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ABS akrilnitril-butadién-sztirol 
ANOVA varianciaanalízis (analysis of variance) 
B alapanyag 
CF szénszál (carbon fiber) 
DCB kettős konzolos tartó (double cantilever beam) 
DMA dinamikus mechanikai analízis 
DSC differenciális pásztázó kalorimetria (differential scanning calorimetry) 
FSSW kavaró dörzs ponthegesztés (friction stir spot welding) 
FSW kavaró dörzshegesztés (friction stir welding) 
HDPE nagysűrűségű polietilén 
HHÖ hőhatásövezet 
LDPE kissűrűségű polietilén 
Nd:YAG neodímium atomokkal szennyezett ittrium alumínium gránát 
PA poliamid 
PANI polianilin 
PC polikarbonát 
PEEK poliéter-éterketon 
PEI poliéterimid 
PETG poli(etilén-tereftalát-glikol) 
PMMA poli(metil-metakrilát) 
PTFE politetrafluoretilén 
PP polipropilén 
PPS polifenilén-szulfid 
PS polisztirol 
PVC poli(vinil-klorid) 
S varrat 
SEM pásztázó elektronmikroszkóp (scanning electron microscope) 
T varrat és az alapanyag határvonala 
Tbelső átmeneti réteg a varratban 
Tkülső átmeneti réteg az alapanyagban 
TPU termoplasztikus poliuretán 
TRA termoretardációs analízis 
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JELÖLÉSJEGYZÉK 
 
 

maxF
mértf  [mm] lehajlás a maximális erőnél 

b [mm] próbatestszélesség 
bij [-] egy faktor v. kölcsönhatás célfüggvényre gyakorolt hatása, 
  lineáris modell becsült paraméterei 
c [mm] fogásmélység 
d  centrumban mért eredmények és a b0 különbsége 
E  [GPa] rugalmassági modulus 
E’ [Pa] tárolási modulus 
F  [N] erő 
f0 [mm] kezdeti lehajlás 
ft [mm] hárompontos hajlításkor a tényleges lehajlás 
g  becsült paraméterek száma 
GIC  [kJ/m2] törési energia 
h [mm] lemezvastagság 
H0  nullhipotézis 
H1  ellenhipotézis 
hj  j-edik faktor hatása 
i  beállítás sorszáma 
K [-] hegesztési hőenergiát jellemző tényező 
kc  ismétlések száma a centrumban 
l [mm] alátámasztási távolság 
L/D [-] erősítőszál hosszúságának és átmérőjének aránya 
l2 [mm] nyomófejek távolsága négypontos hajlításnál 
LSS [MPa] rétegközi nyírószilárdság (lap shear strength) 
m [-] feszültségoptikai rendszám 
MFI  [g/10 perc] folyási mutatószám (melt flow index) 
Mh [Nmm] hajlítónyomaték 
msz [-] hajlításkor a szélső szám rendszáma 
N  kísérleti terv pontjainak, beállításainak száma 
OIT [perc] oxidációs indukciós idő (oxidation induction time) 
p  faktorok száma 
q1  alsó kvartilis 
q3  felső kvartilis 
S [N/mm] feszültségoptikai állandó 
ßij  elméleti regressziós függvény együtthatói 
T [°C] hőmérséklet 
t  próbastatisztika 
tanδ [-] veszteségi tényező 
Tm  [°C] kristályolvadási hőmérséklet 

tα/2  adott szignifikanciaszinthez tartozó Student-féle t-eloszlás 
kritikus értéke 
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v [mm/s] hajlítási sebesség 
xj [-] kísérletterv faktorai transzformált értékeken 
Y  elméleti regressziós függvény 
Ygyök  gyökoldali modell 
yi  kísérleti eredmények 
Ykorona  koronaoldali modell 

z1 [mm/perc] előtolási sebesség 
z2 [1/perc] fordulatszám 
z3 [mm] szerszámátmérő 
z4 [mm] fogásmélység 

zj  kísérletterv faktorai fizikai értékeken 
α  szignifikanciaszint 
ΔH  [J/g] olvadáshő 
Δs [mm] üreg- lunkerméret 
Δzj  variációs intervallum 
ν  szabadsági fok 
σ  [MPa] feszültség 
σhajl [MPa] hajlítószilárdság 
Φ [-] varrat alaktényező 

min
jz   faktor az alsó szinten 
max
jz   faktor a felső szinten 
0
jz   faktor alapszintje 
2
rs   reziduális szórásnégyzet 

0

koronay   átlagos eredmény a centrumban, koronaoldalon 
0

gyöky   átlagos eredmény a centrumban, gyökoldalon 
0
ikoronay   kísérleti eredmény a centrumban koronaoldalon 
0
igyöky   kísérleti eredmény a centrumban gyökoldalon 
2

,0 koronays   centrumban végzett mérések szórása koronaoldalon 
2

,0 gyökys   centrumban végzett mérések szórása gyökoldalon 
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1. Bevezetés 
 

A műszaki polimerek napjainkban egyre dinamikusabban fejlődnek az ipar azon területe-

in is, ahol ezek az anyagok eddig elképzelhetetlenek voltak. Ezzel párhuzamosan növekszik az 

igény a feldolgozástechnológiák fejlettebb változataira is, amelyekkel megbízhatóvá válik az új 

anyagok alkalmazása. A két folyamat kiegészíti egymást: nincs új szerkezeti anyag, ha az meg-

felelő technológiával nem dolgozható fel és nem építhető be a mérnöki szerkezeteinkbe. Jelen-

tős tendencia napjainkban, hogy az eddig mereven szétválasztott fém, polimer és kerámia szer-

kezeti anyagok határai elmosódnak, ezek kombinálásaival új anyagok jönnek létre. Hasonlóan 

történik ez a gyártástechnológiák területén is, ahol szintén egyre több az átfedés. Jó példa erre a 

jelen disszertációban tárgyalt új kötési eljárás is, a kavaró dörzshegesztés.  

A hőre lágyuló polimer szerkezeti anyagok térhódításával szükségessé vált a fémeknél 

igen gyakran alkalmazott hegesztési eljárásokhoz hasonlóan gyors, megbízható és termelékeny 

polimer hegesztési technológiák adaptálása. A gyakorlatban a műanyagok hegesztése elsősor-

ban a csomagolástechnikai alkalmazások esetén merült fel, ugyanakkor az egyre bonyolultabb 

termékek egyedi- és sorozatgyártásához a különböző új kötési lehetőségek kifejlesztése elke-

rülhetetlen és szükséges követelmény. Az alakkal, erővel és anyaggal záró kötések a műanyag-

ok esetén is rohamosan fejlődnek a megnövekedett igényeknek megfelelően. Műanyagoknál 

tipikusan alakkal záró rögzítési mód a bepattanó kötés alkalmazása, erővel záró megoldás a 

csavarkötés, míg anyaggal záró módszer a ragasztás, illetve a hegesztés. A hegesztési techno-

lógiák alkalmazása nem csupán a gyártás, hanem a javítás és az újrafeldolgozás során is elő-

nyös, így nem meglepő, hogy újabb és újabb gazdaságos és környezetkímélő eljárások látnak 

napvilágot. Ez utóbbi a 21. században egyre fontosabb tényezővé válik. A fémekhez hasonlóan 

itt is lehetséges a kereskedelmi forgalomban kapható elemek igény szerinti összeépítése. A 

polimereknél is régóta ismert kötési technológiák alkalmazásával lehetséges bonyolult, tagolt 

mérnöki szerkezetek megépítése [1]. 

 A polimereknél és fémeknél már régóta közismertek a súrlódásos elven működő hegesz-

tési technológiák. Viszonylag közismertnek mondhatók a különböző rotációs, vibrációs he-

gesztések. A közelmúltban jelent meg a szakirodalomban a kavaró dörzshegesztés (Friction 

Stir Welding - FSW), amelyet sikeresen alkalmaztak alumíniumra és ötvözeteire, valamint 

egyéb könnyűfémekre [2]. E szabadalmaztatott eljárás Thomas és munkatársai [3] nevéhez 

fűződik. Az eljárás lényege, hogy egy marószerszám geometriájára emlékeztető forgó szerszá-

mot nyomnak az összehegesztendő lemezek közé, ahol a keletkező súrlódási hő hatására 

ömledékállapotba kerül az alapanyag. A szerszám speciális hornyaival áramoltatva az 

ömledéket, a lemezek találkozása mentén tompavarratot hoznak létre. Az eljárással igen terme-
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lékenyen lehet akár nagyméretű hegesztett varratokat készíteni, ám a fő erényét leginkább az 

eljárás egyszerűsége jelenti. A megfelelő szerszámon kívül csak egy marógép szükséges hozzá 

és máris lehetőség nyílik az egyszerűbb varratok készítésére. Természetesen egy többtengelyes 

megmunkáló központtal vagy akár hegesztőrobotok alkalmazásával bonyolult 3 dimenziós 

varratok is előállíthatók. A módszerhez kapcsolódóan a fémeknél már számos különféle szer-

számtípus készült el, valamint ismeretes a ponthegesztésre kidolgozott megoldás is (Friction 

Stir Spot Welding - FSSW), amit többek között a MAZDA autógyár is alkalmaz [4]. A kavaró 

dörzshegesztést polimer szerkezeti anyagokra 2004-ben Nelson és munkatársai szabadalmaz-

tatták [5], de az eljárás fejlesztése napjainkban is folytatódik. 

