 0,98 1204,5 0,134 0,97 

W700Q om 1092 -0,105 0,97 0,275 -0,745 0,91 1075,6 0,106 0,80 

A960M aa 1236 -0,061 0,99 0,232 -0,698 0,86 1242,9 0,068 0,90 

 

Mivel vizsgálataim középpontjában a hozaganyag megválasztásának hatása állt, ezért a 

W700Q anyag esetében a hegesztett kötéseket statisztikus szemléletmódot követve is 

megvizsgáltam; két teljes alakváltozás amplitúdó szintet kiválasztva (εa = 0,0045 és 

εa = 0,007) 5-5 próbatestet fárasztottam. A kapott eredmények közül a tönkremeneteli 

cilkusszámokat és a feszültség amplitúdó nagyságát vetettem össze Wilcoxon-próba 

segítségével, ε = 0,05 kétoldali szignifikancia szinten. A vizsgálati eredményeket az M9 

melléklet, míg a Wilcoxon-próba eredményét az 5.3. táblázat tartalmazza. 

Az elvégzett összehasonlításokból egyértelműen megállapítható, hogy a két különböző 

hozaganyaggal készült kötés kisciklusú fáradással szembeni ellenállása igen eltérő. A 

kapott eredmények itt is az overmatching kötés kedvezőtlenebb tulajdonságait mutatták a 

ciklusszámokat vizsgálva, ugyanakkor a feszültség amplitúdó nagysága ebben az esetben is 

nagyobbra adódott. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb szilárdságú, de kisebb alakváltozó 

képességű (ridegebb), overmatching hozaganyag alkalmazása a kisciklusú fáradás 

szempontjából nem előnyös.  

5.3. táblázat. A Wilcoxon-próbák eredményei a W700Q alapanyag hegesztett kötésein 

Összehasonlítás 
εa, 

mm/mm 
Nt, eltérés σa50, eltérés 

W700Q m és om kötés 0,007 szignifikáns szignifikáns 

W700Q m és om kötés 0,0045 szignifikáns szignifikáns 

 

A repedések megjelenésének helyét megvizsgálva megállapítható, hogy a matching 

típusú hegesztett kötések esetében a repedések megjelenési helye a hőhatásövezetben 

található, jellemzően a szubkritikus (kilágyulási) sávban. Az overmatching típusú kötésesk 
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esetén azonban a repedések jellemző megjelenési helye a hőhatásövet és az alapanyag 

átmenete, illetve a varrat és a hőhatásövezet átmenete. A repedésekről készült optikai 

mikroszkópos felvételeket az M9 melléklet tartalmazza. A matching hegesztett kötés 

esetében a repedés környezetében mért keménység a hőhatásövezetben a 250-270 HV10 

közötti tartományban volt, miközben az alapanyag keménysége 280 HV10, a varrat 

keménysége pedig 250-270 HV10 volt. Az overmatching kötés esetében a repedések 

környezetében a vártnál kisebb (240-260 HV10) keménységeket mértem.  

 

5.2. A nagyciklusú fárasztóvizsgálatok (HCF) bemutatása 

5.2.1. A HCF vizsgálatok körülményei 

A nagyciklusú fárasztóvizsgálatokat, minden esetben, a 3.3. fejezetben bemutatott elvi 

áttekintés alapján, az ott részletezett staircase method szellemében végeztük el, majd 

értékeltük ki. Ennek megfelelően, az élettartam szakaszban jellemzően 8, míg a kifáradási 

határ szakaszban jellemzően 6 próbatestet fárasztottunk, így egy nagyciklusú fáradási 

szilárdsági görbe felvételéhez jellemzően 14 próbatestet használtunk fel. Tönkremeneteli 

kritériumnak, az elterjedt gyakorlatnak megfelelően, a teljes törtést választottuk. 

Amennyiben egy feszültségszinten a próbatest a szokásosnak mondható 5000000 (5*106), 

illetve 10000000 (1*107) ciklusszámokat törés nélkül elviselte, akkor az esetet „NEM tört” 

megjegyzéssel értékeltem. Ezen próbatestek vizsgálati eredményeit reprezentáló pontokat a 

diagramokban, ugyancsak az elterjedt gyakorlatnak megfelelően, nyíllal (→) jelöltem meg.  

 

5.5. ábra. A nagyciklusú fárasztóvizsgálatok során alkalmazott próbatestek mérete és 

kimunkálása 
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A nagyciklusú fárasztóvizsgálatokhoz alkalmazott lapos próbatestek geometriáját, 

illetve kimunkálásukat az alapanyagokból és azok hegesztett kötéseiből az 5.5. ábra 

szemlélteti. A 5.5. ábrán RD jelöli a lemezek hengerlési irányát, ebből következően h a 

hossz-, k pedig a keresztirányt, továbbá 1 jelöli a hegesztett kötés hossz-, 2 pedig annak 

keresztirányát. A lemez és a profil vastagság iránya (v), valamint a hegesztett kötés 

vastagság iránya (3) a rajz síkjára merőleges. A próbatestek névleges geometriai méreteit a 

5.4. táblázat tartalmazza.  

5.4. táblázat. A nagyciklusú fárasztóvizsgálatokhoz alkalmazott próbatestek névleges 

méretei 

Anyagminőség 

Alapanyag,  

hegesztett 

kötés 

Kimunkálás, 

repedésterjedés 

t, 

mm 

b, 

mm 

B, 

mm 

L, 

mm 

R, 

mm 

R700Q 

AA h/v 6 8 24 175 92,5 

M k/3W 6 8 18 135 60 

M k/1W 6 7,5 18 135 60 

W700Q 

 AA  h/k 6 7; 8 18 135 60 

M k/1W 6 7; 8 18 135 60 

OM k/1W 6 8 18 150 60 

A960M 

AA h/k 6 8 18 150 60 

M k/1W 5-6 s 6 8 18 150 60 

M k/1W 10-11 s 6 8 18 150 60 

M k/1W 15-17 s 6 7; 8 18 150 60 

UM k/1W 6 8 18 150 60 

AA: alapanyag, M / OM / UM: matching / overmatching / undermatching kötés 

 

A vizsgálatokat MTS 810 típusú, univerzális, elektro-hidraulikus anyagvizsgáló 

berendezéssel végeztük (lásd 5.1. ábra b) ábrarész). A vezérlési mód állandó 

terhelésamplitúdójú, a terhelési aszimmetria tényező pedig a teljes vizsgálatsorozatban 

állandó értékű, R = 0,1 volt. A vizsgálatokra szobahőmérsékleten, laboratóriumi 

körülmények között és szinusz alakú terhelési függvénnyel került sor; a terhelési 

frekvencia értéke f = 30 Hz volt. A vizsgálatok során alkalmazott terhelésamplitúdókat az 

egyes vizsgálati csoportoknál mutatjuk be. A hegesztett kötésekből kimunkált próbatestek 

vizsgálatát minden esetben utókezelés nélküli (as-welded) állapotban végeztóük el. 

 

5.2.2. A HCF vizsgálatok mérési eredményeinek ismertetése 

Az LCF vizsgálatoknál bemutatott logikát követve, a nagyciklusú fárasztóvizsgálatokat 

is az alapanyagokon végeztük el először. Az alapadatok meghatározását követően került 

sor a matching, az undermatching és az overmatching hozaganyagal készült hegesztett 

kötésekből kimunkált próbatestek vizsgálatára. A kíséreletek állandósága érdekében a 
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próbatestek előkészítése minden esetben megegyezett, a vizsgálatok szempontjából 

meghatározó vizsgálati keresztmetszetet (b x t) pedig szűk határok között változott. A 

vizsgálatok során a próbatesteket eltérő terhelés amplitúdóval, törésig fárasztottuk. Ezt 

követően minden esetben összegeztem a paramétereket és a mérési adatokat:  

 a próbatest geometriai méretei: t, mm és b, mm;  

 a terhelő erő tartománya: ∆F, N; 

 a feszültségtartomány: ∆, MPa;  

 tönkremeneteli ciklusszám: Nt, ciklus. 

A kapott adatok alapján meghatározhatók a nagyciklusú fárasztásra érvényes 

határgörbék. Az élettartam szakasz pontjaira fektetett közelítő egyenesek paraméterei (m és 

log(a)) a 3.7. összefüggésnek megfelelően számíthatók, továbbá – a staircase method 

szellemében – a kifáradási határ jellemzői is megadhatók (Nk és ∆D).  

A különböző fárasztóvizsgálatok adatai, valamint a kapott eredmények részletesen az 

M10 mellékletben találhatók. Az R700Q alapanyag vizsgálati eredményeit, példaképpen, 

az 5.5. táblázatban mutatom be. 

5.5. táblázat. Az R700Q alapanyagon elvégzett HCF vizsgálatok adati és eredményei  

(AA h/v) 

A próbatest 

jele 
t, mm b, mm ΔF, N Δσ, MPa Nt, ciklus Megjegyzés 

1 5,9 7,75 18000 394 5000000 
NEM tört, túl 

alacsony Δσ 

2 5,9 8,15 25200 524 4000000 
NEM tört, túl 

alacsony Δσ 

3 6,05 8 28800 595 5000000 NEM tört 

4 6 8 32400 675 1220094 középen 

5 6 8,2 34200 695 503336 középen 

6 6 7,7 30600 662 340337 középen 

7 6 7,7 32400 701 192943 középen 

8 5,95 8,05 34200 714 121424 középen 

9 6 7,7 36000 779 0 
képlékeny 

alakváltozás 

10 6 7,7 30600 662 3317261 középen 

11 5,9 7,75 26100 571 5000000 NEM tört 

 

5.2.3. A HCF vizsgálatok kiértékelése 

Az M10 mellékletben bemutatott mérési adatok alapján megszerkesztettem a 

nagyciklusú fáradásra érvényes tervezési határgörbéket (Wöhler görbéket). Ezeket a három 
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vizsgált alapanyagnak megfelelően, csoportosítva mutatom be, irodalmi adatokkal 

kiegészítve.  

Az R700Q és W700Q alapanyagokra vonatkozó görbéket az 5.6. ábra tartalmazza, az 

összehasonlíthatóság érdekében a [134], [135], [136] forrásokból származó adatokat 

együtt.  

 

5.6. ábra. Az R700Q és a W700Q alapanyagokból kimunkált próbatestek vizsgálati 

eredményei 

Fontos megemlíteni, hogy az irodalmi adatok egy része R = 0 terhelés aszimmetria 

tényezővel végzett vizsgálatokból származik, a saját vizsgálatokra pedig R = 0,1-es 

terhelés aszimmetria tényezővel került sor. Ez a tény a fő megállapításokra nincs érdemi 

hatással. Továbbá, a kísérletek során általam alkalmazott terhelési frekvenciák egy esetben 

biztosan nagyobbak voltak, más esetekben pedig nagyobbak lehettek, mint az 

összehasonlító források kísérleteiben használt, de nem közölt frekvenciák. Tekintettel arra, 

hogy a források nagyságrendi frekvencia különbségekre nem utaltak, tehát az adataik 

például nem rezonancia-fárasztásokból származtak, ezt a különbséget sem tekintem a fő 

megállapításokra érdemi hatást jelentő különbségnek. Végezetül pedig, a [136] forrásban 

közölt, az S355, az S690QL és az S960QL anyagok VFI (GMAW) tompavarratos kötéseire 

összevontan vonatkozó intervallum túlzottan általánosítónak tekinthető, ennek ellenére az 

összehasonlításoknál felhasználtam azt. Az R700Q jelű alapanyag nagyciklusú fáradással 

szembeni ellenállása vastagság irányban terjedő repedések esetén jelentősen kedvezőbb, 

mint a W700Q jelű alapanyag ellenállása keresztirányban terjedő repedésekkel szemben. 

Az általam vizsgált alapanyagok jobb eredményeket mutattak, mint az irodalomban talált 

egyedi alapanyagok. Ugyanez az állítás igaz mindkét általam vizsgált anyagminőségre, ha 
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a saját eredményeket az S690QL anyagminőségre vonatkozó összefoglaló adatokkal 

(tartománnyal) vetjük össze. 

Az R700Q és a W700Q alapanyagokból készített hegesztett kötésekből kimunkált 

próbatesteken kapott eredményeket az 5.7. ábra tartalmazza, kiegészítve a [135], [136] 

irodalmakból származó adatokkal.   

 

5.7. ábra. Az R700Q és a W700Q alapanyagokból készült hegesztett kötésekből kimunkált 

próbatestek vizsgálati eredményei 

Az R700Q jelű acélból készült matching hegesztett kötések nagyciklusú fáradással 

szembeni ellenállása a 3W orientációban kisebb, mint ugyanezen acél 1W orientációjában, 

és kisebb, mint a W700Q jelű acél kötéséé, ugyancsak az 1W orientációban. Mindkét acél 

nagyciklusú fáradással szembeni ellenállása az 1W orientációjú próbatesteken mérve 

kedvezőbb, mint a három minőség (S355, S690QL és S960QL) tompavarrataira 

vonatkozó, 1W orientációjú, összefoglaló irodalmi érték (tartomány). Ez megfelel a 

vártaknak, hiszen előbbi adatok tompavarratokból kimunkált próbatesteken, míg utóbbiak 

a kötésen kerültek meghatározásra. Az overmatching hegesztett kötés esetén ugyanakkor a 

nagyciklusú fáradással szembeni ellenállás tendenciájában és nagyságában az R700Q 

hegesztett kötés 1W orientációjával azonos. Kisebb ciklusszámok (kb. 2*105 ciklusszám 

alatt), vagyis nagyobb terhelésszintek esetén az overmatching kötés elmarad ugyan a 

matching kötés nagyciklusú fáradási jellemzőitől, azonban nagyobb ciklusszámok esetén 

az overmatching kötés jellemzői meghaladják a matching hegesztett kötését. Továbbá az is 

megfigyelhető, hogy a rendelkezésre álló mérési adatok alapján overmatching kötés esetén 

nem tudtam meghatározni a görbe kifáradási határ szakaszát, ugyanis a próbatestek még 

107 ciklusszám esetén sem törtek el. Ez a jelenség az alkalmazott hozaganyag nagyobb 
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szilárdsági jellemzőinek köszönhető. Abban az esetben, ha a kötést terhelő erő nem 

túlzottan nagy, a repedések kialakulása, illetve terjedése nehezebben tud bekövetkezni, 

illetve végbemenni, ezáltal a törésig elviselt ciklusszám kiemelkedően magas lehet. 

Nagyob terhelés esetén ugyanakkor az overmatching hozaganyag ridegebb viselkedése 

játszhat szerepet, ami repedések keletkezésének kedvez, ezáltal az elviselt ciklusszám is 

kisebb.  

Az A960M alapanyagból és hegesztett kötéseiből kimunkált próbatesteken elvégzett 

vizsgálatok eredményeit az 5.8. ábra mutatja be.  

 

5.8. ábra. Az A960M alapanyagból és hegesztett kötéseiből kimunkált próbatestek 

vizsgálati eredményei 

Ez alapján megállapítható, hogy az A960M alapanyag nagyciklusú fáradással szembeni 

ellenállása összességében kedvezőbb, mint bármelyik matching hegesztett kötésé. 

Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a vonalenergia növelésével, vagyis a kritikus hűlési idő 

növekedésével arányosan javul a kötések kifáradási határának értéke. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy a mechanikai és a szívóssági jellemzők a hűlési idő növekedésével 

romló tendenciát muatttak (lásd M7 melléklet). Az ellentmondás lehetséges magyarázata a 

termomechanikusan kezelt alapanyag rendkívül finom szemcseszerkezete lehet. Kis hűlési 

idők (kis vonalenergia) esetén ugyanis a szemcseszerkezet nem változik jelentősen, a 

szemcsedurvulás nem meghatározó, így a kialakuló repedések a kis méretű szemcsék 

között könnyebben tudnak terjedni. Nagy hűlési idők (nagy vonalenergia) esetén a 

szemcsedurvulás is jelentős lehet, különösen a hőhatásövezet durvaszemcsés sávjában, ami 

a keletkező repedések terjedését nagymértékben képes akadályozni, ezáltal a nagyciklusú 

fáradással szembeni élettartamot növelni. Az A960M alapanyag és hegesztett kötéseinek 
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fáradási jellemzőit összevetve az R700Q és a W700Q kategóriák jellemzőivel 

megállapítható, hogy a termomechanikusan kezelt alapanyag nagyciklusú fáradással 

szembeni ellenállása a másik két alapanyag közé tehető, vagyis a nagyobb szilárdsági 

kategória nem jelent egyértelműen jobb fáradási ellenállást. Ebből eredően a matching 

hegesztett kötések a W700Q matching hegesztett kötéseknél valamivel kedvezőbb 

eredményt adtak, a nagyobb ciklusszámok esetén azonban elmaradtak az overmatching 

kötések fáradási jellemzőitől. Undermatching hozaganyag alkalmazásakor, ahol a 

hőbevitel nagysága közepes (t8,5/5 = 10-11 s) volt, megállapítható, hogy a kifáradási határ 

értéke nagyobb, mint a matching kötések kis, illetve közepes hőbevitellel készült kötései 

esetén, és lényegében azonos az alapanyagéval és a matching kötések nagy hőbevitellel 

készült kötéseinél meghatározottal. Az élettartam szakasz nagyobb részében az 

undermatching kötések viselkedése kedvezőbbnek tekinthető, mint a matching kötéseké. 