A dolgozat célja a kavaró dörzshegesztés polimer anyagokra történő alkalmazhatóságá-

nak elemzése, a varrat szilárdságát befolyásoló tényezők feltárása. Célul tűztem ki továbbá az 

eljárás alkalmazhatóságának vizsgálatát hőre lágyuló polimer mátrixú polimer kompozitokra is, 

mivel erre a dinamikusabban fejlődő szerkezeti anyagra még nem létezik jól működő hegeszté-

si eljárás. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 
 

A polimer anyagú félkésztermékek és alkatrészek egymáshoz történő rögzítési módjainak 

ismerete fontos a gyakorlati alkalmazások szempontjából, ahol mindig a leggyorsabb, leggaz-

daságosabb és legbiztonságosabb szerelési megoldást célszerű alkalmazni, természetesen a 

termék funkciójának figyelembe vételével. Ehhez szükséges a polimerek összes kötési típusát 

ismerni és rendszerbe foglalni. 

 

2.1. Polimer szerkezeti elemek kötési típusai 
 

A különféle illesztési módszerek csoportosíthatóak valamilyen, a kész kötésre jellemző 

funkcionális tulajdonság, vagy a kötést fenntartó hatást leíró általános elv alapján. Az előbbire 

példa az oldhatóság és újbóli összeilleszthetőség, illetve roncsolásos módszerrel bonthatóság 

szerinti osztályokba sorolás [1]. Szemléletesebb a kötés hatásmechanizmusa alapján történő 

osztályozás, úgymint az erővel-, alakkal- és anyaggal záró kötési alapelvek szerinti felosztás. 

Számos hegesztési szakkönyv és polimer feldolgozási technológiákkal foglalkozó könyv teszi 

ezt meg [1, 6], de a legáttekinthetőbb ábrázolást Marczis [7] PhD-disszertációja tartalmazza 

(8.1. Melléklet). 

Az erővel záró kötések esetében a kötést létrehozó alkatrészek között súrlódásos kapcso-

lat jön létre, amelyre legtipikusabb példa a csavarkötés [8]. A súrlódás az erővel összeszorított 

felületek között jön létre, így az összeszorító erő feloldásával a kötés oldhatóvá válik. Az old-

hatóság, valamint az eljárás egyszerűsége miatt alkalmazzák a csavarkötést annak számos hát-

ránya ellenére. A csavar feszültséggyűjtő helyként szerepel a konstrukcióban, és a műanyag 

csavarok feszültségrelaxációja miatt a kötés idővel kilazulhat. Metrikus fémcsavarok alkalma-

zása esetén viszont a polimer termékbe fémbetéteket (inzerteket) ültetnek. A beültetés történhet 

a gyártás fázisában, de különleges kiképzésű inzerteket utólag is beültetnek ultrahangos vagy 

elektromos fűtésű besajtoló készülékkel. Kiküszöböli ezt a problémát az önmetsző csavarok 

alkalmazása, de a megoldás korlátozott számú zárás-oldás ciklust tesz lehetővé [9].  

Az alakkal záró kötések esetében a kötést a geometriailag egymásnak feszülő felületek 

kapcsolata, egymásba „kapaszkodása” hozza létre. A polimer termékek egyik leggyakoribb 

rögzítési módszere tartozik ide, a bepattanó kötés. A fémiparból származó szegecselési eljárás 

is tipikusan alakkal záró, de a módszer roncsolás nélkül nem oldható megoldást jelent, míg a 

bepattanó kötés legtöbbször bontható kivitelű. A bepattanó kötések éppen eszerint csoportosít-

hatók könnyen, nehezen és nem oldható kötésekre. A könnyen oldható kötések általában kéz-

zel, míg a nehezen bonthatók valamilyen célszerszámmal nyithatók. Minden esetben a kötés 

létrehozásakor az érintkező alkatrészek valamelyike a rugalmas határon belül deformálódik, 
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majd a kötés létrejöttekor terheletlen, feszültségmentes állapotába „pattan” vissza. A bepattanó 

kötés alkalmazása gyors, egyszerű és ötletes. Hátrány az alkatrészek fröccsöntésekor felmerülő 

nagyobb szerszámköltség, amit a kisméretű tagolt alkatrészek, valamint az alámetszett felüle-

tek okoznak [9]. 

Az anyaggal záródó kötések során az összeillesztendő alkatrészek felületei lépnek köl-

csönhatásba egymással, nem oldható kötést létrehozva. Két nagy altípusa a ragasztás, amely 

során a felületeket valamilyen harmadik anyag tartja össze adhéziós elven és a hegesztés, ahol 

a közel azonos molekulák kohéziós elven kapcsolódnak össze. Ragasztás során a felületeket 

ragasztóanyag tartja össze felületi tapadással, ami többnyire nem eredményezi a résztvevő al-

katrészek anyagi szerkezetének változását. A ragasztás minősége függ a ragasztóanyag belső, 

kohéziós szilárdságától, valamint a felületi tapadás, azaz az adhézió fokától. Ez utóbbi tényező 

nehezen ragaszthatóvá teszi az erősen apoláros, kis felületi energiájú anyagokat, úgymint a 

polietilén vagy polipropilén, ugyanakkor kiváló kötést eredményez a poláros anyagoknál, mint 

például a poli(vinil-klorid) (PVC). A ragasztóanyag lehet egy-, illetve kétkomponensű. A ra-

gasztással készülő termékek legnagyobb problémája az újrafeldolgozáskor a nehézkes szétvá-

lasztás, illetve a nehéz javíthatóság [10]. 

 

2.2. Polimerek hegesztési eljárásai 
 
A hőre lágyuló polimer termékek hegesztési módszerei alapelveiben hasonlóságot mutat-

nak a fémek hegesztési eljárásaival, azonban a fémek és a polimerek közötti 

anyagszerkezettani különbségek miatt jelentős eltérések is mutatkoznak. Fémeknél a kohéziós 

kapcsolat létrejöttéhez az alapanyagban szabad mozgású részecskékre van szükség, vagyis fo-

lyékony halmazállapot szükséges, illetve a hegesztett varrat létrehozásához kezelhető viszkozi-

tású ömledékre van szükség (bár fémek hegesztésekor az ún. sajtolóhegesztések esetében a 

folyékony halmazállapot nem szükséges).  A fémek ömledékei kis viszkozitásúak, amiben a 

viszonylag kisméretű részecskék mozgása könnyen megvalósul, így a hegedés könnyebben 

lejátszódik [11]. Polimerek közül csak a nemtérhálós szerkezetűek vihetők ömledék állapotba, 

ám a termoplasztikus műanyagok molekulaláncai igen hosszúak, továbbá gyakran hosszú ol-

dalláncokkal rendelkeznek, ezért ömledékeik viszkoelasztikusak, azaz ömledék állapotukban is 

bírnak rugalmas tulajdonságokkal. Tehát két műanyag-felület összehegedésének feltételeit a 

fémekhez képest jóval bonyolultabb megvalósítani [12]. 

A hőmérséklet fontos technológiai paraméter a hegesztendő polimer molekulaláncainak 

diffúziójához. A kohéziós kapcsolat létrejöttéhez elegendő molekula-mozgékonysághoz nagy 

hőmérséklet szükséges, amely hőmérséklet nem lehet túl magas sem, mert a felületeket össze-
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szorító nyomásnál az ömledék rugalmas ellenállására is szükség van (ömledékszilárdság). Te-

hát olyan optimális hegesztési hőmérsékletre van szükség, ahol a polimer alapanyag – annak 

olvadáspontja fölé hevítve – kezelhető viszkozitású lesz, ugyanakkor kellően távol van hőmér-

séklete a degradációs, bomlási folyamatok beindulásától is [12]. 

A hegesztési hőmérséklet elérésének és a hegesztési művelet végeztével a varrat kihűlé-

sének egyik legfontosabb paramétere a polimer hővezető képessége. A műanyagok hőszigetelő 

tulajdonságúak, ami nagyobb varratok készítésénél hátrányként jelentkezik, mivel ez hegeszté-

si hibákhoz, vetemedésekhez vagy töréshez vezethet [13].  

Polimerek esetében alapvetően öt technológiai paraméter optimuma biztosítja a jó he-

gesztett kötés létrejöttét, ezek [10, 12]:  

1. az összeférhető (kompatibilis) anyagok,  

2. a megfelelő viszkózus és rugalmas fizikai állapotot biztosító hőmérséklet,  

3. a hegesztendő felületek molekuláris közelségét és a folyamat optimális lefutását bizto-

sító nyomás,  

4. a hegedés bekövetkeztét biztosító időtartam a 2. és 3. feltételeinek érvényesítésére,  

5. a hegesztett kötés lehűtése a kezelhetőségi állapot bekövetkeztéig.  

Két azonos polimer anyag összehegesztésekor a varrat szilárdságára jellemző jósági fok 

(a varrat és az alapanyag szilárdságának aránya) ideális esetben közelít 1-hez (illetve 100%-

hoz), azaz a két alkatrészt elválasztó határ eltűnik. Ezt a jelenséget autoadhéziónak nevezik, és 

a hegesztendő polimer anyagok molekulaláncainak egymásba diffundálásán alapul [14]. 

Fröccsöntés során az összecsapási helyek kialakulásánál, valamint extrúzió során a tagolt szer-

számban kialakult ömledékfrontok újraegyesülésénél is hasonló folyamat játszódik le. Két po-

limer felület tökéletes kapcsolódásának idejét de Gennes [15] határozta meg, és reptációs idő-

nek nevezte el (fizikai Nobel-díj, 1991). A kezdetben közös molekulalánccal nem rendelkező 

anyagok láncai az emelkedő hőmérséklet hatására egyre fokozottabb makro-Brown mozgást 

végeznek, eközben fokozatosan szabadulnak ki a szomszédos molekulaláncok alkotta környe-

zetükből. E kígyómozgás segítségével kialakult új elrendeződés és a molekulák egymás láncai-

ba történő „kapaszkodása” révén jön létre a kohéziós kapcsolat. Az összekötendő felületek 

molekuláinak egymásba diffundálásán keresztül jön létre a kohéziós kapcsolat, így a polimer 

anyag öndiffúziós képességének kulcsfontosságú szerepe van [16-18]. A diffúziós folyamatok 

megismerése és matematikai módszerekkel történő szimulálása a hőre lágyuló polimerek he-

gesztésén kívül a fröccsöntéssel gyártott termékek összecsapási helyeinek tulajdonságaival is 

szorosan összefüggnek [19, 20]. Viszkoelasztikus polimer anyagok diffúziójának modellezésé-

vel számos cikk foglalkozik [21-24].  
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Polimerek hegesztési eljárásai csoportosíthatók [7] a hőközlés módja szerint, ezek lehet-

nek hővezetéses, hősugárzásos és közvetlen melegítésű (súrlódásos) eljárások [25, 26]. 

 

2.2.1. Hővezetéses hegesztési eljárások 
 
Hővezetés elvén működő módszerek esetén egy közvetítő anyagon keresztül viszik át a 

hőt az összeerősítendő alapanyagok kötési helyeire. A közvetítő anyag lehet szilárd halmazál-

lapotú, vagy légnemű [25]. 

 
Fűtőelemes hegesztés 

Fűtőelemes hegesztési eljárások során az összehegesztendő felületeket elektromos úton 

fűtött fémtestekkel melegítik fel. A hő a fűtőelemektől közvetlenül vagy közvetve jut el a he-

gesztendő felületekhez. A közvetlen fűtőelemes hegesztés során az összekötendő felületek a 

fűtőelemmel közvetlenül érintkezve melegszenek, amíg a közvetett fűtőelemes hegesztőeljá-

rásnál a hő a fűtőelem érintése nélkül jut el a hegesztendő felületre (a fűtőelem néhány mm-re 

közelíti meg az átmelegítendő felületeket, köztük légrés van). A fűtőelemes hegesztések csa-

ládjába tartoznak a fűtőelemes tompa, tokos, és fűtőékes hegesztési módszerek [1, 25-28]. 

A tompahegesztés – ami a polietilén (PE) és polipropilén (PP) csővezetékek leggyako-

ribb hegesztési módszere – kifejezetten a műanyagok viszkoelasztikus tulajdonságaira épül, 

hozaganyag nélküli, gazdaságos, a varratot annak egész hossza mentén, egyszerre létrehozó 

hegesztési módszer. A hegesztési folyamat során a megtisztított felületeket a fűtőelemhez szo-

rítják, és addig nem mozdítják el a fűtőelemtől, amíg a hegesztendő műanyag el nem éri a 

szükséges hegesztési hőmérsékletet (ez a gyakorlatban a fűtőelemmel érintkező felületnél meg-

jelenő, kiszorított ömledékből ismerhető fel). Miután a hegesztendő részek közül eltávolították 

a fűtőelemet, a két darabot megfelelő nyomással összeszorítják, és mindaddig összeszorított 

állapotban tartják, amíg a varrat a megfelelő hőmérsékletre le nem hűl [1, 25-28].  

Polimer anyagú csővezetékek tokos hegesztésekor a két csatlakoztatni kívánt csővezeték 

egyik végének belső palástfelületét, míg a másik csővégnek a külső palástfelületét melegítik fel 

egy speciálisan kialakított, fűtött idommal, majd a megfelelő átmelegedés pillanatában a fűtő-

testet eltávolítva a csövek palástfelületeit összeillesztik. Az eljárásnak létezik kis méretekben 

kézi, nagyobb méretekben gépesített változata is [25-28]. 

A fűtőékes hegesztési eljárásnál az összekötendő kissűrűségű polietilén (LDPE), PP és 

PVC fóliákat egy fűtött éken keresztül vezetik át, ahol a vele érintkező polimer anyag megol-

vad majd nyomógörgők közé vezetve a fóliák összehegednek [1, 25-28]. 
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Forró gázos hegesztés 

Az eljárás lényege, hogy a felhevített gázzal viszkózus ömledék állapotig melegítik a he-

gesztendő felületeket és a hozaganyagot úgy, hogy azok molekulaláncai egymásba diffundálja-

nak. A hőátadó közeg általában levegő, azonban inert gázokkal is lehetséges a hegesztés. A 

hegesztéshez használt gázt elektromosan fűtött kézi hegesztőkészülékben hevítik fel, és fúvó-

kán keresztül vezetik a hegesztési helyhez [9]. 

A forró gázos hegesztés esetében a varrat létrehozásához hegesztőpálca formájában ho-

zaganyagot használnak. Mind a hegesztendő anyag, mind pedig a hozaganyag azonos reológiai 

állapotához a hegesztőgép levegőáramát úgy állítják be, hogy az összehegeszteni kívánt felüle-

tek és a közéjük nyomott hegesztőpálca közel azonos mértékben melegedjen fel. A hegesztés-

hez használatos hozaganyagot kemény anyagok esetében kézzel, lágy anyagok esetében görgőn 

keresztül vezetik a hegesztés helyére.  A hegesztőpálcára kifejtett gyenge nyomás hatására a 

képlékennyé vált anyagok összehegednek. A tökéletes hegedéshez szükséges nyomóerő mérté-

ke függ a pálca átmérőjétől, anyagától. A létrehozott varrat szilárdságát (sok egyéb tényező 

mellett) befolyásolja a pálcának a varrat hossztengelyével bezárt szöge is [9].  

Marczis [7] a forrógázos hegesztés beállítási paramétereinek hatásait vizsgálta a kialakult 

hegesztési varrat szilárdságára. Termodinamikai megfontolások alapján az áramló gáz térfogat-

árama és hőmérséklete alapján határozta meg a kötés létrehozásához bevitt energiát, majd a 

varrathosszra fajlagosított hegesztési energia függvényében vizsgálta a varrat szilárdságát. Op-

timális energiaszükségletet határozott meg az elérhető legjobb szilárdság érdekében. Varrat-

geometriai adatokból kiindulóan vont le következtetést a varrat szilárdságára vonatkozóan, ami 

függött az alkalmazott simító-leszorító erő és a hegesztőpapucs geometriájától. A forrógázos 

hegesztést az egyéb hegesztési módszerekkel könnyen összehasonlíthatóvá tette a bevitt ener-

gia függvényében felírt, tönkremenetelhez szükséges munka. 

 
Forró gázos extrúziós hegesztés 

A technológia célja nagytérfogatú varratok készítése vastag lemezek kötésénél. Az elv 

azon alapul, hogy a hozaganyagot ömledék formájában juttatják a kialakított varratprofilba. A 

hozaganyag extrudált kábel formájában kerül a hegesztőgépbe, ahol forró gázáram segítségével 

előmelegítik, megömlesztik, majd forgó extrúdercsiga segítségével bepréselik a varrattérbe. A 

plasztikus anyag és a két hegesztendő felület közötti nyomást politetrafluoretilén (PTFE) 

csúszósaruval biztosítják, amivel a varratfelület minősége is kézben tartható. A megfelelően 

plasztifikált hozaganyag és annak folyamatos bevitele a varratba lehetővé teszi, hogy az eljá-

rással nagy varratszilárdságot érjenek el [1, 25-28]. 

 



  PhD értekezés 

   
Kiss Zoltán  13 

Ellenálláshuzalos hegesztés 

Az ellenálláshuzalos és hőimpulzusos eljárások egyaránt az elektromos ellenállásokon 

fejlődő hőt hasznosítják a kötés létrehozásában. A poliolefin (nagysűrűségű polietilén (HDPE) 

és PP) csővezetékek kötésének speciális változata, amellyel a fűtőelemes-tokos hegesztési eljá-

ráshoz hasonlóan csöveket és más csőszerelvényeket lehet összekötni. Az összehegeszteni kí-

vánt alkatrészekkel azonos anyagból készült kötőelemekben (ún. fittingekben) tekercs vagy 

spirál formájában beépített ellenállás (fémszál) található, amely fűtőelemként szolgál. A he-

gesztés során a fűtőelembe elektromos áramot vezetnek, majd a keletkező hő hatására mind a 

fittingek hegesztendő felülete, mind a csövek palástfelülete ömledékállapotba kerül. A spirál 

vagy tekercs fűtését ekkor megszűntetik, és a kötést a felületek összenyomásával, majd azok 

kihűlésével létrehozzák. A fűtőelem a kötésben marad [1, 29]. 