A nagyciklusú fárasztóvizsgálatok számszerűsített eredményeit az 5.6. táblázatban 

foglaltam össze. A táblázatban található Nk érték a Wöhler görbe töréspontjához 

(könyökpontjához) tartozó igénybevételi szám, ΔσD a kifáradási határ, Δσ1E07 pedig az 

1*107 igénybevételi számhoz tartozó feszültség, azokban az esetekben, amikor a görbe 

vízszintes szakaszát nem lehetett meghatározni. Ahogy az a táblázatban látszik, öt esetben 

nem sikerült a görbe vízszintes szakaszának a meghatározása, amelyből négy esetet 

(R700Q AA h/v, R700Q M k/1W, W700Q OM k/1W és A960M UM k/1W) a nagyciklusú 

fáradással szembeni kiemelkedően jó ellenállás magyaráz. A negyedik esetben (W700Q M 

k/1W) a rendelkezésre álló adatok nem tették lehetővé a Wöhler görbe mindkét 

tartományának korrekt meghatározását, erre az esetre a Δσ1E07 feszültséget sem tudtam 

értelmezni. Mindezekre figyelemmel, az 5.6. táblázatban található paraméterekkel leírható 

görbék, amelyek összesítve az 5.9. ábrán láthatók, az adott esetre vonatkozó fáradási 

szilárdsági görbének tekinthetők.  

5.6. táblázat. A nagyciklusú fárasztóvizsgálatok számszerűsített eredményei 

Anyag-

minőség 

Kimunkálás, 

repedésterjedés 

m, 

– 

lg(a), 

– 

Nk,  

ciklus 

ΔσD, 

MPa 

Δσ1E07, 

MPa 

R700Q 

AA h/v 51,282 151,109 – – 646 

M k/3W 4,826 17,476 9,850E+05 239 – 

M k/1W 50,251 141,26 – – 470 

W700Q 

AA h/k 12,453 39,650 1,68E+06 483 – 

M k/1W 9,960 32,469 – – – 

OM k/1W 31,25 90,415 – – 467 

A960M 

AA h/k 11,494 37,885 5,122E+06 513 – 

M k/1W 5-6 s 8,130 27,893 4,270E+06 412 – 

M k/1W 10-11 s 16,129 49,413 2,681E+06 462 – 

M k/1W 15-17 s 15,385 47,838 9,693E+05 525 – 

UM k/1W 41,667 119,723 – – 507 
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5.9. ábra. A nagyciklusú fárasztóvizsgálatok során meghatározott fáradási szilárdsági 

görbék 

5.3. A fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok (FCG) bemutatása 

5.3.1. Az FCG vizsgálatok körülményei 

A 3.3. fejezetben bemutatott elvi áttekintés alapján terveztem meg, illetve hajtottuk 

végre a fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatokat, szem előtt tartva a határgörbék 

meghatározásához szükséges lépéseket [116].  

A vizsgálatokra a már bemutatott MTS gyártmányú, univerzális, elektro-hidraulikus 

anyagvizsgáló rendszeren került sor. A vezérlési mód az előrepesztési fázisban  

ΔK-csökkentéses, a repedésterjesztési fázisban pedig állandó terhelésamplitúdójú, a 

terhelés aszimmetria tényező a teljes vizsgálatsorozatban állandó értékű, R = 0,1 volt. A 

vizsgálatokat szobahőmérsékleten, laboratóriumi közegben és szinusz alakú terhelési 

függvénnyel végeztük, a terjedő repedést pedig optikai úton követtük.  

Az alapanyagokból és az azokból készült hegesztett kötésekből a repedésterjedéssel 

szembeni ellenállás jellemzése céljából három ponton terhelt hajlító (TPB) próbatesteket 

munkáltunk ki (lásd 5.10. ábra), különböző irányokban és a hegesztett kötés különböző 

részeiből. A vizsgált alapanyagokból L-T, T-L és T-S orientációjú, míg a hegesztett 

kötésekből az 5.10. ábrának megfelelő 21 és 23 orientációjú próbatesteket készítettünk. Az 

5.7. táblázatban összefoglaltam a fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok 

legfontosabb jellemzőit, illetve a használt próbatestek meghatározó méreteit. 
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5.10. ábra. A fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatokhoz alkalmazott TPB 

próbatestek geometriája és a bemetszések orientációja a hegesztett kötések esetén 

5.7. táblázat. A fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok legfontosabb jellemzői 

Anyag-

minőség 

Kimunkálás, 

repedésterjedés 

W, 

mm 

B, 

mm 

ΔF,  

kN 

W700Q 

AA T-L, L-T 28,0 14,0 9,7-11,8 

AA T-S 14,6 7,5 3,8-4,5 

M T-L/21W 26,0 13,0 12,2-15,4 

M T-S/23W 13,0 6,5 3,2-3,8 

OM T-L/21W 26,0 13,0 11,7-18,8 

OM T-S/23W 13,0 6,5 3,3-4,1 

A960M 

AA T-L, L-T 28,0 14,0 9,9-14,1 

AA T-S 14,6 7,5 3,9-4,9 

M T-L/21W 26,0 13,0 11,7 

M T-S/23W 13,0 6,5 3,8-4,1 

UM T-L/21W 26,0 13,0 11,7-13,1 

UM T-S/23W 13,0 6,5 3,8-4,2 

 

A táblázat ΔF (kN) jelű oszlopa a terhelő erő tartományát tartalmazza, ahol az 

intervallum arra utal, hogy a terhelő erő tartománya egy adott vizsgálati csoporton belül 

nem minden próbatestre volt azonos. A vizsgálat során alkalmazott terhelési frekvencia f = 
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50 / 20 / 5 Hz értékű volt. Az egyes próbatesteken elvégzett vizsgálatok mindig a 

legnagyobb frekvencia értékkel kezdődtek, amelyet – a vizsgálat közben – a terjedő 

repedés követhetősége érdekében, több lépésben csökkenteni kellett. A hegesztett 

kötésekből kimunkált próbatestek vizsgálatára minden esetben utókezelés nélküli (as-

welded) állapotban került sor.  

 

5.3.2. Az FCG vizsgálatok mérési eredményeinek ismertetése 

A fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok eredményeit diagramok és táblázati 

adatok segítségével mutatom be. Az 5.7. táblázat alapján látható, hogy az alapanyagokon 

három-három orientációban, míg a különböző párosítású hegesztett kötések esetében két-

két orientációban végeztünk vizsgálatokat. A statisztikai szemléletmód érvényesíthetősége 

érdekében minden egyes orientációban jellemzően 6-6 próbatestet fárasztottunk. A 

kíséreletek állandósága és az eredmények összehasonlíthatósága érdekében a próbatestek 

előkészítése minden esetben megegyezett, a vizsgálatok szempontjából meghatározó 

jellemző próbatest méret (W) névleges értéke pedig az azonos orientációkban azonos volt.  

A vizsgálatok során a próbatesteket eltérő terhelés amplitúdóval fárasztottuk, majd 

minden esetben összegeztem a szükséges mérési paramétereket és adatokat, amelyek a 

következők:  

 repedésméret az adott ciklusszám esetén: a, mm;  

 ciklusszám: N, ciklus; 

 fáradásos repedésterjedési sebesség: da/dN, mm/ciklus;  

 feszültségintenzitási tényező tartománya: ∆K, MPam1/2; 

 a Paris-Erdogan összefüggés kitevője és állandója: n és C; 

 a ciklikus törési szívósság: ∆Kfc, MPam1/2.  

A kapott adatok alapján megrajzolhatóak a fáradásos repedésterjedésre érvényes 

repedésméret-igénybevételi szám (a-N) görbék, amelyek segítségével származtathatók a 

kinetikai diagramok (da/dN-ΔK) és az azokat leíró paraméterek (n és C), valamint az 

utolsó észlelt repedésmérethez kötve számíthatók a ∆Kfc értékek. 

A vizsgálataink során kapott a-N görbéket részletesen az M11 melléklet tartalmazza, a 

W700Q alapanyag esetén, a vizsgált három orientációban kapott görbéket az 5.11. ábra 

mutatja be, példaképpen.  
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5.11. ábra. A W700Q alapanyagból kimunkált próbatesteken elvégzett fáradásos 

repedésterjedési sebesség vizsgálatok a-N görbéi 

 

5.3.3. Az FCG vizsgálatok kiértékelése 

Az M11 mellékletben bemutatott repedésméret-igénybevételi szám görbék adatait 

felhasználva származtattam a fáradásos repedésterjedésre vonatkozó kinetikai diagramokat, 

amelyeket a két vizsgált alapanyagnak, illetve az alkalmazott hozaganyag-párosításoknak 

megfelelően, csoportosítva mutatom be. A diagramokon, minden esetre, az összes mérés 

adatait szerepeltetem, a próbatestenkénti megjelenítéstől eltekintve.  

Az 5.12. ábra bemutatja a W700Q alapanyagból a három orientációban (T-L, L-T és T-

S) kimunkált próbatestek fárasztása során kapott kinetikai diagramokat. Az egyes 

próbatestek összesített adatai orientációnként jó egyezést mutatnak. 

Az 5.13. ábra a W700Q alapanyagból készült matching és overmatching hegesztett 

kötések T-L/21W, az 5.14. ábrán pedig azok T-S/23W orientációiból kimunkált 

próbatestek fárasztása során kapott kinetikai diagramok láthatók.  
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5.12. ábra. W700Q alapanyagból kimunkált próbatesteken elvégzett fáradásos 

repedésterjedési sebesség vizsgálatok kinetikai diagramjai 

 

 

5.13. ábra. W700Q alapanyagból készült matching és overmatching hegesztett kötések  

T-L/21W orientációjából kimunkált próbatesteken elvégzett fáradásos repedésterjedési 

sebesség vizsgálatok kinetikai diagramjai 
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5.14. ábra.  W700Q alapanyagból készült matching és overmatching hegesztett kötések  

T-S/23W orientációjából kimunkált próbatesteken elvégzett fáradásos repedésterjedési 

sebesség vizsgálatok kinetikai diagramjai 

Összevetve az alapanyag és a hegesztett kötések vizsgálati eredményeit, megállapítható, 

hogy a hegesztett kötések kinetikai diagramjai nagyobb szóródást mutatnak, mint az 

alapanyagoké. Ez egyrészt a hegesztés okozta inhomogenitások, másrészt a próbataestek 

bemetszései tudatos elhelyezésének (5.10. ábra) következménye. Megállapítható az is, 

hogy a repedés terjedése a T-S/23W orientációban (vastagság irány) mutat nagyobb 

különbségeket, valamint a matching és az overmatching esetek is különbözőek. 

Az 5.15. ábra szemlélteti az A960M alapanyagból három orientációban (T-L, L-T és T-

S) kimunkált próbatestek fárasztása során kapott kinetikai diagramokat. Az egyes 

próbatestek összesített adatai orientációnként ennél az alapanyagnál is jó egyezést 

mutatnak.  

Az 5.16. ábrán az A960M alapanyagból készült matching és undermatching hegesztett 

kötések T-L/21W, a 5.17. ábrán pedig azok T-S/23W orientációiból kimunkált próbatestek 

fárasztása során kapott kinetikai diagramok láthatók.  
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5.15. ábra. A960M alapanyagból kimunkált próbatesteken elvégzett fáradásos 

repedésterjedési sebesség vizsgálatok kinetikai diagramjai 

 

 

5.16. ábra. A960M alapanyagból készült matching és undermatching hegesztett kötések  

T-L/21W orientációjából kimunkált próbatesteken elvégzett fáradásos repedésterjedési 

sebesség vizsgálatok kinetikai diagramjai 
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5.17. ábra. A960M alapanyagból készült matching és undermatching hegesztett kötések  

T-S/23W orientációjából kimunkált próbatesteken elvégzett fáradásos repedésterjedési 

sebesség vizsgálatok kinetikai diagramjai 

Összevetve az alapanyag és a hegesztett kötések vizsgálati eredményeit, megállapítható, 

hogy a hegesztett kötések kinetikai diagramjai nagyobb szóródást mutatnak, mint az 

alapanyagoké. Ez – ebben az esetben is – egyrészt a hegesztés okozta inhomogenitások, 

másrészt a próbataestek bemetszései tudatos elhelyezésének következménye. 

Megállapítható az is, hogy a repedés terjedése a T-S/23W orientációban (vastagság irány) 

mutat nagyobb különbségeket, továbbá a matching és az undermatching esetek is 

különbözőek. Utóbbi különbség a T-L/21W orientációban egyértelműen kisebb, mint a T-

S/23W orientációban. Midezek azt is jelentik, hogy a két alapanyag és hegesztett kötéseik 

vizsgálataiból megfogalmazott, kvalitatív jellegű következtetések lényegében azonosak. 

A statisztikai szemléletmódot követve az M11 mellékletben közölt kinetikai 

diagramokat leíró adatok közül, az n és a ∆Kfc értékeiből statisztikai mintákat képeztem, 

azokat és azok statisztikai jellemzőit az 5.8. táblázat mutatja be. Az adatsorokat Wilcoxon-

próba segítségével hasonlítottam össze, az 5.1.3. fejezethez hasonlóan, és a táblázatban 

dőlt karakterekkel szerepeltettem azon mintákat, amelyek között az eltérések (ε = 0,05 

kétoldali szinten) nem voltak szignifikánsak, így azok egy mintába összevonhatóak voltak. 

Azon minták esetében, ahol az összevonást el lehetett végezni, a táblázat az összevont 

minták adatait is tartalmazza. 
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5.8. táblázat. A fáradásos repedésterjedési sebességvizsgálatok eredményeiből képzett 

statisztikai minták 

Alapanyag, 

hegesztett 

kötés 

Mérőszám, 

orientáció 

A minta 

elemszáma 
Átlag Szórás 

Szórási 

együttható 

W700Q AA 

n – T-L 6 2,45 0,573 0,2337 

n – L-T 6 2,40 0,480 0,1999 

n – T-L és L-T 12 2,43 0,483 0,1991 

n – T-S 6 2,19 0,922 0,4204 

ΔKfc – T-L 6 106,8 4,01 0,0375 

ΔKfc – L-T 6 106,9 3,30 0,0309 

ΔKfc – T-L és L-T 12 106,9 3,35 0,0314 

ΔKfc – T-S 6 80,3 3,22 0,0401 

W700Q M 

n – 21W 6 5,10 0,600 0,1776 

n – 23W 6 4,15 1,385 0,3334 

n – 21W és 23W 12 4,63 1,132 0,2445 

ΔKfc – 21W 6 117,2 7,70 0,0657 

ΔKfc – 23W 6 87,0 4,32 0,0496 

W700Q OM 

n – 21W 6 3,68 1,452 0,3944 

n – 23W 6 3,43 1,166 0,3406 

n – 21W és 23W 12 3,55 1,263 0,3554 

ΔKfc – 21W 6 110,1 9,57 0,0869 

ΔKfc – 23W 6 86,3 16,55 0,1917 

A960M AA 

n – T-L 6 2,35 0,396 0,1687 

n – L-T 5 2,13 0,292 0,1372 

n – T-L és L-T 11 2,25 0,355 0,1581 

n – T-S 6 3,84 1,435 0,3735 

ΔKfc – T-L 6 139,4 14,85 0,1065 

ΔKfc – L-T 5 122,1 5,03 0,0412 

ΔKfc – T-L és L-T 11 131,5 14,21 0,1080 

ΔKfc – T-S 6 102,3 9,37 0,0916 

A960M M 

n – 21W 6 2,43 0,383 0,1580 

n – 23W 6 2,94 0,850 0,2157 

ΔKfc – 21W 6 126,6 11,34 0,0986 

ΔKfc – 23W 6 106,5 14,17 0,1331 

A960M UM 

n – 21W 6 2,85 0,344 0,1207 

n – 23W 7 3,23 0,911 0,2819 

n – 21W és 23W 13 3,06 0,709 0,2321 

ΔKfc – 21W 6 122,6 9,710 0,0742 

ΔKfc – 23W 7 96,5 11,05 0,1146 

 

A tervezési görbék meghatározásának következő lépése, a 3.4. fejezetben 

megfogalmazottak szerint, az összes minta leírására alkalmas eloszlás (esetemben a 

háromparaméteres Weibull eloszlás) eloszlásfüggvénye paramétereinek meghatározása, 

majd az n, a C és a ∆Kfc karakterisztikus értékeinek a származtatása. Ehhez szükség van a 
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Paris-Erdogan összefüggés n és C állandója közötti kapcsolat meghatározására, amelyet az 

egyedi mérési eredményekkel és a kapcsolatot leírű lineáris regresszió egyenletével, az 

elvégzett kísérletekre, az 5.18. ábra tartalmaz. A korrelációs index alapján megállapítható, 

hogy a meghatározott kapcsolat igen jól közelíti a mérési eredményeket. Mindezek alapján, 

a fáradásos repedésterjedésre meghatározott határgörbék paramétereit az 5.9. táblázat 

foglalja össze. Az 5.18. ábrán „kapcsolat” megnevezéssel szereplő pontok a határgörbék n 

értékeihez számolt C értékeket jelölik. 

 

5.18. ábra. Kapcsolat a Paris-Erdogan összefüggés két állandója között 

5.9. táblázat. A fáradásos repedésterjedésre érvényes határgörbék paraméterei 

Alapanyag, 

hegesztett kötés 
Orientáció 

n  C  ΔKfc  

mm/ciklus, MPam1/2 MPam1/2 

W700Q AA 
T-L és L-T 1,70 8,09 E-07 101 

T-S 1,50 2,06 E-06 75 

W700Q M 
T-L/21W 4,10 1,12 E-11 105 

T-S/23W 2,30 4,93 E-08 80 

W700Q OM 
T-L/21W 1,85 4,02 E-07 96 

T-S/23W 1,90 3,19 E-07 61 

A960M AA 
T-L és L-T 1,82 4,63 E-07 116 

T-S 1,75 6,41 E-07 87 

A960M M 
T-L/21W 1,90 3,19 E-07 114 

T-S/23W 2,75 6,06 E-09 82 

A960M UM 
T-L/21W 2,40 3,10 E-08 115 

T-S/23W 2,15 9,93 E-08 67 
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A táblázatban közölt adatok I terhelésmódra vonatkoznak, arra érvényesek. Tekintettel 

az 5.8. táblázatban bemutatott statisztikai mintákra, illetve azok összevonási lehetőségeire, 

mind az alapanyagok, mind a hegesztett kötések esetében orientációkhoz rendelt 

határgörbéket határoztam meg. Ugyancsak külön határgörbék tartoznak a mismatch hatás 

kifejezésére. Abban az esetben, ha a terjedő repedés orientációja ismert, akkor a táblázat 

megfelelő sorában található értékek használhatók. Abban az esetben, ha a terjedő repedés 

orientációja nem ismert, akkor a vonatkozó értékek közül a kisebbet kell figyelembe venni. 

Ennek megfelelően, a táblázatban dőlt karakterrel szerepelnek a nagyobb értékek. 

(Megjegyzendő, hogy a repedés alapanyagban vagy hegesztett kötésben való 

elhelyezkedését, illetve a mismatch hatást (matching, overmatching vagy undermatching 

állapot) ismertnek tételezzük fel). Az 5.9. táblázatban a feszültségintenzitási tényező 

tartományának küszöbértékére (∆Kth) nem szerepelnek adatok, ami azt jelenti, hogy a 

megadott határgörbék a ∆Kth környezetében, tehát a kis repedésterjedési sebességek 

tartományánban, nyitottak. Ennek értelme kettős. Azokban az esetekben, amikor a ∆Kth 

értéke nincs megadva, akkor a vonatkozó irodalmi forrásokban található adatok [8], 

valamint a ∆Kth és/vagy a terhelés aszimmetria tényező (R) közötti függvénykapcsolatok 

alkalmazhatók. Hegesztett kötések esetében, akár adott ∆Kth értéke, akár nem, a maradó 

feszültségek jellegének megítélése és nagyságrendjének becslése után a vonatkozó érték 

módosítható, illetve annak figyelembevételével választandó meg. Nyomó maradó 

feszültségek esetében ∆Kth értéke növelhető, míg húzó maradó feszültségek esetében 

csökkenteni kell azt. 

 

5.4. Következtetések az ismétlődő igénybevételű vizsgálatok alapján 

Általában elmondható, hogy a kapott eredmények és az azokat jellemző statisztikai 

adatok megbízható és reprodukálható ismétlődő igénybevételű vizsgálatokról tanúskodnak. 

A kisciklusú fárasztóvizsgálatok során kapott eredmények alapján az alábbi 

megállapítások tehetők. 

 Az A960M alapanyag esetében a képlékeny alakváltozás amplitúdó elmarad a 

W700Q alapanyagéhoz képest, azonban a rugalmas alakváltozás amplitúdó rendre 

magasabban annál. A vizsgált tartományban az A960M alapanyag esetében a 

rugalmas alakváltozás a meghatározóbb; nagyobb alakváltozás hatására is a 

rugalmas viselkedés dominál. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a képlékeny 

alakváltozás amplitúdó esetében az eredmények nagyobb szórást mutatnak, vagyis a 

termomechanikusan kezelt alapanyagok képlékeny alakváltozása a rendkívül finom 

szemcseszerkezet miatt kevésbé megbecsülhető folyamat. 

 A W700Q alapanyag és hegesztett kötéseinek eredményeit megvizsgálva 

egyértelműen látható a hegesztéstechnológia kedvezőtlen hatása. A matching 
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hozaganyaggal készült kötés eredményei elmaradnak az alapanyag tulajdonságaitól, 

ugyanakkor az overmatching hozaganyaggal készült kötés elmarad a matching kötés 

jellemzőitől. Vagyis a nagyobb szilárdságú, de kisebb alakváltozó képességű 

hozaganyag egyértelműen negatív hatással van a kisciklusú fáradási jellemzőkre. 

 A ciklikus folyási görbéket vizsgálva megfigyelhető a nagyobb szilárdságú A960M 

alapanyag kedvezőbb viselkedése. A W700Q anyag nem mutat egyértelmű 

viselkedést; nem állapítható meg egyértelmű különbség az alapanyag és a matching 

hegesztett kötés között, csupán az overmatching kötés ad valamivel kedvezőbb 

eredményt. 

A nagyciklusú fárasztóvizsgálatok során kapott eredmények alapján az alábbi 

megállapítások tehetők. 

 Megállapítható, hogy az R700Q jelű alapanyag nagyciklusú fáradással szembeni 

ellenállása vastagság irányban terjedő repedések esetén jelentősen kedvezőbb, mint 

a W700Q jelű alapanyag ellenállása keresztirányban terjedő repedésekkel szemben.  

 Az R700Q jelű acélból készült matching hegesztett kötések nagyciklusú fáradással 

szembeni ellenállása a 3W orientációban kisebb, mint ugyanezen acél 1W 

orientációjában, és kisebb, mint a W700Q jelű acél kötéséé, ugyancsak az 1W 

orientációban. Az overmatching hegesztett kötés esetén ugyanakkor a nagyciklusú 

fáradással szembeni ellenállás tendenciájában és nagyságában az R700Q hegesztett 

kötés 1W orientációjával azonos. Kisebb ciklusszámok (kb. 2*105 ciklusszám alatt), 

vagyis nagyobb terhelésszintek esetén az overmatching kötés elmarad ugyan a 

matching kötés nagyciklusú fáradási jellemzőitől, azonban nagyobb ciklusszámok 

esetén az overmatching kötés jellemzői meghaladják a matching hegesztett kötését. 

Vagyis ha a kötést terhelő erő nem túlzottan nagy, a repedések kialakulása, illetve 

terjedése nehezebben tud bekövetkezni, illetve végbemenni; nagyob terhelés esetén 

ugyanakkor az overmatching hozaganyag ridegebb viselkedése játszhat szerepet, 

ami repedések keletkezésének kedvez, ezáltal az elviselt ciklusszám is kisebb. 

 A termomechanikusan kezelt alapanyag nagyciklusú fáradással szembeni ellenállása 

a másik két alapanyag közé tehető, vagyis a nagyobb szilárdsági kategória nem 

jelent egyértelműen kedvezőbb fáradással szembeni ellenállást.  

  Az A960M alapanyag nagyciklusú fáradással szembeni ellenállása összességében 

kedvezőbb, mint bármelyik matching hegesztett kötésé, továbbá a vonalenergia 

növelésével, vagyis a kritikus hűlési idő növekedésével arányosan javul a kötések 

kifáradási határának értéke, ezzel egyidejűleg romlanak a kötések mechanikai 

jellemzői. Az ellentmondás lehetséges magyarázata, hogy kis hűlési idők esetén a 

szemcseszerkezet nem változik jelentősen, a szemcsedurvulás nem meghatározó, 

így a kialakuló repedések a kis méretű szemcsék között könnyebben tudnak terjedni. 
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Nagy hűlési idők esetén a szemcsedurvulás is jelentős lehet, különösen a 

hőhatásövezet durvaszemcsés sávjában, ami a keletkező repedések terjedését 

nagymértékben képes akadályozni.  

 A960M alapanyag hegesztésénél, undermatching hozaganyag alkalmazásakor 

(közepes hőbevitel) a kifáradási határ értéke nagyobb, mint a matching kötések kis, 

illetve közepes hőbevitellel készült kötései esetén és lényegében azonos az 

alapanyagéval és a matching kötések nagy hőbevitellel készült kötéseinél 

meghatározottal. Az élettartam szakasz nagyobb részében az undermatching kötések 

viselkedése kedvezőbbnek tekinthető, mint a matching kötéseké. 

A fáradásos repedésterjedési sebességvizsgálatok során kapott eredmények alapján az 

alábbi megállapítások tehetők. 

 Mind a W700Q, mind az A960M alapanyagok esetében, a fáradásos repedés 

terjedése a hengerlési és a hengerlésre merőleges irányokban (L-T és T-L) 

szignifikánsan azonosnak, a vastagság irányban (T-S) szignifikánsan eltérőnek 

tekinthető. Mindkét alapanyag érzékenyebb a vastagság irányban terjedő 

repedésekre. 

 A ciklikus törési szívósság értéke, mindkét alapanyag esetében, a vastagság 

irányban szignifikánsan kisebb. A termomechanikusan kezelt A960M acél ciklikus 

törési szívóssága minden irányban kedvezőbb, mint a W700Q nemesített acélé. 

 A hegesztett kötések fáradásos repedésterjedéssel szembeni ellenállása, mindkét 

alapanyag esetében, szignifikánsan különbözik az alapanyagétól, mindkét vizsgált 

orientációban és mindegyik mismatch esetben. A Paris-Erdogan összefüggés 

kitevőjének átlaga minden mismatch esetben meghaladja az alapanyagra vonatkozó 

releváns értéket. 

 A hegesztett kötések fáradásos repedésterjedéssel szembeni ellenállása három 

esetben megegyezett a két vizsgált orientációban (21W és 23W), csak az A960M 

matching kötések esetén volt különböző. 

 A ciklikus törési szívósság értéke, mindkét alapanyag hegesztett kötései esetében, a 

23W irányban (vastagság irány) kisebb. A W700Q acél hegesztett kötéseinek 

ciklikus törési szívóssága jellemzően meghaladja az alapanyagét, az A960M acél 

esetében pedig jellemzően kisebb annál. 

 A fáradásos repedésterjedés körülményei között, a W700Q acél esetében az 

matching eset kedvezőbb, mint az overmatching eset, az A960M acél esetében pedig 

az undermatching eset kedvezőbb mint a matching eset, orientációtól függetlenül. 

 Az elvégzett vizsgálatok és azok eredményei biztos alapot nyújtanak fáradásos 

repedésterjedésre érvényes határgörbék meghatározásához. 
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6. TÉZISEK - ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

T1. A vizsgált acélok közül a termomechanikusan kezelt A960M minőség 

hegeszthetőségi tulajdonságai a kedvezőbbek, ebből következően az ipari 

gyakorlatban alkalmazandó hegesztéstechnológia – mind technológiatervezési, mind 

hegesztéstechnikai oldalról – könnyebben megvalósítható. Ezt a nemesített W700Q 

minőségre és a termomechanikusan kezelt A960M minőségre, elméleti és kísérleti 

úton meghatározott hegesztési munkatartományok összehasonlítása segítségével 

igazoltam (1)(8)(16)(18). 

 

T2.  A nemesített W700Q minőségű acél esetében az alapanyag kisciklusú fáradással 

szembeni ellenállása a legkedvezőbb, a matching kötések kisciklusú fáradással 

szembeni ellenállása pedig kedvezőbb, mint az overmatching kötéseké. Ezt az 

elvégzett kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és az azokból meghatározott 

alakváltozás amplitúdó - tönkremeneteli ciklusszám függvények egyaránt igazolták 

(9)(11)(14)(24)(26). 

 

T3. A termomechanikusan kezelt A960M minőségű acél nagyciklusú fáradással 

szembeni ellenállása, matching kötések esetén, a hegesztés során alkalmazott 

hőbevitel függvénye. A hőbevitel növelésével a kifáradási határ nő, miközben az 

élettartam lényegében nem változik. Ezt a nagyciklusú fárasztóvizsgálatok 

eredményeiből a staircase módszer szellemében meghatározott tervezési görbék 

igazolták (2)(3)(17).  

 

T4. A termomechanikusan kezelt A960M minőségű acél nagyciklusú fáradással 

szembeni ellenállása, undermatching kötés esetén, kedvezőbb, mint az annak 

megfelelő és az annál kisebb hőbevitelű matching kötésé, és lényegében azonos, mint 

az alapanyagé és a nagyobb hőbevitelű matching kötésé. Ezt a nagyciklusú 

fárasztóvizsgálatok eredményeiből a staircase módszer szellemében meghatározott 

tervezési görbék igazolták (1)(3). 
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T5. Mind a nemesített W700Q, mind a termomechanikusan kezelt A960M minőségű acél 

fáradásos repedésterjedéssel szembeni ellenállása a hengerlési irányban és arra 

merőlegesen szegnifikánsan azonos, vastagság irányban azonban szignifikánsan 

különböző; mindkét acél érzékenyebb a vastagság irányban terjedő fáradásos 

repedésekre. Ezt az elvégzett fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok 

eredményei és azok statisztikai próbákkal való összehasonlítása igazolta (5)(14)(15). 

 

T6. A nemesített W700Q minőségű acél esetében a matching kötések fáradásos 

repedésterjedéssel szembeni ellenállása kedvezőbb, mint az overmatching kötéseké; 

a termomechanikusan kezelt A960M minőségű acél esetében pedig az 

undermatching kötéseké kedvezőbb, mint a matching kötéseké. Ezt a statisztikus 

szemlélettel elvégzett fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok eredményei és 

az azokból meghatározott határgörbék egyaránt igazolták (2)(19).  

 

T7. Mind a nemesített W700Q, mind a termomechanikusan kezelt A960M minőségű acél 

hegesztett kötései esetében, mismatch hatástól függetlenül, a fáradásos 

repedésterjedéssel szembeni ellenállás a hegesztett kötések hossztengelyének és a 

vastagságának irányában szignifikánsan különböző. Ezt a statisztikus szemlélettel 

elvégzett fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok eredményei és azok 

statisztikai próbákkal való összehasonlítása egyaránt igazolták; továbbá, ez a 

sajátosság – ismert repedésgeometria esetén – integritási számításoknál 

kihasználható (2)(5)(7). 
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7. A KUTATÓMUNKA SORÁN KAPOTT EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Értekezésemben a közepes falvastagságtartományban használt, nemesített és termo-

mechanikusan kezelt nagyszilárdságú acélok hegeszthetőségi kérdéseivel, valamint 

ismétlődő igénybevételekkel szembeni ellenállásával foglalkoztam.  

Az első részében irodalmi áttekintést adtam a nagyszilárdságú acélok esetében alkal-

mazott szilárdságnövelési módszerekről, elemezve a nemesített és a termomechanikusan 

kezelt acélok előállítási módjait, gyártástechnológiáját, hegeszthetőségi jellemzőit.  Ez 

alapján megállapítható, hogy mind a nemesített, mind a termomechanikusan kezelt acélok 

összetett gyártástechnológiát követelnek meg. Összeségében a TM acélokban található 

kisebb ötvözőtartalom, finomabb szemcseszerkezet miatt azok kedvezőbb mechanikai és 

szívóssági jellemzőkkel rendelkeznek, ugyanakkor a gyártható lemezvastagság ma még 

elmarad a nemesített acélokéhoz képest. Hegeszthetőség szempontjából, mindkét acél 

esetében komplex hőhatásövezettel kell számolni, ugyanakkor – a kedvezőbb vegyi össze-

tétel miatt – a termomechanikusan kezelt acélok jóval kedvezőbb hegesztéstechnológiát 

tesznek lehetővé, mint a nemesített acélok. A hozaganyag-választás kérdéskörét vizsgálva 

megállapítható, hogy a legtöbb irodalom matching, illetve undermatching hozaganyag-

párosítást javasol, azonban speciális esetekben, kisebb szilárdságkategóriákban előnyos 

lehet az overmatching hozaganyag alkalmazása is. A káresetek bekövetkezésének szem-

pontjából a hegesztett kötések döntő szerepet töltenek be. Ebből a megközelítésből fontos 

szem előtt tartani, hogy a szilárdság növekedésével nem feltétlenül kapunk kedvezőbb 

fáradási jellemzőket. Továbbá, a tervezés szempontjából a nagyszilárdságú acélok más 

megközelítést igényelnek, mint a hagyományos acélok, azonban a legtöbb előírás még nem 

tartalmazza, vagy csak bizonyos megkötésekkel, a legkorszerűbb acélokat.  