 
Hőimpulzusos hegesztés 

A leginkább elterjedt közvetett fűtőelemes eljárás fóliák hegesztésére. Az eljárás során 

vékony ellenállásszalagokat rövid áramimpulzusokkal melegítenek fel, és a hőt a fólián keresz-

tül vezetik a hegesztési helyre. A hőimpulzusos hegesztőkészülékekhez egyik vagy mindkét 

oldalon elhelyezett fűtőszalagok tartoznak. A hőimpulzusos hegesztést el lehet végezni kézi 

hegesztőberendezéssel vagy automatizált gépekkel. Nagy jelentősége van a csomagolóiparban, 

zacskók és zsákok lezárásánál [1, 29]. 

 

2.2.2. Sugárzásos hegesztési eljárások 
 
Sugárzásos hegesztés esetén a hőenergiát nem valamilyen közeg viszi át, hanem az elekt-

romágneses hullámokon terjedő energia a hegesztendő anyagokhoz jutva ott abszorbeálódik és 

hővé alakul [30]. Szinte minden elektromágneses hullám használható e célra, például Stoynov 

és társai [31] sikerrel alkalmaztak munkájuk során fénysugaras hegesztést akrilnitril-butadién-

sztirol (ABS), polikarbonát (PC) és poli(metil-metakrilát) (PMMA) anyagokra. A polimerek 

egy részének poláros jellege ezekben az eljárásokban kulcsszerepet játszik. 

 
Nagyfrekvenciás hegesztés 

A polimerek egy része (pl.: PVC, ABS, termoplasztikus poliuretán (TPU)) dielektromos 

tulajdonságú (poláros), tehát molekulái, molekulaszegmensei permanens dipólus momentum-

mal rendelkező monomer egységekből épülnek fel. A poláros polimerek molekulái változó 

elektromágneses erőtérben rezgésbe hozhatók. Ezek a molekuláris rezgések belső súrlódást 

eredményeznek, így az elektromágneses energia egy része hővé alakul. Az elektromos erőtér 

frekvenciájának és amplitúdójának alkalmas megválasztásánál a polimer felmelegszik és 
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ömledékállapotba kerül. A nagyfrekvenciás hegesztőgenerátorok a hálózati áramot nagyfrek-

venciás váltakozó árammá alakítják át, a használatos frekvenciatartomány 10-100 MHz között 

van. A hegesztőelektróda (a felső kondenzátorlemez, amely a varrat kívánt helyéhez illeszke-

dik) hegesztéshez és a késztermék darabolásához is alkalmazható. Az alsó kondenzátorlemez a 

présasztal. Az eljárás során a hő a polimerben keletkezik, ezért az elektródok hidegen marad-

nak [30].  

Hollande és társai [32] ipari célra készített TPU-bevonatú szövet nagyfrekvenciás he-

geszthetőségét elemezték. Vizsgálták a hegesztési időt, a hűlés közbeni nyomvatartási időt, 

illetve a textília hegesztés előtti különböző hőmérsékletű temperálásának hatását. A hegesztett 

kötések szilárdságát tépővizsgálatokkal hasonlították össze, és megállapították, hogy jó hegesz-

tési varrat akkor érhető el, ha a TPU-t 180°C-ra temperálják a hegesztés előtt.  

 
Mikrohullámú hegesztés 

A mikrohullámú hegesztés a nagyfrekvenciás hegesztéshez hasonlóan a polimerek 

dielektromos tulajdonságain alapszik, azonban a mikrohullám frekvenciája 1 GHz fölötti. A 

mikrohullámú energia poláros molekulákat tartalmazó anyagban elnyelődik és hővé alakul. Ez 

a jelenség használható a dipólus molekulákat tartalmazó anyagoknak mikrohullámmal történő 

felmelegítésére. A keletkezett hő mennyiségét befolyásolja az alkalmazott térerősség, a frek-

vencia és a ciklusidő is. Legfontosabb tényező viszont a hegeszteni kívánt anyag dielektromos 

veszteségi tényezője, amely meghatározza a kötés létrehozásába fektetett energia elnyelődését 

és hővé alakulását [30].  

Az ipari mikrohullámú berendezések általában 2450 MHz frekvencián dolgoznak. Polá-

ros anyagoknál a mikrohullámot közvetítő elemekkel vezetik a varrathoz, de apoláros anya-

goknál a hegesztendő felületek közé szükséges nagy dielektromos veszteségű segédanyagot 

helyezni (pl.: polianilin (PANI)) [33-35]. 

Wise és Froment [34] cikkükben vizsgálták a mikrohullámú hegesztés során alkalmazha-

tó segédanyagokat a kerámiáktól kezdve a fémeken át egészen a szénszálakig. Termoplasztikus 

anyagok hegesztéséhez leginkább a szénszál, de a PANI is jól alkalmazhatónak bizonyult. A 

köztes segédanyagot szilárd formában (fólia, szövet stb.), de folyékony halmazállapotban is be 

tudták vinni.  

Wu és Benatar [35] is PANI-t alkalmazott hegesztési segédanyagként HDPE mikrohul-

lámú hegesztéséhez. 50 és 60 tömeg% PANI töltésű HDPE segédanyagot készítettek, majd 

HDPE próbatesteket hegesztettek össze. A hegesztések során vizsgálták a hegesztési idő, va-

lamint a hegesztési nyomás hatásait. Megállapították, hogy hegesztési nyomás nélkül szélesebb 

megömlött réteg keletkezik a mikrohullámú mező hatására, és a varratoknak a szakítószilárd-
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sága is nagyobb. Hosszabb hegesztési időnél szélesebb megolvadt réteget figyeltek meg, és az 

elkészült varrat szilárdsága ugyancsak nagyobb volt. A hegesztési nyomás emelésével a meg-

olvadt és egyben kisebb szilárdságú PANI/HDPE segédanyag kipréselődött a hegesztési felüle-

tek közül, így az előző kísérleteikhez képest még nagyobb szilárdságot tudtak elérni.  

 
Indukciós hegesztés 

A módszer az elektromágneses erőtér tulajdonságait alkalmazza [30]. A hegesztés létre-

jöttéhez a polimerbe adalékként mikronos szemcsemérettel ferromágneses anyagot kevernek. 

Adalék helyett lehetséges fémhálót fektetni a hegesztendő felületek közé, vagy szénszálas 

kompozitok esetében a villamos vezető szénszál is alkalmas indukciós hő fejlesztésére [33]. Az 

elektromágneses mezőt 3-10 MHz-es frekvenciával gerjesztik addig, amíg az indukciós hőtől a 

polimerek felületei meg nem olvadnak. Az eljárás előnye, hogy nagyon bonyolult geometriájú 

elemek is hegeszthetők, hátrány viszont, hogy a ferromágneses adalékok vagy az alkalmazott 

fém közdarabok igen drágák.  

 
Lézersugaras hegesztés 

Lézersugaras hegesztés esetén szén-dioxid vagy Nd:YAG lézereket alkalmaznak, ame-

lyekkel nagypontosságú és akár mikroméretű varratok is létrehozhatók. A hegesztési eljárástí-

pust a lézersugár melegítési módja alapján két alcsoportra lehet bontani: lézersugaras tompahe-

gesztésre valamint transzmissziós hegesztésre [1]. 

A lézersugaras tompahegesztési folyamat szakaszos eljárásként három részre osztható: a 

melegítési, az összeillesztési és a hegedési szakasz. A melegítés során a leendő varratok helyét 

tükrök pásztázzák. A hegesztési felületeken a lézersugár elnyelődik, és energiája hővé alakul. 

A hegesztés következő fázisában a két darabot összenyomják. A harmadik lépésben a hegedés, 

a hegesztési varrat lehűlése következik be. 

Transzmissziós esetben az átlapolt hegesztést alkalmazzák. A lézeres átlapolt hegesztés 

előfeltétele, hogy a hegesztendő darabok különböző mértékben legyenek átjárhatóak a lézersu-

gár számára. A felső, áttetsző darabon áthatoló sugár az alsó darab felületi rétegében elnyelő-

dik, a besugárzott helyen felmelegíti és megömleszti a polimert, az ömledék pedig a vele érint-

kező felső polimert, így a két műanyagfelület összeheged. Kis térfogatú varrat hozható létre, 

valamint a külső felületen sem beszívódás, sem másféle optikai nyom nem észlelhető.  

Boglea és társai [36] cikkükben bemutattak egy új transzmissziós hegesztési eljárást, 

amelyet dinamikus pásztázó mozgással (Transmission Welding by an Incremental Scanning 

Technique) egészítettek ki. Fekete és áttetsző PP lapokat hegesztettek össze ily módon, körkö-

rös pásztázást alkalmazva. Bemutatták, hogy az eljárással igen kicsi, akár 100 μm-es szélessé-
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gű varratot tudtak létrehozni, akár 300 mm/s-os előtolási sebességgel, amíg a pásztázás nélküli 

technológiával minimum 300 μm-es szélességű varratot lehetett készíteni. 