A második részben ezen acélok hegeszthetőségét vizsgáltam meg az ideálisan alkalmaz-

ható hegesztési paraméterek, illetve a hozaganyag-választás kérdéskörének oldaláról. A 

hegesztési munkatartományok meghatározása során nyert tapasztalatok egyértelműen 

mutatják, hogy a különböző szilárdsági kategóriákra érvényes hegesztési munkatartomá-

nyokat minden esetben külön kell meghatározni, mert az egyes kategóriák hegeszthetősége 

között jelentős különbségek lehetnek. Saját hegesztési tapasztalataim alapján az S700Q 

kategória esetén az ideális hűlési idő tartománya 5-10 s, 150 °C előmelegítési és 180 °C 

maximális rétegközi hőmérséklet alkalmazása mellett. A kísérletek szerint ettől nagyobb 

tartomány is elfogadható lehet, ipari körülmények között azonban a szűkebb tartomány az 
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ideális. Az S960M kategória esetén jelentősen nagyobb, 5-20 s az ideális kritikus hűlési 

idő tartomány. Ebben az esetben előmelegítésre nincs szükség, azonban vastagabb lemezek 

esetén 50-80 °C javasolható, akár 200 °C rétegközi hőmérséklet mellett is.  

A hozaganyag-párosítás hatásának vizsgálata során kapott erdmények alapján az S700Q 

kategória esetén alkalmazott overmatching hozaganyag egyértelműen javítja a szilárdsági 

jellemzőket. A hozaganyag kisebb ütőmunkája kedvezőtlen hatást gyakorol a varrat 

szívóssági jellemzőire, a hőhatásövezetben ugyanakkor – az összetett felépítés következté-

ben – szívósságnövekedés figyelhető meg. A nagyobb szilárdságú hozaganyag alkalmazá-

sakor átlagosan nagyobb keménységértékekkel, a hőhatásövezetben pedig jelentősebb 

kilágyulással kell számolni, szemben a matching hozaganyaggal, azonban ezek az eltérések 

nem jelentősek. Részben matching, részben overmatching hozaganyagok alkalmazása 

esetén a mechanikai jellemzők a csak matching és a csak overmatching esetek során kapott 

eredmények közé estek. A kapott eredményeket elemezve megállapítható, hogy előnyös 

lehet a gyöksorokat matching, míg a további sorokat overmatching hozaganyaggal 

készíteni. A W960M kategória esetén, undermatching hozaganyagot alkalmazva, a 

szilárdsági jellemzők egyértelműen kisebbek a matching esethez képest, ugyanakkor a 

szívósági jellemzők nem különböznek szignifikánsan attól. A keménységeloszlást 

vizsgálva szintén nem állapítható meg számottevő eltérés a matching és az undermatching 

kötés között. Fontos továbbá kiemelni, hogy a kötéskialakítástól függően, a hőhatásövezet-

ben fokozottabban kell számolni a kilágyulás veszélyével. Kedvezőtlen varratkialakítás 

esetén a gyöksort minden további sor képes hőkezelni, ezáltal a gyöksor hőhatásöveze-

tében egy többszörösen kilágyult szövetszerkezet tud kialakulni. Ezt a beolvadási mélység 

csökkentésével, illetve más leélezési szög alkalmazásával lehet elkerülni.  

A hegesztett kötések ismétlődő igénybevételű vizsgálatai kiterjedtek az előzőekben 

bemutatott összes kísérletsorozatra. A kisciklusú fárasztóvizsgálatok alapján megállapít-

ható, hogy a vizsgált tartományban az A960M alapanyag esetében a rugalmas alakváltozás 

a meghatározóbb; nagyobb alakváltozás hatására is a rugalmas viselkedés dominál. 

Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a képlékeny alakváltozás amplitúdó esetében az 

eredmények nagyobb szórást mutatnak, vagyis a termomechanikusan kezelt alapanyagok 

képlékeny alakváltozása a rendkívül finom szemcseszerkezet miatt kevésbé megbecsülhető 

folyamat. A W700Q alapanyag és hegesztett kötéseinek eredményeit megvizsgálva 

egyértelműen látható a hegesztéstechnológia kedvezőtlen hatása. A matching 

hozaganyaggal készült kötés eredményei elmaradnak az alapanyag tulajdonságaitól, 

ugyanakkor az overmatching hozaganyaggal készült kötés elmarad a matching kötés 

jellemzőitől. Vagyis a nagyobb szilárdságú, de kisebb alakváltozó képességű hozaganyag 

egyértelműen negatív hatással van a kisciklusú fáradási jellemzőkre. 

A nagyciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy minden 

vizsgált alapanyag esetében a hegesztett kötések fáradási ellenállása, hozaganyagtól 
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függetlenül, elmaradt az alapanyagétól. Az R700Q jelű acélból készült matching hegesztett 

kötések nagyciklusú fáradással szembeni ellenállása a 3W orientációban kisebb, mint 

ugyanezen acél 1W orientációjában, és kisebb, mint a W700Q jelű acél kötéséé, ugyancsak 

az 1W orientációban. Kisebb ciklusszámok (kb. 2*105 ciklusszám alatt), vagyis nagyobb 

terhelésszintek esetén, az overmatching kötés elmarad ugyan a matching kötés nagyciklusú 

fáradási jellemzőitől, azonban nagyobb ciklusszámok esetén az overmatching kötés 

jellemzői meghaladják a matching hegesztett kötését. Vagyis ha a kötést terhelő erő nem 

túlzottan nagy, a repedések kialakulása, illetve terjedése nehezebben tud bekövetkezni, 

illetve végbemenni; nagyob terhelés esetén ugyanakkor az overmatching hozaganyag 

ridegebb viselkedése játszhat szerepet, ami repedések keletkezésének kedvez, ezáltal az 

elviselt ciklusszám is kisebb. Az A960M alapanyag esetén a hőbevitel növelésével 

arányosan javul a kötések kifáradási határának értéke, ezzel egyidejűleg a kötések 

mechanikai jellemzői gyakorlatilag változatlanok maradnak. Az ellentmondás lehetséges 

magyarázata, hogy kis hűlési idők esetén a szemcseszerkezet nem változik jelentősen, a 

szemcsedurvulás nem meghatározó, így a kialakuló repedések a kis méretű szemcsék 

között könnyebben tudnak terjedni. Nagy hűlési idők esetén a szemcsedurvulás is jelentős 

lehet, különösen a hőhatásövezet durvaszemcsés sávjában, ami a keletkező repedések 

terjedését nagymértékben képes akadályozni. Undermatching hozaganyag alkalmazásakor 

(közepes hőbevitel) a kifáradási határ értéke nagyobb, mint a matching kötések kis, illetve 

közepes hőbevitellel készült kötései esetén, és lényegében azonos az alapanyagéval és a 

matching kötések nagy hőbevitellel készült kötéseinél meghatározottal. Az élettartam 

szakasz nagyobb részében az undermatching kötések viselkedése kedvezőbbnek 

tekinthető, mint a matching kötéseké. 

A fáradásos repedésterjedési sebességvizsgálatok során kapott eredmények alapján 

megállpaítható, hogy mind a W700Q, mind az A960M alapanyagok esetében, a fáradásos 

repedés terjedése a hengerlési és a hengerlésre merőleges irányokban (L-T és T-L) szignifi-

kánsan azonosnak, a vastagság irányban (T-S) szignifikánsan eltérőnek tekinthető. A 

hegesztett kötések fáradásos repedésterjedéssel szembeni ellenállása, mindkét alapanyag 

esetében, szignifikánsan különbözik az alapanyagétól, mindkét vizsgált orientációban és 

mindegyik mismatch esetben. A Paris-Erdogan összefüggés kitevőjének átlaga minden 

mismatch esetben meghaladja az alapanyagra vonatkozó értéket. A hegesztett kötések fára-

dásos repedésterjedéssel szembeni ellenállása három esetben megegyezett a két vizsgált 

orientációban (21W és 23W), csak az A960M matching kötések esetén volt különböző. A 

ciklikus törési szívósság értéke, mindkét alapanyag hegesztett kötései esetében, a 23W 

irányban (vastagság irány) volt a kisebb. A W700Q acél hegesztett kötéseinek ciklikus 

törési szívóssága jellemzően meghaladja az alapanyagét, az A960M acél esetében pedig 

jellemzően kisebb annál. A fáradásos repedésterjedés körülményei között, a W700Q acél 

esetében a matching eset kedvezőbb, mint az overmatching eset, az A960M acél esetében 

pedig az undermatching eset kedvezőbb, mint a matching eset, orientációtól függetlenül. 
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8. SUMMARY 

In my PhD thesis I have focused on the weldability and the behaviour under cyclic 

loading of quenched and tempered (Q+T) and thermomechanically rolled (TM) high 

strength steels, applied in medium plate thickness.  

In the first part of my thesis I provided a comprehensive literature overview about the 

strengthening mechanisms, the welding difficulties and the aspects of welding technology 

planning related to the investigated steels. After the literature overview it can be stated, 

that these steels required a complex welding plan. The TM steels has favourable 

mechanical and toughness properties, furthermore the weldability is much easier than the 

Q+T steels, because of the microstructure and the applied alloys. Examined the filler 

material choice aspects, the matching and undermatching conditions are wildly used, but in 

some cases, for example in lower strength categories, the overmatching condition could be 

beneficial. The fatigue design of high strength steel structures is required a new conception 

compared to mild steels. It is important to note, that whit higher strength, the fatigue 

properties not necessary better as well. Furthermore, the different standards and directions 

does not contain these high strength steels, or just with some limitations.  

In the second part of my thesis I were examined the weldability and the filler material 

choice aspects of both Q+T and TM steels. In the case of the S700Q steel category, the 

ideal critical cooling time range is between 5-10 s, with 150 °C preheating and 180 °C 

interpass temperatures. A larger range can be used too, but for industrial purposes this 

range and values are the ideal. In the case of the S960M category a wider, 5-20 s range can 

be used, without preheating temperature and over 200 °C interpass temperature. With 

larger plate thickness 50-80 °C preheating temperature could be beneficial.  

In the case of the S700Q category, the overmatching filler material increases the 

mechanical properties, but the smaller impact energy of the filler material is unfavourable, 

besides this, in the heat affected zone (because of the complex zones) the toughness could 

be increased. The average hardness of the welded joint is larger with this filler material, 

but in the heat affected zone considerable softening could be occured. Evaluated the 

matching-overmatching hybrid experimental results, it can be stated, that welding the root 

layers with matching filler material and the other layers with overmatching filler material 

can be beneficial. In the case of the W960M category with undermatching filler material, 

the mechanical properties are not decreased significantly, compared with the matching 
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filler material experiments. It is important to note, that in some cases, depending on the 

execution of the weld, a significant softening can be experienced in the root layer heat 

affected zone. In this region a multiple softening can be occurred, because of the following 

layers heat affected zones. This can be solved with a different groove angle.  

The different kind of fatigue tests were included all of the previously mentioned 

experiments. Evaluated the low cycle fatigue (LCF) experiments, it can be stated, that in 

the case of A960M base material, the elastic deformation is the dominant, we get higher 

elastic strain amplitude values, while the plastic strain amplitude has a larger dispersion. 

Examined the results of W700Q base material and welded joints, it can be stated, that the 

welding technology is disadvantageous to the low cycle fatigue properties, furthermore, the 

overmatching welded joints are shown less favourable properties than the matching ones. 

In other words, the filler material with higher strength, but lower deformation capability 

results in worse low cycle fatigue properties.  

It can be stated, that the high cycle fatigue (HCF) properties of the examined base 

materials are always succeeded the welded joints properties. In the case of lower cyclic 

numbers (under 2*105 cycles) with higher loading condition, the overmatching welded 

joints has worse fatigue properties than the matching joints; while in the case of higher 

cyclic numbers, the overmatching joints had the better properties. So when the loading of 

the welding joint is not so high, the fatigue crack initiation and propagation is more 

difficult, while in the case of higher loading, the more brittle behaviour of the 

overmatching filler metal is the determinant. In the case of A960M base material, with the 

increases of the heat input, the high cycle fatigue limit is increased as well, while the 

mechanical properties practically are remained the same. One possible explanation for this 

is the grain size changes; whit the high heat input caused coarse grain microstructure the 

cracks can be propagate with large difficulties, so the fatigue limit can be increased.  

The fatigue crack growth (FCG) experiments shows, that in the case of W700Q and 

A960M base materials, the crack growth is significantly the same in the L-T and T-L 

directions, but significantly different in the T-S direction. In case of the welded joints, the 

crack growths are significantly different from the base materials, in both directions and all 

of the matching circumstances. The fatigue crack growth resistance of the welded joints is 

in the same in the examined 21W and 23W orientations, in three cases, but the A960M 

matching welded joint has different properties. The fatigue fracture toughness value is 

smaller in the 23W direction, in all of the welded joints. The fatigue fracture toughness 

value of the W700Q welded joints is higher than the base material, while the A960M 

welded joints value is lower than the base material. Overall, it can be stated, that the 

W700Q matching welded joint have better fatigue crack growth properties than the 

overmatching joint, and the A960M umdermatching welded joint have better properties 

than the matching joint, independently of the orientations. 
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9. AZ EREDMÉNYEK IPARI HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

Napjainkban a gyakorló mérnökök, a tervezők és hegesztőmérnökök ismerete a 

nagyszilárdságú acélok hegeszthetőségéről és fáradási jellemzőiről meglehetősen hiányos. 

Sok esetben rendelkezésre áll ezen acélokra vonatkozó előírás, javaslat a megfelelő 

hegesztéstechnológiára, azonban ezek gyakorta a kisebb szilárdságú acélok előírásainak 

kibővített változatai, így nem veszik figyelembe a nagyszilárdságú acélok alapvető, 

azokétól eltérő jellemzőit. Ugyanakkor, ezen acélok viselkedése mind a gyártás-

technológiák következtében, mind pedig statikus és ismétlődő igénybevételek esetén 

alapvetően különbözik a hagyományos acélokétól. Ezekből eredően nem lehet általános, 

minden nagyszilárdságú acélra érvényes javaslatokat tenni. Éppen ezért, jelen disszertáció 

egyik alapvető célja olyan ismeretek összefoglalása, amelyek az ipari szakemberek 

számára is hasznos információkat szolgáltatnak. 

A hegesztési munkatartományok meghatározását tartalmazó fejezetben közölt adatok és 

eredmények, maguk a munkatartományok, hasznos ismeretekkel szolgálhatnak a hegesztett 

szerkezeteket gyártó mérnökök számára. A közölt diagramok segítségével könnyen 

meghatározhatók az optimális hegesztési paraméterek az egyes alapanyagok esetében, 

megkönnyítve a gyakorló mérnökök munkáját. A kötéskialakítástól függően a 

hőhatásövezetben fokozottabban kell számolni a kilágyulás veszélyével, kedvezőtlen 

esetben ugyanis – a varratkialakításból adódóan – a gyöksort minden további sor képes 

hőkezelni, így egy többszörösen kilágyult szövetszerkezet tud kialakulni. Ezt a beolvadási 

mélység csökkentésével, illetve a leélezési szög változtatásával lehet elkerülni. 

A hozaganyag-választás kérdéskörét vizsgáló fejezetben közölt megállapítások szintén a 

gyakorló hegesztőmérnökök számára lehetnek hasznosak. Mivel vizsgálataim kiterjedtek 

mind az S700, mind az S960 szilárdsági kategóriákra, így a megállapítások mindkét 

acélkategória esetében alkalmazhatók. A W700Q alapanyag esetén kapott eredmények 

értelmében, az overmatching hozaganyag alkalmazása azokon a helyeken, ahol a hegesztett 

kötések csupán statikus terhelést kapnak, előnyös lehet. Ugyanakkor a 

matching/overmatching vegyeskötés alkalmazása még kedvezőbb tulajdonságokkal bír, 

hiszen a kritikusnak számító gyök esetében a kisebb, jelen esetben egyenszilárdságú 

hozaganyag, nagyobb alakváltozó képessége jelent előnyt, míg a töltő sorok esetében a 

nagyobb szilárdság használható ki. Az A960M alapanyag esetében az undermatching 

hozaganyag kisebb kötésszilárdságot eredményezett, ugyanakkor a szívóssági jellemzők 
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nem mutattak jelentős javulást a matching hozaganyaghoz képest, ami egyértelműen az 

alapanyag, ennek megfelelően pedig a hőhatásövezet kiemelkedő jellemzőinek köszönhető.  