Kurosaki [37] szén-dioxid lézerrel végzett transzmissziós hegesztéseket LDPE és PMMA 

polimer lemezeken. Problémaként fogalmazta meg, hogy a szén-dioxid lézer esetén, főleg na-

gyobb lemezvastagságoknál, gyakori az alapanyagok degradációja a sok esetben 200–300ºC-os 

lokális hőmérséklet miatt. Megoldásként ZnSe anyagot használt az összehegesztendő felületek 

között, ami kiválóan elnyelte és átalakította a lézersugár energiáját. E nagy hődiffúziós képes-

ségű anyag esetében nem volt szükséges az alsó lemeznek a lézersugarat erősen abszorbeálni, 

tehát nem kellett erősen színezett anyagot alkalmazni. 

Ilie és társai [38] cikkükben diódalézer esetén kis hegesztési teljesítményekre (0,27 W és 

0,39 W) határoztak meg egy, a tényleges mérési eredményeket igen jól közelítő előrejelző mo-

dellt. Munkájukban áttetsző PMMA és ABS és polisztirol (PS) polimereket hegesztettek 

transzmissziós módon, kiemelve, hogy a lézersugaras hegesztéseknél a legfontosabb tényező az 

alapanyagok optikai tulajdonságaiban rejlik.  

 

2.2.3. Súrlódásos hegesztési eljárások 
 
A súrlódásos hegesztéseknél a szükséges hőt nem valamilyen külső forrásból hozzák lét-

re, hanem mechanikai rezgésekkel magában a hegesztendő anyagban gerjesztik. Súrlódási hőt 

hasznosítanak a különféle dörzshegesztő technikák lineáris vagy rotációs mozgásokkal. A súr-

lódásos elvű hegesztőberendezések vezérlései a közvetlen hegesztési paramétereken (idő, ener-

gia) kívül folyamatosan figyelemmel kísérik a termék egyedi követelményeihez igazodó üzemi 

adatokat is. Így például lehetőség nyílik szabályozni a termék geometriai adatai (térfogatcsök-

kenés, beolvadási mélység stb.) alapján a hegesztési folyamatot. A folyamatos felügyelet fő 

előnye az állandóan ellenőrzött minőség. A kívánt paraméterek alapján, előre megadott tűrés-

sel, a vezérlés minden egyes hegesztést ellenőriz, ezután az adatok eltárolhatók vagy továbbít-

hatók a minőségbiztosítási rendszernek [1].  

Lin és szerzőtársai [39] az összes dörzshegesztés javítására tettek javaslatot oly módon, 

hogy a hegesztendő felületek közé különböző oldószereket és társanyagokat illesztettek, ami 

akár közel négyszeresére emelte a kötés szilárdságát PMMA és PVC kötésekor. A módszer 

sajátságos átmenetet képez az oldószeres ragasztás és a dörzshegesztés között. Munkájukban 

rotációs hegesztést alkalmaztak polírozott felületű anyagokkal, különböző oldószerek jelenlét-

ében (metanol, etanol, aceton, desztillált víz), azok keverékével, és az összehasonlíthatóság 

érdekében azok nélkül is.  
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A súrlódásos hegesztések széleskörű alkalmazhatóságát mutatja, hogy súrlódási hőt fel-

használva olyan anyagok összekapcsolása is lehetséges, amelyek szigorú értelemben véve nem 

hegeszthetők. A súrlódással keltett hő alkalmas akár faanyagok „hegesztésére” is [40-42]. 

 
Ultrahangos hegesztés 

Az ultrahangos hegesztés működési elve alapvetően a sugárzásos hegesztések elvéhez 

hasonlít, miszerint a hegesztéshez szükséges hő a mechanikai rezgéseket elnyelő polimer csil-

lapítása miatt keletkezik. A bevitt energia az üllő és a szonotróda közé befogott termék nyomá-

sából és a szonotróda mechanikus rezgéséből tevődik össze. Az alkatrészek összeszorításával a 

szonotróda adja át az ultrahangfrekvenciás rezgést a munkadarabnak [43]. 

Az ultrahangos hegesztés alkalmas fémek és műanyagok hegesztésére egyaránt, a két 

anyag hegesztése azonban elvben különbözik egymástól. Fémek hegesztésénél az összeszorító 

erő iránya merőleges a rezgés irányára, míg műanyagok hegesztésénél a két irány megegyezik. 

Ezért különböző berendezések alkalmazhatók fém-, ill. műanyaghegesztésre. Az ultrahangos 

műanyaghegesztés elvét a 2.1/a. ábra szemlélteti. Egy ultrahangos hegesztő berendezés lénye-

gében a következő elemekből áll: generátor, hegesztőprés, hegesztő asztal (üllő), rezgés-

átalakító (konverter) és szonotróda. A generátor a hálózati áramot nagyfrekvenciás váltakozó 

árammá alakítja át (15-40 kHz). A konverter elektrostrikciós anyagok (ólom-cirkonát-titanát 

ötvözet) felhasználásával az elektromos jeleket mechanikai rezgéssé alakítja át, azaz a váltako-

zó feszültség hatására periodikusan kitágul és összehúzódik.  A rezgés amplitúdója általában 

túl kicsi a gyakorlati használhatósághoz, így további elem beiktatására van szükség. A rezgések 

egy közvetítő alkatrészen, az erősítőn (booster) keresztül a szonotródára kerülnek.  A konver-

tert, az erősítőt és a szonotródást összeszerelve aktuátornak nevezik (2.1/b. ábra). A 

szonotródán jelentkező munkaamplitúdó az egyik legfontosabb tényező az ultrahangos hegesz-

téseknél [44]. Az optimális amplitúdót megtalálni általában nem könnyű feladat, értéke általá-

ban 5-90 μm között van. A szonotróda feladata, hogy a rezgéseket továbbítsa a hegesztendő 

munkadarabba [43, 45]. Az ultrahangos hegesztésben különbséget teszünk a közeli és távoli 

hegesztési eljárások között. A lágy termoplasztoknak, mint a PE és a lágy PVC, olyan nagy a 

csillapítóképességük, hogy ezek csak közeli eljárással hegeszthetők össze, azaz a hegesztéshez 

szükséges hő csak a szonotródával érintkező felület közvetlen közelében jön létre. Az ultra-

hangot jól vezető műanyagok (pl. polisztirol) közeli és távoli módszerrel is jól hegeszthetők, az 

utóbbi esetben a hegesztési varrat a szonotródától 6 mm-nél távolabb is elhelyezhető [45]. 
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2.1. ábra  Ultrahangos műanyaghegesztés a: elvi ábrája b: az aktuátor felépítése és a me-
chanikai rezgés amplitúdójának növekedése [43] 

 
Truckenmüller és társai [46, 47] gyakorlati példákon keresztül mutatták be az ultrahan-

gos hegesztés korszerűségét és alkalmazhatóságát kisméretű alkatrészek hegesztéséhez. A be-

mutatott darabok kis folyadékszállító rendszerek tartozékai, az egyik egy kb. 14 mm átmérőjű 

és 2,5 mm magasságú PMMA-ból készült elektrostrikciós hajtású pumpa, a másik egy szintén 

14 mm átmérőjű szelep ugyanehhez a pumpához poliéter-éterketon (PEEK)-ből. Az alkalma-

zott összeszorító nyomás mindössze 0,75 bar. A hegesztéseket 35 kHz frekvencián végezték. 

 
Rotációs dörzshegesztés 

A hegesztés folyamata a megfelelő mértékű relatív elmozdulás létrehozásából és a he-

gesztendő felületek összenyomásából áll. A munkadarabok közül az egyiket a 

dörzshegesztőgép tokmányába fogják, amellyel a darabot hossztengelye körül forgatják. Lehet-

séges két körgyűrű felület vagy körgyűrű felület hegesztése sík felülethez (pl. cső kötése egy 

tartály falához), illetve hengeres csap furatához illesztése is [48,49]. A hegesztés közben kiala-

kuló hőmérséklet profilja a 2.2. ábrán látható. 

A hegesztés első fázisában a két test állandó fordulatszám-különbséggel súrlódik, miáltal 

az érintkező felületek hőmérséklete emelkedik. A második fázisban a két forgó alkatrész a sza-

kaszos súrlódás állapotába lép, ami azt jelzi, hogy a súrlódó felületek elérték a kristályolvadási 

vagy az üvegesedési hőmérsékletet. Ebben a fázisban az anyag beolvadási mélysége növekszik, 

a két darab távolsága csökken, miközben az axiális erő hatására kis mennyiségű megolvadt 

anyag kitorlódik a felületek közül. A harmadik fázisban állandó súrlódási erő mellett egyensú-

lyi állapot jön létre a súrlódás által keltett és az anyagban axiális irányban elnyelődött hő kö-

zött. Ekkor a két hegesztendő darab közötti távolság lineárisan csökken az idő elteltével, és a 

hegesztési darabok hőmérséklete közel állandó marad. Az utolsó fázisban a forgás megszűnik, 

a két darab között lévő megömlött polimer réteg állandó nyomástartás mellett lehűl [48-50]. 
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2.2. ábra  Rotációs dörzshegesztés során kialakuló hőmérséklet és a hegesztendő felüle-

tek megolvadásának időbeni lefutása [49] 
 

 

Vibrációs dörzshegesztés 

Nem körszimmetrikus alkatrészek vibrációs dörzshegesztéssel köthetők össze, amelynek 

során a rezgőmozgást lineáris mozgással vagy kis szögelfordulású forgással hozzák létre. A 

lineáris elmozdulások típusától függően kétféle változat különböztethető meg. A legelterjed-

tebb változat az egy tengely irányában történő vibráció, míg a másik változat a két lineáris 

mozgás kombinációjából összetevődő ellipszis pályán történő mozgatás [51]. A mozgás ampli-

túdója 0,5–2,5 mm, frekvenciája 100–300 Hz. Az egyesítendő felületeket a vibrációt követően 

meghatározott erővel összesajtolják. A hegesztőberendezések kivitelük szerint lehetnek elekt-

romágneses, mechanikus vagy hidraulikus hajtásúak. A létrejött varrat minőségét négy paramé-

ter határozza meg: a hegesztési frekvencia, a hegesztési amplitúdó, a hegesztés során a két felü-

letet összenyomó erő, valamint a hegesztési idő. E paramétereknek az optimuma a hegesztett 

anyagtól, és a hegesztendő munkadarab geometriájától függően változik [51,52].  

Stokes [52] az eljárás menetét a rotációs módszerhez hasonlóan itt is négy részre osztotta. 

Az első szakaszban az összehegesztendő felületek még nem olvadtak meg, így itt a szilárd súr-

lódás dominál, és a darabok közti távolság nem vagy csak alig csökken. A második fázisban, a 

keletkező súrlódási hő megömleszti a polimer felületeket, és az instacioner ömledékképzéssel 

rohamosan csökken a távolság a munkadarabok között. Tovább folytatva a vibrációt – az ösz-

szeszorító erő fenntartása mellett – a harmadik szakaszban a hegesztett darabok már lineáris 

módon közelítenek egymáshoz, itt kidudorodik az ömledék a varrat oldalán. A negyedik sza-

kaszban a vibráció megszűnik, és a varrat kihűl. 

 

 
 



  PhD értekezés 

   
Kiss Zoltán  20 

2.3. Polimer mátrixú kompozitok hegesztése 
 
A mérnöki konstrukciókban a polimer kompozit rendszerek felhasználása egyre inkább 

teret hódít. A folytonos szállal erősített, hőre nem lágyuló mátrixú anyagok igen elterjedtek. 

Dinamikusan fejlődnek a hőre lágyuló polimer mátrixú kompozitok is, a gyakori rövidszálas 

fröccsönthető anyagokon át egészen az üveg-, vagy szénszálas szöveteket tartalmazó rendsze-

rekig. Ez utóbbiakat elsősorban repüléstechnikában alkalmazzák kiváló mechanikai tulajdon-

ságaik miatt [53]. A kompozit elemek összekapcsolására is igazak az erősítetlen polimer 

anyagra elmondottak, azaz hogy az alakkal- és erővel záró kötések feszültségkoncentráló, eset-

leges korrozív hatása (pl.: fémcsavarok alkalmazása), vagy a különböző hőtágulási együtthatók 

miatt, nem kielégítő megoldásnak számítanak. Az anyaggal záró kötéseknél a ragasztások kö-

rülményes kémiai műveleteket igényelnek, valamint a hőre lágyuló mátrixú kompozitok he-

gesztésénél gyakori probléma, hogy csak a mártixanyagok kerülnek kapcsolatba egymással, az 

erősítő struktúrák nem fedődnek át. A szakirodalomban számos cikk foglalkozik a már ismert 

polimer hegesztési technológiák kisebb-nagyobb módosításaival a probléma megoldása érde-

kében [53, 54-60]. 

Yousefpour és szerzőtársai [53] áttekintő cikkükben megvizsgálták az összes hegesztési 

eljárást hőre lágyuló mátrixú kompozitoknál. Nagyobb hangsúlyt fektettek a jelenlegi gyakor-

latban polimer kompozitok hegesztéséhez használható eljárásokra, amelyek a következők: inf-

ravörös, indukciós, ellenálláshuzalos, valamint a súrlódásos hegesztések. Áttekintésük során a 

kavaró dörzshegesztést is ötletszerűen megemlítik, hozzátéve, hogy az eljárás alkalmazhatósá-

gára nincsenek kutatások. Véleményük szerint a rövidszálas termoplasztikus mátrixú 

kompozitoknál a varratban az erősítőszálak egyenletesen eloszlathatók lennének ezzel a mód-

szerrel, de hosszúszálas erősítés esetén is használhatónak feltételezték, hiszen a hegesztéskor 

lejátszódó száltöredezés egy megfelelően kialakított szerszámmal és beállítási paraméterekkel 

rövidszál-erősítéshez vezetne a varratban. 

Ageorges és társai [54] három eljárásra fordítottak kitüntetett figyelmet áttekintő cikkük-

ben: a vibrációs, az indukciós és az ellenálláshuzalos hegesztési módszerekre. Mindhárom kö-

tési típussal alapvetően átlapolt kötéseket tudtak létrehozni. Kiemelték, hogy nehezen hasonlít-

hatók össze a különböző eljárásokkal készült kötések mechanikai tulajdonságai, mivel legtöbb 

esetben a felületek közötti nyírószilárdságot adják meg (LSS), amit a hegesztett alapanyag szi-

lárdságával nehéz összehasonlítani. 

 
Kompozitok ellenálláshuzalos hegesztése 

Hou és szerzőtársai [55] ellenálláshuzalos hegesztést végeztek szénszál erősítésű 

poliéterimid (CF/PEI) kompozitokon. Vizsgálták a kapcsolatot a hegesztési energia, idő és a 
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hegesztés alatti nyomás nagysága között. A 3 mm vastag és 25 mm széles lemezeket 12 mm 

hosszon fektették egymásra és hegesztették össze, a felületek közé vékony 0,03 mm vastag PEI 

filmet illesztve, illetve e fólia nélkül is. A hőt a felületek közé helyezett CF/PEI rétegre kap-

csolt elektromos árammal állították elő, kihasználva a szénszál vezető tulajdonságát (2.3. ábra). 

A rákapcsolt áramerőség ismeretében hegesztési teljesítményt, a hegesztési időből pedig he-

gesztési energiát [kJ/m2] tudtak definiálni. A hegesztés közbeni összeszorító nyomást 0,15 és 

0,40 MPa között változtatták. Tapasztalatuk szerint a felületek közötti nyírószilárdságot a PEI 

film általában javította. 

 
2.3. ábra  Szénszövet erősítésű PEI kompozit ellenállás-huzalos hegesztése [55] 

 
Dubé és társai [56] ellenállás-huzalos hegesztés során szénszál erősítésű PEEK 

kompozitokat vizsgáltak fémhálót alkalmazva fűtőelemként. Vizsgálták a fémhálóra kapcsolt 

elektromos csatlakozó és a hegesztendő kompozitok közötti távolság hatását a varratra. Azt 

tapasztalták ugyanis, hogy azon a szakaszon, ahol a fémszálban (hálóban) már folyik az áram, 

de nincs benne a kompozit lemezek között, a kialakuló hőmérséklet igen megnövekedhet. Ezt a 

távolságot kapcsolóhosszként definiálták, és optimális értékét 1,5 mm-ben határozták meg, de 

mindenképpen kisebbre ajánlották 2 mm-nél, így a hegesztési zónában egyenletes 

hőmérsékleteloszlás várható. Az optimális hegesztési hőmérséklet 440ºC, ez átlagosan 249 

kW/m2-es teljesítménynek felt meg. 25,4 mm széles lemezeket hegesztettek össze 50 mm-es 

átlapolással, így a hegesztett kötés létrehozására 316 W teljesítményre volt szükség. Kimutat-

ták továbbá azt a ragasztásban is ismert tényt, hogy ha az átfedéssel csatlakoztatott lemezek 

éleit nem hagyták derékszögűen, hanem 20º-os szögben lemunkálták, akkor körülbelül 25%-

kal nagyobb szakítószilárdságot értek el. 

Ageorges és szerzőtársai [57, 58] szén- és üvegszál erősítésű PEI, mátrixú kompozitok 

hegesztését vizsgáltak unidirekcionális, valamint szövet struktúrájú fűtőelemekkel. Nyíróvizs-

gálatok (Lap Shear Strength – LSS) mellett DCB (kettős konzolos tartó – double cantilever 

beam) vizsgálatot is végeztek, amelynek során átfedéssel készítettek próbatesteket, majd a kö-
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tés síkjába meghatározott geometriájú, ékszerű fémtestet nyomtak. A benyomási erőből a felü-

letek felszakításához szükséges energiát tudtak rendelni (GIC [kJ/m2]). A különböző összeállí-

tások és beállítási paraméterek mellett a fűtőelem hőmérséklet-eloszlását hőkamerás felvéte-

lekkel, valamint végeselemes szimulációval is vizsgálták. Azt találták, hogy a szövet formájú 

erősítőanyag esetén a kialakuló hőmérséklet-eloszlás egyenletesebb lett. A hegesztési idő és a 

hegesztési teljesítmény függvényében felírt optimális beállítási ablak figyelembevételével és az 

elkészült próbatestek LSS és DCB adatait megvizsgálva megállapították, hogy a szövet fűtő-

elem használata előnyösebb a GIC-t tekintve (akár 69%-os javulást eredményezett), valamint a 

szövet formájú fűtőelem szélesebb technológiai ablakot eredményezett. 