A vizsgált acélok és hegesztett kötéseik ismétlődő igénybevételével foglalkozó 

fejezetben közölt határgörbéket mind a hegesztőmérnökök, mind a hegesztett szerkezeteket 

tervező mérnökök tudják alkalmazni. Disszertációmban közöltem kisciklusú fáradásra, 

nagyciklusú fáradásra és fáradásos repedésterjedésre érvényes tervezési határgörbéket 

egyaránt. A kisciklusú fáradás esetén nem állapítható meg egyértelmű különbség a két 

szilárdsági kategória között, ugyanakkor a termomechanikusan kezelt acél esetében a 

rugalmas alakváltozás amplitúdó rendre a nemesített alapanyag és hegesztett kötések 

esetében kapott amplitúdó fölött haladt. A vizsgált tartományban az A960M alapanyag 

esetében a rugalmas alakváltozás a meghatározóbb; nagyobb alakváltozás hatására is a 

rugalmas viselkedés dominál. A W700Q alapanyag és hegesztett kötéseinek eredményeit 

megvizsgálva egyértelműen látható a hegesztéstechnológia negatív hatása: a hegeszett 

kötések elmaradnak az alapanyag esetén kapott értékeketől, továbbá a nagyobb 

szilárdságú, de kisebb alakváltozó képességű hozaganyag egyértelműen negatív hatással 

van a kisciklusú fáradási jellemzőkre. 

Nagyciklusú fáradás esetében szintén megállapítható, hogy a hegesztett kötések fáradási 

jellemzői elmaradnak az alapanyagétól, függetlenül a szilárdsági kategóriától és 

gyártástechnológiától, amit a mérnököknek figyelembe kell venni. Az eredmények alapján 

az S700 kategória esetén overmatching hozaganyag alkalmazása lehet előnyös azokban az 

esetekben, amikor a kötést terhelő erő viszonylag kisebb, míg a matching hozaganyagot 

érdemes választani nagyobb terhelő erők esetében. Továbbá, a termomechanikusan kezelt 

alapanyag esetében itt is megállapítható, hogy a nagyobb szilárdsági kategória nem jelent 

egyértelműen jobb fáradási ellenállást. Ezen acélok esetében a vonalenergia növelésével, 

vagyis a kritikus hűlési idő növekedésével arányosan javul a kötések kifáradási határának 

értéke, azonban ezzel egyidejűleg romlanak a kötések mechanikai jellemzői. Ennek 

megfelelően, amennyiben a kötésre ható terhelés statikus, kisebb hőbevitelt érdemes 

előírni, felülről korlátozva a vonalenergia nagyságát, ami a gyártás esetén nagyobb 

fegyelmet igényel a hegesztő(mérnök) részéről. Abban az esetben azonban, amikor a kötést 

jellemzően nagyciklusú ismétlődő igénybevétel terheli, a megszokottnál nagyobb 

hőbevitelt kell előírni, ezzel növelve a kötés kifáradási határát. Szem előtt kell ugyanakkor 

tartani, hogy a túlzott hőbevitel növelés jelentős szilárdság romlást fog okozni. Éppen ezért 

ebben az esetben is felülről korlátozni kell a hőbevitel nagyságát a hegesztési paraméterek 

és a maximális rétegközi hőmérséklet előírásával. A hagyományos acélokhoz képest 

szigorúbb fegyelem megkövetelése ugyanakkor jelentős előnyökkel jár a hegesztett 

kötések élettartama vonatkozásában.  

A fáradásos repedésterjedés körülményeire, mindkét vizsgált alapanyag és hegesztett 

kötései, illetve mindegyik mismatch változat esetére sikerült határgörbéket meghatározni. 
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Ezek a határgörbék, konkrét vagy általános alakjukban, használhatók hegesztett 

szerkezetek integritásának megítélésére, élettartam és/vagy maradó élettartam becslésekre, 

összehasonlító számítások elvégzésére. 

A kutatómunka során, a nagyszámú kísérlet és próbatestszám ellenére sem sikerült az 

acélok teljeskörű vizsgálata. Éppen ezért a kutatómunka lehetséges folytatása a kisciklusú 

jellemzők további vizsgálata, elsősorban a termomechanikusan kezelt acélok esetében. 

Továbbá, jelen kutatómunka nem tartalmazta a hegesztett kötések alapanyag-varrat 

átmenetének vizsgálatát, ami a fáradási tulajdonságok szempontjából döntő jelentőségű 

lehet. Ezek mellett, a későbbiekben érdemes vizsgálni a hegesztést követő különféle 

utókezelések hatását is.  

 

Miskolc, 2017. szeptember 11.  

 

 

Dobosy Ádám 

okleveles gépészmérnök,  

okleveles hegesztő szakmérnök, EWE/IWE 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Elsőként témavezetőmnek, Dr. Lukács János egyetemi tanárnak szeretnék köszönetet 

mondani a disszertáció szakmai tartalmában nyújtott segítségéért, folyamatos 

iránymutatásaiért, építő kritikai megjegyzéseiért, valamint a többéves aktív közös 

publikációs tevékenységért. Külön ki szeretném emelni segítségét a nagyciklusú 

fárasztóvizsgálatok és a fáradásos repedésterjedéses sebességvizsgálatok témaköreihez 

kapcsolódóan, ahol az eredmények értékelését jelentős szakmai konzultációival segítette. 

Köszönet illeti Dr. Nagy Gyula címzetes egyetemi tanár urat a kisciklusú fárasztó 

vizsgálatok elvégzésében és kiértékelésében nyújtott segítségéért. Külön ki szeretném 

emelni fáradhatatlan munkályát, amellyel rendszeresen segítségemre volt a közös 

publikációk írása során, valamint a disszertácót érintő építő kritikáit, észrevételeit. 

Továbbá szeretném megköszönni még BSc hallgató koromban témavezetőként végzett 

munkáját, amely hozzájárult ahhoz, hogy az anyagvizsgálat, azon belül is az ismétlődő 

igénybevételű vizsgálatok iránti érdeklődésemet felkeltette.  

Köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Balogh András egyetemi docens úrnak, akinek a 

hegesztés iránti elkötelezettségemet köszönhetem, ő volt az aki már hallgató koromban 

felkeltette érdeklődésemet ezen tudományterület iránt. Továbbá szeretném megköszönni a 

disszertációm írása során nyújtott segítségét, különösen a hegesztés témakörében.  

Ezen a helyen is szeretném megköszönni Dr. Török Imre címzetes egyetem tanár úrnak 

szakcsoportvezetőként nyújtott segítségét, amellyel végig biztosította a szükséges hátteret 

kutatómunkám során.  

Köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Tisza Miklós professzor úrnak, aki 

tanszékvezetőként és a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola vezetőjeként 

szakmai tanácsaival és pályázati oldalról is aktívan segítette a munkámat.  

Szeretném köszönetemet kifejezni az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet 

műhely- és labor dolgozóinak egyaránt. Külön ki szeretném emelni Petrovics András 

hegesztőt, aki nélkül nem jöhettek volna létre a hegesztési kísérletek. Szeretném 

megköszönni Kecskés-Krisróf Sándor műhelyvezető precíz munkályát, aki a próbatestek 

legyártásában nyújtott óriási segítséget. Köszönet illeteti Szentpéteri László és Csukás 

Géza anyagvizsgáló mérnököknek a hosszú és fáradságos mérések végrehajtása során 
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nyújtott segítségükért, valamint Csurilláné Balogh Ágnest a csiszolatok és a hozzájuk 

kapcsolódó optikai mikroszkópos felvételek készítésében nyújtott közreműködéséért.  

Külön ki szeretém emelni a Fortaco Zrt. (korábbi nevén RUUKKI Tisza Zrt.) szakmai 

segítségét. MSc hallgatóként a cégnél töltött nyári gyakorlat, illetve a vállalat 

hegesztőmérnökei, Sas Illés, Csuhaj Péter és Dózsa Gábor szakmai konzultációi 

hozzájárultak a nagyszilárdságú acélok területén szerzett ismereteim megalapozásához.  

Szeretnék továbbá köszönetet mondani középiskolám, a Bródy Imre Szakközépiskola 

tanárainak, különösképpen dr. Zanócz Erzsébet tanárnőnek és Nagy István tanár úrnak, 

akik mind szakmai, mind emberi oldaról hozzájárultak későbbi szakmai előmenetelemhez.  
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M1 melléklet: A vizsgált alapanyagok műbizonylatai 

 

 

R700Q alapanyag 

  



M1 melléklet: A vizsgált alapanyagok műbizonylatai 

 

  



M1 melléklet: A vizsgált alapanyagok műbizonylatai 

 

 

  



M1 melléklet: A vizsgált alapanyagok műbizonylatai 

 

W700Q alapanyag 

 

  



M1 melléklet: A vizsgált alapanyagok műbizonylatai 

 

A960M alapanyag 

  



M1 melléklet: A vizsgált alapanyagok műbizonylatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M2 melléklet: Az alkalmazott hozaganyagok műbizonylatai 

 

INEFIL NiMoCr hozaganyag 

  



M2 melléklet: Az alkalmazott hozaganyagok műbizonylatai 

THYSSEN UNION X85 hozaganyag 

 

  



M2 melléklet: Az alkalmazott hozaganyagok műbizonylatai 

THYSSEN UNION X90 hozaganyag 

 

  



M2 melléklet: Az alkalmazott hozaganyagok műbizonylatai 

THYSSEN UNION X96 hozaganyag 

 

 



M3 melléklet: A hegesztési körülmények bemutatása 

M3.1. táblázat. Élelőkészítés és varratfelépítés 

Lemez-
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M3.1. ábra. A 15 mm-es lemezek előkészítése hegesztés előtt 

 



M3 melléklet: A hegesztési körülmények bemutatása 

 

M3.2. ábra. A 30 mm-es lemezek előkészítése hegesztés előtt 

 

 

M3.3. ábra. A hegesztési kísérletek elrendezése 

 

  



M3 melléklet: A hegesztési körülmények bemutatása 

 

M3.4. ábra. A kísérletekhez használt DAIHEIN VARSTROJ Welbee P500L és REHM 

MegaPuls 500 védőgázas fogyóelektródás ívhegesztő berendezések 

 

  

M3.5. ábra. A HKS WeldQAS folyamatfelügyelő rendszer 

 



M4 melléklet: Hegesztési munkatartomány meghatározása az S700Q kategória esetén 

A táblázatokban található adatok közül az I0 és az U0 a hegesztőgépen beállított 

áramerősséget és feszültséget jelölik (amennyiben lehetséges beállítani), az I és az U a HKS 

WeldQAS folyamatfelügyelő rendszer által rögzített tényleges áramerősség és feszültség 

értékeket, a vh a hegesztő szekátor beállított hegesztési sebességét, míg az Ev a vonalenergia, 

a t8,5/5 pedig a kritikus hűlési idő számított értékeit.  

 

M4.1. táblázat. Hegesztési paraméterek az R700Q (30 mm) alapanyag esetén, NiMoCr 

(matching) hozaganyaggal, 1. kísérlet (R700Q 1.) 

Varrat-

szám 
I0, A I, A U, V 

vh, 

cm/min 

Ev 

számolt, 

J/mm 

t8,5/5 

számolt, 

s 

1 130 132 19,2 20 614 5,2 

2 140 143 19,7 20 682 6,5 

3 260 263 28,8 40 904 8,7 

4 260 265 28,9 40 914 8,8 

5 270 268 28,9 40 925 8,9 

6 270 270 29,0 40 935 9,0 

7 270 268 28,9 40 925 8,9 

8 270 270 28,9 40 932 8,9 

9 270 265 28,9 40 914 8,8 

10 270 266 28,8 40 915 8,8 

11 270 268 28,9 40 925 8,9 

12 270 270 28,9 40 932 8,9 

13 270 273 29,1 40 949 9,1 

14 270 268 28,9 40 925 8,9 

15 260 260 28,7 35 891 8,5 

16 260 263 28,8 35 904 8,7 

17 260 258 28,6 35 881 8,4 

18 260 264 28,8 35 908 8,7 

19 260 260 28,7 35 891 8,5 

20 260 261 28,7 35 894 8,6 

Te = 180 °C, Tmax = 220 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M4 melléklet: Hegesztési munkatartomány meghatározása az S700Q kategória esetén 

M4.2. táblázat. Hegesztési paraméterek az R700Q (30 mm) alapanyag esetén, NiMoCr 

(matching) hozaganyaggal, 2. kísérlet (R700Q 2.) 

Varrat-

szám 
I0, A I, A U, V 

vh, 

cm/min 

Ev 

számolt, 

J/mm 

t8,5/5 

számolt, 

s 

1 130 134 19,2 20 624 4,8 

2 140 141 19,7 20 673 5,7 

3 260 261 28,8 40 898 7,6 

4 260 265 28,9 40 914 7,8 

5 270 270 28,9 40 932 7,9 

6 270 270 29,0 40 935 8,0 

7 270 265 28,7 40 908 7,7 

8 270 272 29,2 40 948 8,1 

9 270 265 28,8 40 901 7,7 

10 270 268 28,9 40 925 7,9 

11 270 265 28,8 40 911 7,8 

12 270 272 29,2 40 948 8,1 

13 270 273 29,2 40 952 8,1 

14 270 266 28,9 40 918 7,8 

15 260 262 28,8 35 901 7,7 

16 260 265 28,7 35 908 7,7 

17 260 260 28,6 35 888 7,6 

18 260 262 28,8 35 901 7,7 

19 260 260 28,7 35 891 7,6 

20 260 261 28,7 35 894 7,6 

 Te = 150 °C, Tmax = 180 °C 

 

M4.3. táblázat. Hegesztési paraméterek a W700Q (15 mm) alapanyag esetén, Union X85 

(matching) hozaganyaggal, 1. kísérlet (W700Q 1.) 

Varrat-

szám 
I0, A Uo, V I, A U, V 

vh, 

cm/min 

Ev 

számolt, 

J/mm 

t8,5/5 

számolt, 

s 

1 145 20,6 144 21,2 20 668 5,7 

2 150 20,9 148 21,5 20 705 6,8 

3 260 27,0 260 27,0 40 838 8,0 

4 270 27,5 272 27,6 40 898 8,7 

5 270 27,5 275 27,7 40 950 8.9 

6 270 27,5 273 27,6 40 900 8,6 

7 270 27,5 270 27,5 40 890 8,5 

8 270 27,5 271 27,5 40 890 8,5 

Te = 180 °C, Tmax = 220 °C 

 

 

 



M4 melléklet: Hegesztési munkatartomány meghatározása az S700Q kategória esetén 

M4.4. táblázat. Hegesztési paraméterek a W700Q (15 mm) alapanyag esetén, Union X85 

(matching) hozaganyaggal, 2. kísérlet (W700Q 2.) 

Varrat-

szám 
I0, A Uo, V I, A U, V 

vh, 

cm/min 

Ev 

számolt, 

J/mm 

t8,5/5 

számolt, 

s 

1 145 20,6 147 21,3 20 759 5,8 

2 150 20,9 152 21,6 20 796 6,8 

3 260 27,0 258 26,9 40 829 7,1 

4 270 27,5 272 27,6 40 896 7,6 

5 270 27,5 275 27,8 40 910 7,8 

6 270 27,5 271 27,6 40 893 7,6 

7 270 27,5 272 27,6 40 896 7,7 

8 270 27,5 273 27,7 40 903 7,7 

Te = 150 °C, Tmax = 180 °C 

 

M4.5. táblázat. Hegesztési paraméterek a W700Q (15 mm) alapanyag esetén, Union X85 

(matching) hozaganyaggal, 3. kísérlet (W700Q 3.) 

Varrat-

szám 
I0, A Uo, V I, A U, V 

vh, 

cm/min 

Ev 

számolt 

J/mm 

t8,5/5 

számolt, 

s 

1 135 20,0 133 19,9 20 700 5,6 

2 145 20,6 147 20,8 20 754 6,2 

3 270 27,5 272 27,6 40 887 7,6 

4 290 28,5 289 28,5 40 987 8,4 

5 290 28,5 292 28,7 40 1001 8,5 

6 290 28,5 294 28,9 40 1011 8,6 

7 290 28,5 288 28,3 40 973 8,3 

8 290 28,5 291 28,5 40 990 8,4 

Te = 150 °C, Tmax = 180 °C 

 

 

 

 

 



M5 melléklet: Hegesztési munkatartomány meghatározása az S960M kategória esetén 

A táblázatokban található adatok közül az I0 és az U0 a hegesztőgépen beállított 

áramerősséget és feszültséget jelölik, az I és az U a HKS WeldQAS folyamatfelügyelő 

rendszer által rögzített tényleges áramerősség és feszültség értékeket, a vh a hegesztő 

szekátor beállított hegesztési sebességét, míg az Ev a vonalenergia, a t8,5/5 pedig a kritikus 

hűlési idő számított értékeit.  

 

M5.1. táblázat. Hegesztési paraméterek az A960M (15 mm) alapanyag esetén, Union X96 

(matching) hozaganyaggal, t8,5/5 = 5 – 6 s (A960M 1.) 

Varrat-

szám 
I0, A Uo, V I, A U, V 

vh, 

cm/min 

Ev 

számolt, 

J/mm 

t8,5/5 

számolt, 

s 

1 135 20,0 137 20,1 20 677 4,5 

2 145 20,6 146 20,7 20 733 5,6 

3 255 26,7 255 26,8 40 816 6,2 

4 255 26,7 258 27,0 40 832 6,4 

5 255 26,7 253 26,6 40 804 6,1 

6 255 26,7 254 26,7 40 810 6,2 

7 255 26,7 258 27,0 40 832 6,4 

8 255 26,7 257 26,9 40 820 6,3 

Te = 70 °C, Tmax = 150 °C 

 

M5.2. táblázat. Hegesztési paraméterek az A960M (15 mm) alapanyag esetén, Union X96 

(matching) hozaganyaggal, t8,5/5 = 10 – 11 s (A960M 2.) 

Varrat-

szám 
I0, A Uo, V I, A U, V 

vh, 

cm/min 

Ev 

számolt, 

J/mm 

t8,5/5 

számolt, 

s 

1 135 20,0 136 20,0 20 677 4,5 

2 145 20,6 143 20,5 20 728 5,6 

3 300 29,0 302 29,1 33 1049 11,1 

4 300 29,0 301 29,0 33 1042 11,0 

5 300 29,0 298 28,9 33 1028 10,9 

6 300 29,0 299 28,9 33 1032 10,9 

7 300 29,0 303 29.2 40 1058 11,2 

8 300 29,0 301 29,0 40 1042 11,0 

Te = 70 °C, Tmax = 210 °C 

 

 

 

 

 

 

 



M5 melléklet: Hegesztési munkatartomány meghatározása az S960M kategória esetén 

M5.3. táblázat. Hegesztési paraméterek az A960M (15 mm) alapanyag esetén, Union X96 

(matching) hozaganyaggal, t8,5/5 = 15 – 17 s (A960M 3.) 

Varrat-

szám 
I0, A Uo, V I, A U, V 

vh, 

cm/min 

Ev 

számolt, 

J/mm 

t8,5/5 

számolt, 

s 

1 135 20,0 138 20,9 20 699 4,0 

2 145 20,6 146 21,3 20 754 9,6 

3 290 28,5 291 28,5 35 1144 15,2 

4 310 29,5 311 29,6 35 1270 16,9 

5 310 29,5 309 29,4 35 1253 16,7 

6 310 29,5 312 29,7 35 1278 17,0 

7 310 29,5 311 29.6 40 1270 16,9 

8 310 29,5 309 29,4 40 1253 16,7 

Te = –, Tmax = – 

 



M6 melléklet: Hegesztési kísérletek a hozaganyag-választás hatásának vizsgálatára 

A táblázatokban található adatok közül az I0 és az U0 a hegesztőgépen beállított 

áramerősséget és feszültséget jelölik, az I és az U a HKS WeldQAS folyamatfelügyelő 

rendszer által rögzített tényleges áramerősség és feszültség értékeket, a vh a hegesztő 

szekátor beállított hegesztési sebességét, míg az Ev a vonalenergia, a t8,5/5 pedig a kritikus 

hűlési idő számított értékeit.  

 

M6.1. táblázat. Hegesztési paraméterek a W700Q (15 mm) alapanyag esetén, Union X90 

(overmatching) hozaganyaggal (W700Q 4.) 

Varrat-

szám 
I0, A Uo, V I, A U, V 

vh, 

cm/min 

Ev 

számolt, 

J/mm 

t8,5/5 

számolt, 

s 

1 135 20,0 137 20,2 20 691 5,3 

2 145 20,6 143 20,5 20 728 6,2 

3 290 28,5 288 28,4 40 977 8,3 

4 290 28,5 289 28,4 40 980 8,4 

5 290 28,5 293 28,7 40 1004 8,6 

6 290 28,5 291 28,6 40 994 8,5 

7 290 28,5 293 28,7 40 1004 8,6 

8 290 28,5 291 28,6 40 994 8,5 

Te = 150 °C, Tmax = 180 °C 

 

M6.2. táblázat. Hegesztési paraméterek a W700Q (15 mm) alapanyag esetén, Union X85 

(matching) és Union X90 (overmatching) hozaganyagokkal, 1. kísérlet (W700Q 5.) 

Varrat-

szám 

Hozag-

anyag 
I0, A Uo, V I, A U, V 

vh, 

cm/mi

n 

Ev sz. 

J/mm 

t8,5/5 sz.  

s 

1 M 135 20,0 136 20,1 20 686 5,2 

2 M 145 20,6 143 20,5 20 728 6,2 

3 M 290 28,5 295 28,9 40 983 8,4 

4 M 290 28,5 292 28,7 40 1001 8,5 

5 OM 290 28,5 286 28,2 40 963 8,2 

6 OM 290 28,5 289 28,4 40 980 8,4 

7 OM 290 28,5 291 28,6 40 994 8,5 

8 OM 290 28,5 294 28,8 40 1011 8,6 

Te = 150 °C, Tmax = 180 °C 

 

 

 

 

 

 

 



M6 melléklet: Hegesztési kísérletek a hozaganyag-választás hatásának vizsgálatára 

M6.3. táblázat. Hegesztési paraméterek a W700Q (15 mm) alapanyag esetén, Union X85 

(matching) és Union X90 (overmatching) hozaganyagokkal, 2. kísérlet (W700Q 6.) 

Varrat-

szám 

Hozag-

anyag 
I0, A Uo, V I, A U, V 

vh, 

cm/mi

n 

Ev sz. 

J/mm 

t8,5/5 sz.  

s 

1 M 135 20,0 137 20,2 20 691 5,3 

2 M 145 20,6 141 20,3 20 718 6,1 

3 OM 290 28,5 293 28,8 40 1008 8,6 

4 OM 290 28,5 295 28,9 40 1018 8,7 

5 OM 290 28,5 289 28,4 40 980 8,4 

6 OM 290 28,5 291 28,6 40 994 8,5 

7 OM 290 28,5 292 28,7 40 1001 8,5 

8 OM 290 28,5 294 28,8 40 1011 8,6 

Te = 150 °C, Tmax = 180 °C 

 

M6.4. táblázat. Hegesztési paraméterek az A960M (15 mm) alapanyag esetén, Union X90 

(undermatching) hozaganyaggal (A960M 4.) 

Varrat-

szám 
I0, A Uo, V I, A U, V 

vh, 

cm/min 

Ev 

számolt, 

J/mm 

t8,5/5 

számolt, 

s 

1 135 20,0 135 20,0 20 677 4,9 

2 145 20,6 147 20,7 20 738 6,3 

3 270 27,5 273 27,7 40 900 7,7 

4 290 28,5 292 28,7 40 1001 8,5 

5 290 28,5 295 28,9 40 1018 8,7 

6 290 28,5 291 28,6 40 994 8,5 

7 290 28,5 291 28,6 40 994 8,5 

8 290 28,5 289 28,4 40 980 8,4 

Te = 70 °C, Tmax = 180 °C 

 

 

 



M7 melléklet: A hegesztési munkatartományok meghatározásának anyagvizsgálati 

eredményei 

M7.1. táblázat. Szakítóvizsgálati eredmények az R700Q (30 mm) és a W700Q (15 mm) 

hegesztett kötések esetén 

Kísérlet 
a0, 

mm 

b0, 

mm 

S0,  

mm2 

Fm,  

kN 

Rm, 

MPa 

Rm átlag, 

MPa 

A szakadás 

helye 

R700Q 1. 
15 22,7 340,50 266 781 

792 
varrat 

15 22,4 336,00 270 804 varrat 

R700Q 2. 
15 22,8 342,00 280 819 

823 
varrat 

15,1 22,5 339,75 281 827 varrat 

W700Q 1. 
15,5 25 387,50 305 787 

793 
hőhatásövezet 

15,3 25,1 384,03 307 799 varrat 

W700Q 2. 
15,4 25,2 388,08 317 817 

818 
varrat 

15,2 24,9 378,48 310 819 varrat 

W700Q 3. 
14,8 24,6 364,08 300 824 

820 
varrat 

15 24,9 373,50 305 817 hőhatásövezet 

 

 

M7.1. ábra. Szakítóvizsgálati eredmények az R700Q (30 mm) és a W700Q (15 mm) 

hegesztett kötések esetén 

  



M7 melléklet: A hegesztési munkatartományok meghatározásának anyagvizsgálati 

eredményei 

M7.2. táblázat. Szakítóvizsgálati eredmények az A960M (15 mm) hegesztett kötések esetén 

Kísérlet 
a0, 

mm 

b0, 

mm 

S0,  

mm2 

Fm,  

kN 

Rm, 

MPa 

Rm átlag, 

MPa 

A szakadás 

helye 

A960M 1. 
14,8 25,1 371,48 382 1028 

1038 
varrat 

14,9 25 372,50 390 1047 varrat 

A960M 2. 
14,8 24,6 364,08 368 1011 

989 
varrat 

14,7 24,9 366,03 366 1000 varrat 

A960M 3. 
14,6 25,2 367,92 355 965 

970 
varrat 

14,5 25,1 363,95 355 975 varrat 

 

 

M7.2. ábra. Szakítóvizsgálati eredmények az A960M (15 mm) hegesztett kötések esetén 

 

M7.3. táblázat. Ütővizsgálati eredmények az R700Q (30 mm) és a W700Q (15 mm) 

hegesztett kötések esetén 

Kísérlet 
próbatest 

helye 

KV, J (-40°C) 

1 2 3 átlag 

R700Q 1. 
varrat 100 98 79 92 

hőhatásövezet 77 72 92 80 

R700Q 2. 
varrat 110 112 108 110 

hőhatásövezet 92 96 99 96 

W700Q 1. 
varrat 112 123 123 119 

hőhatásövezet 109 92 98 100 

W700Q 2. 
varrat 125 127 129 127 

hőhatásövezet 110 107 109 109 

W700Q 3. 
varrat 122 123 120 122 

hőhatásövezet 110 111 114 112 



M7 melléklet: A hegesztési munkatartományok meghatározásának anyagvizsgálati 

eredményei 

 

 

M7.3. ábra. Ütővizsgálati eredmények az R700Q (30 mm) és a W700Q (15 mm) hegesztett 

kötések esetén 

 

M7.4. táblázat. Ütővizsgálati eredmények az A960M (15 mm) hegesztett kötések esetén 

Kísérlet 
próbatest 

helye 

KV, J (-40 °C) 

1 2 3 átlag 

A960M 1. 
varrat 53 60 70 61 

hőhatásövezet 220 200 224 215 

A960M 2. 
varrat 47 45 68 53 

hőhatásövezet 206 180 205 197 

A960M 3. 
varrat 44 39 41 41 

hőhatásövezet 202 143 200 182 



M7 melléklet: A hegesztési munkatartományok meghatározásának anyagvizsgálati 

eredményei 

 

M7.4. ábra. Ütővizsgálati eredmények az A960M (15 mm) hegesztett kötések esetén 

 

 

M7.5. ábra. Keménységmérési eredmények az R700Q (30 mm) és a W700Q (15 mm) 

hegesztett kötések esetén 

 



M7 melléklet: A hegesztési munkatartományok meghatározásának anyagvizsgálati 

eredményei 

 

M7.6. ábra. Keménységmérési eredmények az A960M (15 mm) hegesztett kötések esetén 

 

Az optikai mikroszkópos és makroszkópos vizsgálatok előkészítése minden esetben 

csiszolás, polírozás és maratás 2% Nitallal. Berendezés: Zeiss Axio Observer D1m optikai 

mikroszkóp.  

 

M7.7. ábra. Optikai makroszkópos vizsgálat az R700Q 1. hegesztett kötés esetén 

 



M7 melléklet: A hegesztési munkatartományok meghatározásának anyagvizsgálati 

eredményei 

 

M7.8. ábra. Optikai makroszkópos vizsgálat a W700Q 1. hegesztett kötés esetén 

 

 

M7.9. ábra. Optikai makroszkópos vizsgálat a W700Q 3. hegesztett kötés esetén 

 



M7 melléklet: A hegesztési munkatartományok meghatározásának anyagvizsgálati 

eredményei 

 

M7.10. ábra. Optikai makroszkópos vizsgálat az A960M 1. hegesztett kötés esetén 

 

 

M7.11. ábra. Optikai makroszkópos vizsgálat az A960M 2. hegesztett kötés esetén 

 



M7 melléklet: A hegesztési munkatartományok meghatározásának anyagvizsgálati 

eredményei 

 

M7.12. ábra. Optikai makroszkópos vizsgálat az A960M 3. hegesztett kötés esetén 

 

  

Alapanyag + hőhatásövezet + varrat  

(N = 25x) 

Durvaszemcsés övezet + varrat  

(N = 200x) 
  

M7.13. ábra. Optikai mikroszkópos szövetszerkezeti vizsgálat az R700Q 1. hegesztett 

kötés esetén 

 

 

 



M7 melléklet: A hegesztési munkatartományok meghatározásának anyagvizsgálati 

eredményei 

  

Alapanyag + hőhatásövezet + varrat  

(N = 25x) 

Durvaszemcsés övezet + varrat 

(N = 200x) 
  

M7.14. ábra. Optikai mikroszkópos szövetszerkezeti vizsgálat a W700Q 1. hegesztett 

kötés esetén 

 

  

Alapanyag + hőhatásövezet + varrat  

(N = 25x) 

Durvaszemcsés övezet + varrat 

(N = 200x) 
  

M7.15. ábra. Optikai mikroszkópos szövetszerkezeti vizsgálat a W700Q 3. hegesztett 

kötés esetén 

 

  

Alapanyag + hőhatásövezet + varrat  

(N = 25x) 

Durvaszemcsés övezet + varrat 

(N = 200x) 
  

M7.16. ábra. Optikai mikroszkópos szövetszerkezeti vizsgálat az A960M 1. hegesztett 

kötés esetén 

 



M7 melléklet: A hegesztési munkatartományok meghatározásának anyagvizsgálati 

eredményei 

  

Alapanyag + hőhatásövezet + varrat  

(N = 25x) 

Durvaszemcsés övezet + varrat 

(N = 200x) 
  

M7.17. ábra. Optikai mikroszkópos szövetszerkezeti vizsgálat az A960M 2. hegesztett 

kötés esetén 

 

  

Alapanyag + hőhatásövezet + varrat 

(N = 25x)  

Durvaszemcsés övezet + varrat 

(N = 200x) 
  

M7.18. ábra. Optikai mikroszkópos szövetszerkezeti vizsgálat az A960M 3. hegesztett 

kötés esetén 

 

 

 

 

 



M8 melléklet: A hozaganyag-választás hatásának anyagvizsgálati eredményei 

Az összehasonlíthatóság érdekében a táblázatok és a diagramok ismételten tartalmazzák a 

hegesztési munkatartományok meghatározásakor (M7 melléklet) nyert kísérleti eredmények 

egy részét.  

M8.1. táblázat. Szakítóvizsgálati eredmények a W700Q (15 mm) alapanyag esetén, 

különböző hozaganyagokkal 

Kísérlet 
Hozag-

anyag 

a0, 

mm 

b0, 

mm 

S0,  

mm2 

Fm,  

kN 

Rm, 

MPa 

Rm átlag, 

MPa 

A szakadás 

helye 

W700Q 2. M 
15,4 25,2 388,08 317 817 

818 
varrat 

15,2 24,9 378,48 310 819 varrat 

W700Q 4. OM 
15,1 24,8 374,48 324 865 

866 
varrat 

15,1 24,9 375,99 326 867 varrat 

W700Q 5. 
M (4) 

/OM 

14,8 25,4 375,92 314 835 
835 

varrat 

14,8 25,1 371,48 310 834 varrat 

W700Q 6 
M (2) 

/OM 

14,9 24,1 359,09 305 849 
848 

varrat 

15 24,4 366,00 310 847 varrat 

 

 

M8.1. ábra. Szakítóvizsgálati eredmények a W700Q (15 mm) alapanyag esetén, különböző 

hozaganyagokkal 

 

 

 

 

 

 



M8 melléklet: A hozaganyag-választás hatásának anyagvizsgálati eredményei 

M8.2. táblázat. Szakítóvizsgálati eredmények az A960M (15 mm) hegesztett kötések esetén 

Kísérlet 
Hozag-

anyag 

a0, 

mm 

b0, 

mm 

S0,  

mm2 

Fm,  

kN 

Rm, 

MPa 

Rm átlag, 

MPa 

A szakadás 

helye 

A960M 2. M 
14,8 24,6 364,08 368 1011 

1005 
varrat 

14,7 24,9 366,03 366 1000 hhö 

A960M 4. UM 
15 24,2 363,00 354 975 

976 
varrat 

14,7 24,3 357,21 349 977 varrat 

 

 

M8.2. ábra. Szakítóvizsgálati eredmények az A960M (15 mm) hegesztett kötések esetén 

 

M8.3. táblázat. Ütővizsgálati eredmények a W700Q (15 mm) hegesztett kötések esetén 

Kísérlet Hozaganyag 
A próbatest 

helye 

KV, J (-40°C) 

1 2 3 átlag 

W700Q 2. M 
varrat 125 127 129 127 

hőhatásövezet 110 107 109 109 

W700Q 4. OM 
varrat 116 71 102 96 

hőhatásövezet 115 121 126 121 

W700Q 5. M (4)/OM 
varrat 84 87 80 84 

hőhatásövezet 120 105 115 113 

W700Q 6 M (2)/OM 
varrat 88 113 91 97 

hőhatásövezet 119 142 113 125 

 



M8 melléklet: A hozaganyag-választás hatásának anyagvizsgálati eredményei 

 

M8.3. ábra. Ütővizsgálati eredmények a W700Q (15 mm) hegesztett kötések esetén 

 

M8.4. táblázat. Ütővizsgálati eredmények az A960M (15 mm) hegesztett kötések esetén 

Kísérlet Hozaganyag 
A próbatest 

helye 

KV, J (-40 °C) 

1 2 3 átlag 

A960M 2. M 
varrat 47 45 68 53 

hőhatásövezet 206 180 205 197 

A960M 4. UM 
varrat 77 79 81 79 

hőhatásövezet 220 214 128 187 

 

 

M8.4. ábra. Ütővizsgálati eredmények az A960M (15 mm) hegesztett kötések esetén 

 



M8 melléklet: A hozaganyag-választás hatásának anyagvizsgálati eredményei 

 

M8.5. ábra. Keménységmérési eredmények a W700Q (15 mm) hegesztett kötések esetén 

 

 

M8.6. ábra. Keménységmérési eredmények az A960M (15 mm) hegesztett kötések esetén 

 



M8 melléklet: A hozaganyag-választás hatásának anyagvizsgálati eredményei 

Az optikai mikroszkópos és makroszkópos vizsgálatok előkészítése minden esetben 

csiszolás, polírozás és maratás 2% Nitallal. Berendezés: Zeiss Axio Observer D1m optikai 

mikroszkóp.  