 

Kompozitok indukciós hegesztése 

Termoplasztikus mátrixú kompozitok esetén az indukciós hegesztés is jól használható 

módszer. Ahmed és szerzőtársai [59] áttekintő cikkükben a váltakozó áramú elektromos teker-

csek által gerjesztett mágneses térben a Joule-hő és a hiszterézisveszteség hatására felmelege-

dő, mágnesezhető anyagokat használó, az erősítetlen polimerek esetében alkalmazott eljárá-

sokhoz hasonló hegesztéseket tanulmányozták. Bemutatták, hogy néhány polimer alapanyag 

viszonylag nagy dielektromos veszteségi tényezővel rendelkezik, és a vezető szálak is (pl.: 

szénszál) felmelegíthetők „önmagukban”, mégis előnyösebbnek tartották a mágnesezhető ada-

lékok (pl.: fémpor szuszceptorok) alkalmazását. Ily módon csak a varratban keletkezett hő, és 

csökkent az alapanyagban ébredő termikus feszültség. A szuszceptorok beépültek a mátrixba, 

ezáltal lehetővé vált különböző termoplasztikus mátrixú kompozitok összehegesztése is. A 

nemvezető – mint az üveg- vagy aramidszálakat tartalmazó kompozitokat – csak így lehetett 

összehegeszteni indukciós elven. A szerzők szerint lehetséges fémhálók alkalmazása is, de 

ezek a szerkezetben feszültséggyűjtők lehetnek.  

Az indukciós hegesztés kitűnően automatizálható, mint ahogy Rudolf és szerzőtársai [60] 

cikkéből kiderül. Az álló helyzetű indukciós tekercs alatt folyamatosan haladtak a 

laminátumok, amelyeket görgős megoldással szorítottak egymáshoz. A hőmérséklet az induk-

ciós tekercsnél kicsivel nagyobb volt, mint az előírt hegesztési hőmérséklet, mert mire a 

laminátumok az összenyomó görgőhöz értek, a hőmérséklet éppen megfelelővé vált (2.4. ábra). 

Összenyomás után az anyag tovább hűlt, de egy újabb melegítési szakasz következett, amellyel 

a megmaradó hőfeszültségeket egyenlítették ki. Szénszövet erősítésű, polifenilén-szulfid (PPS) 

mátrixú kompozitokat vizsgálva megállapították, hogy a tekercsek alakja és a kialakuló hőmér-

séklet-eloszlás egyenletessége szoros összefüggésben volt, továbbá a tekercsek és a 

laminátumok közötti távolság négyzetesen aránylik a melegítéshez szükséges időhöz. Ha a 

távolságot duplájára növelték, a melegítéshez szükséges idő négyszer nagyobb lett. 
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2.4. ábra Folyamatos üzemű indukciós hegesztés [60] 

 

Kompozitok vibrációs hegesztése 

Bates és társai [61] lineáris vibrációjú súrlódásos hegesztést vizsgáltak üvegszövet erősí-

tésű, PP mátrixú kompozitok esetében. A súrlódásos elvű hegesztéseknél a hegedés folyamatát 

jól követhetővé tette a hegesztendő felületek egymáshoz közeledése, amely során a megolvadt 

anyag kiszorul a hegesztési övezetből, jellegzetes „kutyacsont” varratformát hozva létre. A 

vibráció frekvenciája 210 Hz, amplitudója 1 mm volt. Az összeszorító nyomást 0,17- 4,92 MPa 

között változtatták. Az elért legjobb hegesztéseknél az összenyomódás 2 mm volt, kisebb érté-

keknél a varrat szilárdsága csökkent. Kimutatták továbbá, hogy a növekvő hegesztési nyomá-

soknál a varrat szakítószilárdsága csökken, amit azzal magyaráznak, hogy a felületek minél 

nagyobb összenyomása elősegíti az erősítőstruktúrák átfedését, viszont a túlzott összeszorítás-

sal a mátrixanyag kipréselődik a varratból. Külön vizsgálták az összehegesztett kompozitokat 

aszerint, hogy a bennük lévő szövetek egymáshoz lánc-lánc, vagy vetülék irányban csatlakoz-

tak. A szakítási eredmények a vetülék irányú hegesztést mutatták jobbnak, de ez kizárólag a 

szövet tulajdonságaiból adódott, általánosítható következtetést nem eredményezett.  

A fröccsöntött, rövidszál erősítésű, hőre lágyuló mátrixú kompozitok igen elterjedtek az 

iparban. Az autógyártásban előszeretettel használják a poliamid (PA6 és PA6.6) anyagokat 

vágott üvegszál erősítéssel, amelyekből bonyolult geometriájú alkatrészek készülnek, mint 

például a robbanómotorok beszívócsonkja, olajteknője stb. Bates és társai [62] cikkükben egy 

ilyen, összetett beszívócsonk vibrációs hegesztését vizsgálták. A fröccsöntött 

előgyártmányokat 211 Hz-es frekvencián maximum 1,78 mm-es amplitudójú lineáris mozga-

tással hegesztették egymáshoz 0,6–6,6 MPa nyomás alkalmazása mellett. A vizsgált 30 tö-

meg% üvegszáltartalmú PA6, PA6.6 és PP anyagok esetén kimutatták, hogy a növekvő hegesz-

tési nyomás mellett a varrat szilárdsága csökkent. Ez annak tudható be, hogy a túlzott nyomás a 

varratból kiszorította az ömledéket, amit azzal igazoltak, hogy az alkatrészek egymáshoz köze-

ledésének sebessége növekedett a nagyobb nyomások alkalmazásánál.  
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Tsang és társai [63] szintén 30 tömeg% üvegszál erősítésű PA6 és PA6.6 anyagokat he-

gesztettek vibrációs technológiával, és vizsgálták a varratok kifáradási tulajdonságait. A próba-

testek készítésekor figyelembe vették a fröccsöntés közben kialakuló szál orientációt is, ami 

közelítőleg a polimer ömledéknek a szerszámba történő beáramlási irányával egyezett meg 

(2.5. ábra). A próbatesteket erre az irányra merőlegesen vágták ki és hegesztették össze. A he-

gesztést kis (0,8 MPa) és nagy (4 MPa) nyomás mellett végezték. A hegesztett próbatestek 

szilársága kisebb, mint az alapanyagé, amit azzal magyaráztak, hogy a szálak orientációja a 

varratban a vibráció miatt még inkább párhuzamos lett a hegesztés síkjával. Kimutatták, hogy a 

kis hegesztési nyomás mellett készült varratok szilárdsági értékei itt mindig nagyobbak, mint a 

nagy hegesztési nyomás mellett készült kötéseké. 

 
2.5. ábra Üvegszálerősítésű PA6 és PA6.6 kompozitok húzószilárdsága:  

LP: kis, 0,8 MPa nyomás mellett, HP: nagy, 4 MPa nyomás mellett, NW: hegesztetlen 
esetben [63] 

 
Vizsgálataik során megállapították, hogy a hegesztési nyomásnak a kifáradási szilárdság-

ra is volt hatása, de az összes hegesztett varrat azonos kifáradási viselkedést mutatott. A leg-

jobb kifáradási tulajdonsággal (leghosszabb élettartammal) a kis nyomáson hegesztett PA6 

rendelkezett. Kimutatták, hogy az erősítőanyag-tartalom növelése minden esetben emelte a 

kifáradási határfeszültséget. 

Kagan és szerzőtársai [64, 65] rövid üvegszálak orientációját és annak hatását vizsgálták 

a hegesztett varratok hőhatásövezetében. A hegesztés közbeni változásokat hasonlónak találták 

a fröccsöntés közben kialakuló összecsapási vonalak esetében tapasztaltakhoz. 

 
Hőre nem lágyuló és termoplasztikus kompozitok összekötése 

Kompozitok hegesztésekor megoldható hőre nem lágyuló és hőre lágyuló mátrixú poli-

mer anyagok összekötése is. Ez a gyakorlatban kétféle módon lehetséges. Az egyik módszernél 

egy termoplasztikus hibrid összekötőréteget alkalmaznak, ami roving szövetet tartalmaz. A 

hibrid réteget úgy készítik, hogy a körülbelül azonos vastagágú szövetet és a termoplasztikus 
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mátrixot részben egymásba ágyazzák, így az elkészült prepeg egyik fele szabad mátrix felület, 

míg a másik fele szabad szövetfelület lesz. A prepeget a hőre nem lágyuló mátrixú kompozit 

készítésekor illesztik a kompozit felületére (2.6. ábra), amelyet ezt követően térhálósítanak (pl.: 

autoklávban). A térhálós mátrixú kompozit felülete ezáltal megolvasztható réteget tartalmaz 

[54].  

 
2.6. ábra Ellenálláshuzalos hegesztés hibrid összekötőréteg alkalmazásával hőre nem lá-

gyuló és termoplasztikus kompoziton [54] 
 

A másik módszernél a hőre nem lágyuló mátrixú kompozit felületéhez kémiailag kompa-

tibilis hőre lágyuló anyagot fektetnek, ezáltal ragasztott, azaz adhéziós kapcsolat jött létre. Az 

adhéziós kapcsolat javítása érdekében harmadik köztes réteget lehet berakni a hőre nem és a 

hőre lágyuló rétegek közé, például poliszulfon vagy poliéterimid anyagokat [58]. 