 

M8.7. ábra. Optikai makroszkópos vizsgálat a W700Q 4. hegesztett kötés esetén 

 

 

M8.8. ábra. Optikai makroszkópos vizsgálat a W700Q 5. hegesztett kötés esetén 

 



M8 melléklet: A hozaganyag-választás hatásának anyagvizsgálati eredményei 

 

M8.9. ábra. Optikai makroszkópos vizsgálat a W700Q 6. hegesztett kötés esetén 

 

 

M8.10. ábra. Optikai makroszkópos vizsgálat az A960M 4. hegesztett kötés esetén 

 

 

 

 



M8 melléklet: A hozaganyag-választás hatásának anyagvizsgálati eredményei 

  

Alapanyag + hőhatásövezet + varrat 

(N = 25x)  

Durvaszemcsés övezet + varrat 

(N = 200x) 
  

M8.11. ábra. Optikai mikroszkópos szövetszerkezeti vizsgálat a W700Q 4. hegesztett 

kötés esetén 

 

  

Alapanyag + hőhatásövezet + varrat  

(N = 25x) 

Durvaszemcsés övezet + varrat 

(N = 200x) 
  

M8.12. ábra. Optikai mikroszkópos szövetszerkezeti vizsgálat a W700Q 5. hegesztett 

kötés esetén 

 

  

Alapanyag + hőhatásövezet + varrat  

(N = 25x) 

Durvaszemcsés övezet + varrat 

(N = 200x) 
  

M8.13. ábra. Optikai mikroszkópos szövetszerkezeti vizsgálat a W700Q 6. hegesztett 

kötés esetén 

 



M8 melléklet: A hozaganyag-választás hatásának anyagvizsgálati eredményei 

  

Alapanyag + hőhatásövezet + varrat  

(N = 25x) 

Durvaszemcsés övezet + varrat 

(N = 200x) 
  

M8.14. ábra. Optikai mikroszkópos szövetszerkezeti vizsgálat az A960M 4. hegesztett 

kötés esetén 

 

 

 

 



M9 melléklet: A kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei 

M9.1. Manson-Coffin kísérletsorozat 

M9.1. táblázat. W700Q (15 mm) alapanyag 

Próbatest 

jele 

εa, 

mm/mm 

Nt,  

ciklus 

σa50,  

MPa 

εa számolt, 

mm/mm 

εae, 

mm/mm 

εap, 

mm/mm 

615 0,0080 814 574,0 0,00784 0,00279 0,00521 

603 0,0070 1011 563,6 0,00721 0,00269 0,00431 

605 0,0075 1090 569,3 0,00701 0,00278 0,00472 

612 0,0065 1405 548,6 0,00638 0,00267 0,00383 

602 0,0060 1438 549,2 0,00633 0,00262 0,00338 

608 0,0055 1974 540,6 0,00568 0,00262 0,00288 

601 0,0050 3491 538,6 0,00476 0,00258 0,00242 

607 0,0045 4122 526,6 0,00454 0,00255 0,00195 

616 0,0040 5724 524,2 0,00416 0,00260 0,00140 

617 0,0037 10779 514,0 0,00359 0,00249 0,00121 

 

M9.2. táblázat. W700Q (15 mm) matching hegesztett kötés (W700Q 2.): 

Próbatest 

jele 

εa, 

mm/mm 

Nt,  

ciklus 

σa50,  

MPa 

εa számolt, 

mm/mm 

εae, 

mm/mm 

εap, 

mm/mm 

HKM302 0,0080 263 583,7 0,00802 0,00283 0,00517 

HKM301 0,0070 477 585,1 0,00662 0,00284 0,00416 

HKM308 0,0065 575 568,5 0,00625 0,00276 0,00374 

HKM304 0,0060 612 572,2 0,00614 0,00278 0,00322 

HKM311 0,0055 660 550,5 0,00600 0,00267 0,00283 

HKM305 0,0050 1248 538,2 0,00502 0,00261 0,00239 

HKM312 0,0045 2172 520,6 0,00435 0,00253 0,00197 

HKM306 0,0040 2837 503,8 0,00409 0,00245 0,00155 

 

M9.3. táblázat. W700Q (15 mm) overmatching hegesztett kötés (W700Q 4.): 

Próbatest 

jele 

εa, 

mm/mm 

Nt,  

ciklus 

σa50,  

MPa 

εa számolt, 

mm/mm 

εae, 

mm/mm 

εap, 

mm/mm 

HKM319 0,0075 245 620,1 0,00755 0,00301 0,00449 

HKM316 0,0070 282 611,7 0,00705 0,00297 0,00403 

HKM315 0,0070 291 614,4 0,00694 0,00298 0,00402 

HKM320 0,0065 295 601,6 0,00689 0,00292 0,00358 

HKM318 0,0055 562 553,7 0,00519 0,00269 0,00281 

HKM314 0,0060 580 553,1 0,00512 0,00269 0,00332 

HKM321 0,0045 666 565,5 0,00485 0,00275 0,00176 

HKM310 0,0050 712 553,6 0,00472 0,00269 0,00231 

HKM313 0,0040 958 542,5 0,00423 0,00263 0,00137 

 

 

 



M9 melléklet: A kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei 

M9.4. táblázat. A960M (15 mm) alapanyag: 

Próbatest 

jele 

εa, 

mm/mm 

Nt,  

ciklus 

σa50,  

MPa 

εa számolt, 

mm/mm 

εae, 

mm/mm 

εap, 

mm/mm 

M04 0,0080 700 834,8 0,00642 0,00405 0,00395 

M03 0,0070 700 824,4 0,00642 0,00400 0,00299 

M06 0,0075 336 864,2 0,00821 0,00419 0,00331 

M08 0,0065 508 838,8 0,00710 0,00407 0,00243 

M10 0,0060 720 820,9 0,00637 0,00399 0,00202 

M13 0,0045 2689 760,9 0,00464 0,00369 0,00081 

 

M9.2. Wilcoxon kísérletsorozat 

M9.5. táblázat. W700Q (15 mm) matching hegesztett kötés (W700Q 2.): 

Próbatest jele 
εa, 

mm/mm 

Nt,  

ciklus 

σa50,  

MPa 

εae, 

mm/mm 

εap, 

mm/mm 

221 0,0070 155 624,8 0,00391 0,00309 

232 0,0070 196 581,9 0,00287 0,00413 

223 0,0070 198 622,4 0,00311 0,00389 

224 0,0070 218 621,0 0,00303 0,00398 

226 0,0070 295 592,3 0,00294 0,00407 

átlag - 212,4 608,48 - - 

szórás - 51,54 19,91 - - 

relatív szórás - 24,27 2,49 - - 

 

Próbatest jele 
εa, 

mm/mm 

Nt,  

ciklus 

σa50,  

MPa 

εae, 

mm/mm 

εap, 

mm/mm 

228 0,0045 727 555,8 0,00273 0,00177 

227 0,0045 730 558,4 0,00274 0,00176 

231 0,0045 730 557,1 0,00271 0,00179 

229 0,0045 875 561,3 0,00274 0,00176 

230 0,0045 1163 539,1 0,00263 0,00187 

átlag - 845,0 554,34 - - 

szórás - 188,68 8,76 - - 

relatív szórás - 22,33 1,58 - - 

 

 

 

 

 

 

 



M9 melléklet: A kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei 

M9.6. táblázat. W700Q (15 mm) overmatching hegesztett kötés (W700Q 4.): 

Próbatest jele 
εa, 

mm/mm 

Nt,  

ciklus 
σa50, MPa 

εae, 

mm/mm 

εap, 

mm/mm 

101 0,0070 75 651,1 0,00318 0,00383 

104 0,0070 81 644,0 0,00315 0,00385 

102 0,0070 106 635,3 0,00313 0,00387 

103 0,0070 108 639,7 0,00316 0,00384 

105 0,0070 169 629,1 0,00307 0,00394 

átlag - 107,8 639,84 - - 

szórás - 37,22 8,37 - - 

relatív szórás - 34,53 1,31 - - 

 

Próbatest jele 
εa, 

mm/mm 

Nt,  

ciklus 
σa50, MPa 

εae, 

mm/mm 

εap, 

mm/mm 

111 0,0045 407 592,6 0,00290 0,00160 

110 0,0045 420 603,3 0,00291 0,00154 

106 0,0045 430 589,2 0,00290 0,00159 

108 0,0045 438 592,8 0,00289 0,00160 

107 0,0045 480 586,7 0,00286 0,00164 

átlag - 435,0 592,92 - - 

szórás - 27,69 6,33 - - 

relatív szórás - 6,37 1,07 - - 

 

 



M10 melléklet: A nagyciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei 

M10.1. táblázat. Vizsgálati adatok és eredmények R700Q (30 mm) alapanyag esetén  

(AA h/v) 

A próbatest 

jele 
t, mm b, mm ΔF, N Δσ, MPa Nt, ciklus 

Megjegyzés, vagy 

a törés helye 

1 5,9 7,75 18000 394 5000000 
NEM tört, túl 

alacsony Δσ 

2 5,9 8,15 25200 524 4000000 
NEM tört, túl 

alacsony Δσ 

3 6,05 8 28800 595 5000000 NEM tört 

4 6,0 8 32400 675 1220094 középen 

5 6,0 8,2 34200 695 503336 középen 

6 6,0 7,7 30600 662 340337 középen 

7 6,0 7,7 32400 701 192943 középen 

8 5,95 8,05 34200 714 121424 középen 

9 6,0 7,7 36000 779 0 
képlékeny 

alakváltozás 

10 6,0 7,7 30600 662 3317261 középen 

11 5,9 7,75 26100 571 5000000 NEM tört 

 

M10.2. táblázat. Vizsgálati adatok és eredmények R700Q (30 mm) alapanyag, matching 

hegesztett kötés esetén (R700Q 1. M k/3W) 

A próbatest 

jele 
t, mm b, mm ΔF, N Δσ, MPa Nt, ciklus Megjegyzés 

6210 6,0 7,35 25200 571 7058 varrat 

6211 6,1 7,75 23400 495 84715 varrat 

6212 6,0 7,35 21600 490 111905 varrat 

6213 6,1 7,6 19800 427 85744 varrat 

6214 6,0 7,4 18000 405 163030 varrat 

629 6,05 7,4 16200 362 116400 varrat 

628 6,0 7,45 14400 322 350000 varrat 

627 6,1 7,8 12600 265 171565 varrat 

626 6,1 7,75 10800 228 5011528 NEM tört 

625 6,15 8,05 12600 255 770994 befogó törés 

624 6,05 7,55 12600 276 337586 varrat 

623 5,95 7,55 11250 250 5000000 NEM tört 

622 6,05 7,9 12600 264 341834 varrat 

621 6,05 7,9 12420 260 324050 varrat 

 

  



M10 melléklet: A nagyciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei 

M10.3. táblázat. Vizsgálati adatok és eredmények R700Q (30 mm) alapanyag, hibás 

matching hegesztett kötés esetén (R700Q 1. M k/3W) 

A próbatest 

jele 
t, mm b, mm ΔF, N Δσ, MPa Nt, ciklus Megjegyzés 

611 6,05 7,9 15300 320 407 varrat / kötéshiba 

612 6,05 7,85 7650 161 24128 varrat / kötéshiba 

613 6,05 7,9 4770 100 103143 varrat / kötéshiba 

614 6,05 8,05 3960 81 176318 varrat / kötéshiba 

615 6,0 7,75 2790 60 1697196 varrat / kötéshiba 

616 5,9 7,85 2790 60 400780 varrat / kötéshiba 

 

M10.4. táblázat. Vizsgálati adatok és eredmények R700Q (30 mm) alapanyag, matching 

hegesztett kötés esetén (R700Q 1. M k/1W) 

A próbatest 

jele 
t, mm b, mm ΔF, N Δσ, MPa Nt, ciklus Megjegyzés 

H101 5,95 7,6 18090 400 5000000 NEM tört 

H102 5,96 7,61 15885 350 5000000 NEM tört 

H103 5,96 7,59 20340 450 5232068 varrat 

H104 5,96 7,44 22140 499 202774 varrat 

H105 5,96 7,55 24750 550 8891 hőhatásövezet 

H106 5,96 7,61 22680 500 135074 törés fejben 

H107 5,96 7,46 24390 549 284815 varrat 

H108 5,95 7,51 23400 524 353244 varrat 

H109 5,95 7,68 21690 475 887715 törés fejben 

H110 5,97 7,61 23850 525 595163 hőhatásövezet 

H111 5,96 7,55 22500 500 22000 varrat 

H112 5,96 7,56 21420 475 208220 varrat 

H113 5,96 7,62 21600 476 2081279 törés fejben 

H114 5,93 7,51 21150 475 1875408 törés fejben 

 

  



M10 melléklet: A nagyciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei 

M10.5. táblázat. Vizsgálati adatok és eredmények W700Q (15 mm) alapanyag esetén  

(AA h/k) 

A próbatest 

jele 
t, mm b, mm ΔF, N Δσ, MPa Nt, ciklus Megjegyzés 

701 5,85 7,25 23310 550 697107 középen 

702 5,86 7,3 21375 500 5000000 NEM tört 

703 5,93 6,99 24885 600 85189 középen 

704 6,0 7,07 23310 550 760207 középen 

705 5,85 7,06 26865 650 147319 középen 

706 5,98 7,06 25335 600 229842 középen 

707 5,99 6,89 26820 650 134186 középen 

708 5,96 7,61 22680 500 5966932 középen 

709 5,87 7,09 19755 475 216715 középen 

710 6,0 7,96 22680 475 573027 középen 

711 5,98 7,93 23130 488 729155 középen 

712 5,95 7,3 19530 450 2800094 középen 

713 5,87 7,83 22410 488 261227 középen 

714 6,01 7,03 20070 475 5000000 NEM tört 

715 5,95 7,94 21870 463 406536 középen 

716 5,97 7,9 21825 463 2325684 törés fejben 

717 6,0 6,91 29025 700 46484 középen 

718 5,94 7,81 20880 450 5344951 középen 

720 5,99 8,18 23265 475 10000000 NEM tört 

724 6,02 6,93 29205 700 38427 középen 

 

M10.6. táblázat. Vizsgálati adatok és eredmények W700Q (15 mm) alapanyag, matching 

hegesztett kötés esetén (W700Q 2. M k/1W) 

A próbatest 

jele 
t, mm b, mm ΔF, N Δσ, MPa Nt, ciklus Megjegyzés 

680 6,1 7,88 26460 550 243939 varrat 

681 6,03 8,04 24210 499 5000000 NEM tört 

682 5,99 8,03 28890 601 150272 varrat 

683 6,09 8 26820 550 364713 varrat 

684 5,98 8,02 28800 601 81623 varrat 

685 6,1 8,14 24840 500 87645 varrat 

6860 5,95 7,79 25470 550 57654 varrat 

6870 5,95 7,35 28440 650 57949 varrat 

6880 5,94 7,73 20700 451 642301 hőhatásövezet 

6890 5,95 7,55 20250 451 391481 varrat 

6900 5,95 6,86 26550 650 41261 varrat 

6910 5,95 7,25 21600 501 496383 varrat 

6940 5,94 7,91 21150 450 39574 varrat / kötéshiba 

 

  



M10 melléklet: A nagyciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei 

M10.7. táblázat. Vizsgálati adatok és eredmények W700Q (15 mm) alapanyag, 

overmatching hegesztett kötés esetén (W700Q 4. OM k/1W) 

A próbatest 

jele 
t, mm b, mm ΔF, N Δσ, MPa Nt, ciklus Megjegyzés 

K601 6,03 7,99 28890 600 171102 középen 

K602 6,03 8,29 27495 550 523729 fejben 

K603 6,0 8,25 24750 500 602489 középen 

K604 6,02 8,28 22410 450 10000000 NEM tört 

K605 6,0 8,17 26955 550 322138 középen 

K606 6,03 8,03 22995 475 352350 középen 

K607 6,03 8,33 25110 500 372635 középen 

K608 5,99 8,15 29295 600 1814 középen 

K609 6,03 8,22 27270 550 386928 középen 

K6010 6,01 8,03 28980 600 132274 középen 

K6011 6,03 8,31 23805 475 950164 középen 

K6012 6,02 7,74 20970 450 10000000 NEM tört 

K6013 6,01 8,0 22860 475 10000000 NEM tört 

K6014 6,03 8,16 24615 500 599857 középen 

K6015 6,03 8,12 23850 487 86709 középen 

K6016 6,01 8,16 23895 487 10000000 NEM tört 

 

M10.8. táblázat. Vizsgálati adatok és eredmények A960M (15 mm) alapanyag esetén  

(AA h/k) 

A próbatest 

jele 
t, mm b, mm ΔF, N Δσ, MPa Nt, ciklus Megjegyzés 

T01 5,95 7,59 27090 600 575455 középen 

T02 5,95 8,05 26325 550 720683 középen 

T03 5,97 7,68 22905 500 10000000 NEM tört 

T04 5,96 7,85 25740 550 1382335 fejben 

T05 5,97 7,76 27810 600 672369 fejben 

T06 5,94 7,76 29970 650 481965 középen 

T07 5,95 8,22 29340 600 739244 fejben 

T08 5,96 7,67 29700 650 960798 középen 

T09 5,95 7,72 27540 600 713562 fejben 

T10 5,97 7,88 25875 550 843173 fejben 

T11 5,96 7,79 27855 600 1153242 fejben 

T12 5,98 7,71 32265 700 140468 középen 

T13 5,94 7,71 32040 700 401115 fejben 

T14 5,96 7,8 25560 550 1264063 fejben 

T15 5,96 7,76 24300 525 10000000 NEM tört 

T18 5,8 7,89 32040 700 178001 középen 

 

  



M10 melléklet: A nagyciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei 

M10.9. táblázat. Vizsgálati adatok és eredmények A960M (15 mm) alapanyag, matching 

hegesztett kötés esetén (A960M 1. M k/1W 5-6 s) 

A próbatest 

jele 
t, mm b, mm ΔF, N Δσ, MPa Nt, ciklus Megjegyzés 

T101 6,03 8,32 25065 500 533955 középen 

T102 6,02 8,39 20205 400 10000000 NEM tört 

T103 5,83 8,32 29115 600 187429 középen 

T104 6,0 8,22 22185 450 294999 középen 

T105 5,99 8,16 22005 450 336033 középen 

T106 6,03 8,33 21330 425 10000000 NEM tört 

T107 5,82 8,32 21780 450 868472 középen 

T108 6,02 8,18 27090 550 1358809 fejben 

T109 5,82 8,42 26955 550 167897 középen 

 

M10.10. táblázat. Vizsgálati adatok és eredmények A960M (15 mm) alapanyag, matching 

hegesztett kötés esetén (A960M 2. M k/1W 10-11 s) 

A próbatest 

jele 
t, mm b, mm ΔF, N Δσ, MPa Nt, ciklus Megjegyzés 

T201 6,0 8,2 24615 500 331819 középen 

T202 5,8 7,88 18270 400 10000000 NEM tört 

T203 5,81 7,87 27450 600 1269498 fejben 

T204 5,8 7,83 20430 450 10000000 NEM tört 

T205 5,81 7,75 27000 600 1579594 fejben 

T206 5,81 7,87 25155 550 1321143 fejben 

T207 6,01 7,84 22365 475 875393 középen 

T208 5,81 7,77 21465 475 10000000 NEM tört 

T209 6,01 7,92 26190 550 1722760,5 középen 

 

  



M10 melléklet: A nagyciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei 

M10.11. táblázat. Vizsgálati adatok és eredmények A960M (15 mm) alapanyag, matching 

hegesztett kötés esetén (A960M 3. M k/1W 15-17 s) 

A próbatest 

jele 
t, mm b, mm ΔF, N Δσ, MPa Nt, ciklus Megjegyzés 

MH01 6,0 7,03 23220 550 2735124 
középen, képlékeny 

alakváltozott 

MH02 5,99 7,37 22095 500 2153585 
középen, képlékeny 

alakváltozott 

MH03 6,03 7,85 21285 450 10000000 NEM tört 

MH04 5,99 7,31 21915 500 10000000 NEM tört 

MH05 6,02 7,2 23850 550 280440 középen 

MH06 6,01 7,68 25380 550 305301 középen 

MH07 6,01 7,8 28125 600 952527 fejben 

MH08 6,02 7,22 26100 600 1090658 fejben 

MH09 6,04 7,22 26145 600 345295 középen 

MH10 6,0 7,85 25920 550 10000000 NEM tört 

MH12 5,98 7,4 28755 650 1341528 fejben 

MH13 6,01 7,89 24885 525 10000000 NEM tört 

 

M10.12. táblázat. Vizsgálati adatok és eredmények A960M (15 mm) alapanyag, 

undermatching hegesztett kötés esetén (A960M 4. UM k/1W) 

A próbatest 

jele 
t, mm b, mm ΔF, N Δσ, MPa Nt, ciklus Megjegyzés 

1836_01 5,97 7,78 27855 600 67986 középen 

1836_02 5,97 7,93 26055 550 78664 középen 

1836_03 5,98 7,77 23220 500 172177 középen 

1836_04 5,97 7,71 25335 550 5000000 NEM tört 

1836_05 5,97 7,8 23265 500 934160 középen 

1836_06 5,96 7,69 20610 450 624167 
berendezés 

meghibásodás 

1836_07 5,57 7,94 21015 475 2567177 fejben 

1836_08 5,97 7,79 20925 450 10000000 NEM tört 

1836_09 5,34 7,7 26730 650 154916 középen 

1836_10 5,98 7,81 28035 600 828151 középen 

1836_11 5,98 7,93 22545 475 10000000 NEM tört 

1836_12 5,96 7,8 23265 500 479418 középen 

1836_13 5,6 7,75 28215 650 1069163 fejben 

1836_14 5,97 7,76 22005 475 10000000 NEM tört 

1836_15 5,97 7,78 22995 500 4545020 középen 

 

 



M11 melléklet: A fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok eredményei 

 

M11.1. ábra. A W700Q alapanyag (15 mm) esetén kapott a-N görbék (AA T-L, L-T, T-S) 

 

M11.1. táblázat. A W700Q alapanyag (15 mm) kinetikai diagramjait jellemző paraméterek  

(AA T-L, L-T, T-S) 

A próbatest jele 
C n Korrelációs index ΔKfc 

mm/ciklus, MPam1/2 – MPam1/2 

Q-AA-T-L-1 2,39 E-08 2,43 0,9649 113,2 

Q-AA-T-L-2 2,40 E-07 1,9 0,9236 102,1 

Q-AA-T-L-3 1,21 E-08 2,61 0,9241 103,6 

Q-AA-T-L-4 3,48 E-10 3,41 0,9664 108 

Q-AA-T-L-5 3,31 E-07 1,83 0,9263 105,4 

Q-AA-T-L-6 1,61 E-08 2,52 0,9338 108,7 

Q-AA-L-T-1 3,15 E-09 2,87 0,9752 107,1 

Q-AA-L-T-2 1,54 E-09 3,03 0,9737 110,6 

Q-AA-L-T-3 2,77 E-08 2,38 0,9327 106,4 

Q-AA-L-T-4 4,98 E-08 2,28 0,9413 101,4 

Q-AA-L-T-5 4,84 E-07 1,75 0,9077 106,1 

Q-AA-L-T-6 8,79 E-08 2,09 0,9706 110 

Q-AA-T-S-1 6,52 E-06 1,12 0,6745 78,4 

Q-AA-T-S-2 2,59 E-08 2,47 0,7483 76,1 

Q-AA-T-S-3 3,19 E-07 1,85 0,7944 83,3 

Q-AA-T-S-4 7,39 E-11 3,84 0,8550 83,6 

Q-AA-T-S-5 1,05 E-07 2,12 0,8485 82,5 

Q-AA-T-S-6 4,24 E-07 1,76 0,7752 77,9 

 



M11 melléklet: A fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok eredményei 

 

M11.2. ábra. A W700Q alapanyagból (15 mm) készült matching és overmatching 

hegesztett kötések 21W orientációja esetén kapott a-N görbék  

(M T-L/21W és OM T-L/21W) 

 

M11.2. táblázat. A W700Q alapanyagból (15 mm) készült matching és overmatching 

hegesztett kötések 21W orientációja esetén kapott kinetikai diagramokat jellemző 

paraméterek (M T-L/21W és OM T-L/21W) 

A próbatest jele 
C n Korrelációs index ΔKfc 

mm/ciklus, MPam1/2 – MPam1/2 

Q-M-T-L/21W-11 2,41 E-14 5,35 0,953 112,8 

Q-M-T-L/21W-12 1,31 E-14 5,61 0,974 107,6 

Q-M-T-L/21W-21 5,73 E-13 4,68 0,980 120,2 

Q-M-T-L/21W-22 5,18 E-15 5,77 0,970 127,6 

Q-M-T-L/21W-31 1,30 E-13 5,02 0,972 111,8 

Q-M-T-L/21W-32 6,52 E-12 4,18 0,963 123,4 

Q-OM-T-L/21W-11 2,75 E-09 2,91 0,922 105,8 

Q-OM-T-L/21W-12 2,35 E-08 2,61 0,858 101,4 

Q-OM-T-L/21W-21 6,36 E-11 3,75 0,956 99,7 

Q-OM-T-L/21W-22 1,36 E-14 5,50 0,979 114,5 

Q-OM-T-L/21W-31 1,96 E-07 2,00 0,863 114,2 

Q-OM-T-L/21W-32 1,75 E-14 5,31 0,968 124,9 

 



M11 melléklet: A fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok eredményei 

 

M11.3. ábra. A W700Q alapanyagból (15 mm) készült matching és overmatching 

hegesztett kötések 23W orientációja esetén kapott a-N görbék  

(M T-S/23W és OM T-S/23W) 

 

M11.3. táblázat. A W700Q alapanyagból (15 mm) készült matching és overmatching 

hegesztett kötések 23W orientációja esetén kapott kinetikai diagramokat jellemző 

paraméterek (M T-S/23W és OM T-S/23W) 

A próbatest jele 
C n Korrelációs index ΔKfc 

mm/ciklus, MPam1/2 – MPam1/2 

Q-M-T-S/23W-41 3,91 E-08 2,49 0,832 80,7 

Q-M-T-S/23W-42 1,14 E-14 5,66 0,970 89,1 

Q-M-T-S/23W-51 1,17 E-13 5,45 0,722 85,8 

Q-M-T-S/23W-52 3,09 E-10 3,46 0,900 87,3 

Q-M-T-S/23W-61 8,46 E-14 5,00 0,909 93,7 

Q-M-T-S/23W-62 4,21 E-09 2,86 0,816 85,4 

Q-OM-T-S/23W-41 6,42 E-13 4,72 0,952 100,4 

Q-OM-T-S/23W-42 1,24 E-07 2,46 0,831 64,5 

Q-OM-T-S/23W-51 2,54 E-12 4,40 0,957 104,6 

Q-OM-T-S/23W-52 5,56 E-12 4,23 0,966 97,4 

Q-OM-T-S/23W-61 3,32 E-07 1,94 0,680 74,2 

Q-OM-T-S/23W-62 6,61 E-09 2,80 0,864 76,8 

 



M11 melléklet: A fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok eredményei 

 

M11.4. ábra. Az A960M alapanyag (15 mm) esetén kapott a-N görbék (AA T-L, L-T, T-S): 

 

M11.4. táblázat. Az A960M alapanyag (15 mm) esetén kapott kinetikai diagramokat 

jellemző paraméterek (AA T-L, L-T, T-S) 

A próbatest jele 

C n Korrelációs index ΔKfc 

mm/ciklus, MPam1/2 – MPam1/2 

M-AA-T-L-1 2,01 E-09 3,02 0,9726 163,4 

M-AA-T-L-2 1,96 E-08 2,5 0,9460 134,2 

M-AA-T-L-3 2,13 E-08 2,44 0,9539 146,1 

M-AA-T-L-4 8,40 E-08 2,15 0,9105 138,4 

M-AA-T-L-5 3,31 E-07 1,91 0,9263 118,4 

M-AA-T-L-6 1,51 E-07 2,08 0,8927 135,9 

M-AA-L-T-2 5,38 E-08 2,34 0,9343 120,4 

M-AA-L-T-3 4,35 E-08 2,53 0,9633 119,3 

M-AA-L-T-4 4,12 E-07 1,94 0,9187 116,3 

M-AA-L-T-5 5,22 E-07 1,87 0,9116 128,5 

M-AA-L-T-6 2,81 E-07 1,95 0,9160 126,1 

M-AA-T-S-1 1,27 E-10 3,42 0,9429 107,6 

M-AA-T-S-2 1,12 E-13 5,05 0,9772 110,9 

M-AA-T-S-3 2,56 E-10 3,4 0,7085 92,6 

M-AA-T-S-4 3,30 E-14 5,48 0,9649 90,2 

M-AA-T-S-5 1,40 E-06 1,47 0,7376 100,7 

M-AA-T-S-6 4,18 E-12 4,24 0,9680 112 

 



M11 melléklet: A fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok eredményei 

 

M11.5. ábra. Az A960M alapanyagból (15 mm) készült matching és undermatching 

hegesztett kötések 21W orientációja esetén kapott a-N görbék  

(M T-L/21W és UM T-L/21W): 

 

M11.5. táblázat. Az A960M alapanyagból (15 mm) készült matching és undermatching 

hegesztett kötések 21W orientációja esetén kapott kinetikai diagramokat jellemző 

paraméterek (M T-L/21W és UM T-L/21W) 

A próbatest jele 
C n Korrelációs index ΔKfc 

mm/ciklus, MPam1/2 – MPam1/2 

M-M-T-L/21W-11 1,12 E-09 3,15 0,9630 123,4 

M-M-T-L/21W-12 1,95 E-08 2,54 0,9459 109,9 

M-M-T-L/21W-21 6,09 E-08 2,18 0,9489 145,1 

M-M-T-L/21W-22 7,80 E-08 2,12 0,9357 128,1 

M-M-T-L/21W-31 4,43 E-08 2,33 0,9037 128,6 

M-M-T-L/21W-32 5,18 E-08 2,24 0,9302 124,2 

M-UM-T-L/21W-11 1,46 E-09 3,13 0,9476 122,1 

M-UM-T-L/21W-12 1,35 E-09 3,21 0,9586 105 

M-UM-T-L/21W-21 1,32 E-09 2,49 0,9454 125,1 

M-UM-T-L/21W-22 1,43 E-08 2,53 0,9339 121,2 

M-UM-T-L/21W-31 9,62 E-09 2,6 0,9412 128,8 

M-UM-T-L/21W-32 7,63 E-10 3,15 0,9220 133,3 

 



M11 melléklet: A fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálatok eredményei 

 

M11.6. ábra. Az A960M alapanyagból (15 mm) készült matching és undermatching 

hegesztett kötések 23W orientációja esetén kapott a-N görbék  

(M T-S/23W és UM T-S/23W): 

 

M11.6. táblázat. Az A960M alapanyagból (15 mm) készült matching és undermatching 

hegesztett kötések 23W orientációja esetén kapott kinetikai diagramokat jellemző 

paraméterek (M T-S/23W és UM T-S/23W) 

A próbatest jele 
C n Korrelációs index ΔKfc 

mm/ciklus, MPam1/2 – MPam1/2 

M-M-T-S/23W-41 3,53 E-10 3,45 0,9395 87,1 

M-M-T-S/23W-42 3,84 E-13 4,96 0,9652 94,7 

M-M-T-S/23W-51 7,68 E-14 4,89 0,9316 119,5 

M-M-T-S/23W-52 8,14 E-12 4,03 0,9538 124,2 

M-M-T-S/23W-61 1,58 E-10 3,5 0,9285 108,3 

M-M-T-S/23W-62 3,25 E-09 2,83 0,9243 104,9 

M-UM-T-S/23W-41 1,46 E-09 3,24 0,9644 90,8 

M-UM-T-S/23W-42 7,27 E-12 4,22 0,9705 93,8 

M-UM-T-S/23W-43 1,17 E-08 2,71 0,8418 77,9 

M-UM-T-S/23W-51 2,44 E-08 2,54 0,7913 94,4 

M-UM-T-S/23W-52 4,66 E-13 4,72 0,9285 112,4 

M-UM-T-S/23W-61 2,05 E-09 2,93 0,8971 101,9 

M-UM-T-S/23W-62 3,32 E-08 2,26 0,8662 104,4 
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