Ageorges és szerzőtársa [66] hibrid összekötő réteg alkalmazását vizsgálta CF/PEI és 

CF/epoxi kompozitokra. Az összekötő réteget 76 μm vastag PEI filmből és üvegszövetből ké-

szítették. Az ellenálláshuzalos hegesztés során 37, 46 és 54 kW/m2 teljesítményt alkalmaztak 

0,4 MPa összeszorító nyomás mellett. Mindegyik esetben elérhető volt 20 MPa fölötti szilárd-

ság LSS nyíróvizsgálatnál, ehhez a nagyobb teljesítmények felé haladva egyre kevesebb időre 

volt szükség. Különböző alapanyagok használata miatt nem közöltek jósági fokra vonatkozó 

értéket. A hibák többségét az epoxi- és hibrid réteg, valamit a fűtőelem között találták, amit az 

epoxigyanta térhálósódásának következtében fellépő termikus degradációnak tulajdonítottak. 

Meghatároztak egy optimális technológiai beállítást, amelyben a hegesztett kötés LSS szilárd-

sága elérte a minimum 15 MPa-t. 
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2.4. Kavaró dörzshegesztés 
 
A kavaró dörzshegesztés (Friction Stir Welding - FSW) a súrlódással működő eljárások 

közé illeszthető be (8.1. Melléklet) [7, 67], ezért fellelhető némi rokonság a többi, mechanikus 

elvű hegesztéssel, például a hagyományos dörzshegesztéssel. 

  
2.4.1. Az eljárás ismertetése 

 
A kavaró dörzshegesztés lényege, hogy egy gyorsan forgó szerszám végighalad az egy-

mással érintkező, összehegesztendő alkatrészek között, majd megömlesztve és összekavarva a 

szerszámmal érintkező anyagokat, kialakul a varrat (2.7. ábra). A szerszámot a lemezvastagsá-

got megközelítő, de annál kisebb ún. fogásmélységgel süllyesztik a lemezek közé, a varrat el-

készültével pedig a szerszámot egyszerűen kiemelik. 

 
2.7. ábra FSW módszer működési elve fémeknél [2] 

 
Az FSW alkalmazásakor a hegesztőszerszám alakja meghatározó a jó mechanikai tulaj-

donságokkal rendelkező, hibátlan hegesztés szempontjából. A fémek FWS hegesztésére alkal-

mas szerszámok jellemzője a váll és az orsó kialakítása. A váll a munkadarab felületét nyomja, 

és szabályozza a képlékeny hegesztési övezetet. Az orsó fő feladata a súrlódásból származó hő 

generálása, valamint az anyagáramlás megfelelő alakítása (2.8. ábra).  

Az FSW technológia polimerekre történő alkalmazásánál is a forgó szerszám által ger-

jesztett hőenergiát használják fel a kötés elkészítéséhez, jellemzően tompavarratokat alakítva 

így ki [68–72]. 

Arici és Sinmaz [68] polietilén lemezeken készítettek kétoldali hegesztett varratot kavaró 

dörzshegesztéssel. Ennek szükségességét azzal indokolták, hogy a lemezek közé hatoló orsó 

nem érte át az anyagot teljesen, ezért alul maradt egy vékony összehegedetlen zóna, ami a var-

rat tönkremenetelét gyökhibaként gyorsította fel. 
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2.8. ábra  A képlékeny övezetben kialakuló anyagáramlások [2] 

 
Az általuk alkalmazott szerszámot az alapján választották ki, hogy tapasztalatuk szerint 

az iparban használatos szerszámok orsójának átmérője általában megegyezik a hegeszteni kí-

vánt lemez vastagságával, illetve fémek esetében a simítóváll átmérője háromszorosa az orsó 

átmérőjének. Vizsgálataik során 5 mm vastagságú PE lemezeken készítettek varratokat, 12,5–

60 mm/perc előtolási sebességű és 1000 1/perc fordulatú szerszámmal. Az 1000 1/perc alatti 

fordulatszámon nem történt meg az anyag megfelelő kilágyulása. Az elért legjobb hegesztésnél 

nem a varrat ment tönkre, hanem 20,45 MPa feszültségnél a varrattól távolabb lévő alapanyag 

kontrakciója, majd szakadása következett be. 

Aydin [69] polimerek kavaró dörzshegesztésével foglalkozott, varratai nagy szilárdságot 

értek el, ami bizonyítja az eljárás alkalmazhatóságát polimer szerkezeti anyagokra, azonban a 

szerszámmal együtt forgó váll erősen roncsolt felületet eredményezett.  

Strand [70] munkájában kavaró dörzshegesztéssel készült varratok mikroszerkezetét ta-

nulmányozta 6 mm vastag PP lemezeken. Három különböző átmérőjű szerszámot használt: 6,4, 

9,5 és 12,5 mm. A szerszámok geometriáját (horonyemelkedés, kúposság stb.) nem változtatta. 

A szerszám vállát egy téglalap alakú álló talppal helyettesítette, amelyet 110–177ºC fokra fű-

tött fel (2.9. ábra). 

 
2.9. ábra Strand [70] által alkalmazott simító talp az FSW módszerhez  

 
Kísérletei során a szerszám forgását állandó 1080 1/perc-es értéken tartotta. A hegesztés 

közbeni előtolási sebesség 51–305 mm/perc volt. Az elkészült lemezekből hárompontos hajlí-

tásra és mikroszkópi vizsgálatra vágott ki próbatesteket. A hárompontos vizsgálatnál figyelem-
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be vette, hogy nem mindegy, hogy a varrat gyöke felül, vagy alul helyezkedik el, ezért a két 

esetben külön számította a maximális hajlítófeszültséget, valamint mérte a törés előtti pillanat-

ban aktuális nyomófej-lenyomódást és az így kialakuló lemezhajlítási szöget. A különböző 

beállítások hatásait e szög alapján mutatta be. A szerszámátmérő növekedése egyre nagyobb 

lehajlást eredményezett, 9,5 és 12,7 mm-es átmérőknél a próbatestek már nem is törtek el. A 

simítótalp hőmérsékletének emelkedése is nagyobb lehajlást eredményezett, amit a lassabb 

kihűlés okozta feszültségcsökkentő hatásnak tulajdonított. A különböző beállítások hatásait 

varianciaanalízissel (ANOVA) is elemezte, amelyben a különböző paramétereknek a varratra 

gyakorolt hatását vizsgálta. A hajlítóvizsgálati eredmények és a kialakult szövetszerkezet ho-

mogenitása alapján a legnagyobb átmérő és a legkisebb előtolási sebesség bizonyult a legjobb 

esetnek, ugyanakkor a simítótalp hőmérsékletének hatását nem tartotta nagy jelentőségűnek, 

emiatt azt 160ºC-ra ajánlotta. A varratok keresztmetszetét polarizált fényű fénymikroszkópon 

vizsgálta (2.10/a. ábra). A varratban 4 különböző zónát különböztetett meg, ezek: a központi 

zóna (ez általában hagymahéj-szerű körkörös áramlási vonalakból áll (2.10/b. ábra)), a gyök-

zóna (ez a varrat szerszám alatti része, itt található a varrat gyöke, ami általában repedésindító 

hatású) és az előre- és hátraáramló zóna (amelyek a varrat két oldalán helyezkednek el a szer-

szám haladási és forgásirányától függően).   

a b 

2.10. ábra  a: Hegesztési zónák PP kavaró dörzshegesztésénél, a bejelölt zónák: I: köz-
ponti, II: gyök, III: előreáramlási, IV: hátraáramlási  [70]; b: Polarizált fényű mikroszkópos 

felvétel PP FSW hegesztésénél kialakuló „hagymahéj” alakú áramlási vonalakról [70] 
 

Rezgui és szerzőtársai [71] kimutatták, hogy a hegesztőszerszám felülete és forgási se-

bessége nagy hatással volt a hegesztés során kialakuló hőmérsékletre és a varrat szilárdságára. 

E két paraméter hatása kölcsönös, hiszen a szerszámátmérővel és a fordulatszámmal annak 

kerületi sebessége és palástfelülete egyaránt változott, de a fordulatszám hatását tartották a leg-

jelentősebbnek. 

 

I

II
III 

IV 
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Az FSW technológia ponthegesztésre kidolgozott változatát vizsgálták Bilici és szerző-

társai [72], valamint Arici és szerzőtársai [73]. Átlapolt kötéseket hoztak létre, és vizsgálták a 

hegesztési paraméterek hatásait. Mindkét cikk megállapította, hogy az átlapolt, ponthegesztett 

varratok létrehozásánál a legfontosabb paraméter a fogásmélység, illetve a hegesztés közben az 

előmelegítésre fordított idő. Az előmelegítés során a lemezeket érintette a forgó szerszám, 

aminek hatására hő keletkezett, majd adott idő elérése után a forgást azonnal megállítva a he-

gesztő szerszámot benyomták a lemezek közé. 

 

2.4.2. Fémek kavaró dörzshegesztéséhez használt szerszámtípusok 
 
A szakirodalmat megvizsgálva egymástól kisebb részletekben eltérő, de alapvető felépí-

tésükben hasonló szerszámok találhatók (2.11. ábra). Mindenhol megtalálható a váll és az orsó 

[74]. Fontos megjegyezni, hogy az ebben a fejezetben leírtak (szakirodalmakból származó ké-

pekkel) fémek hegesztésére vonatkoznak, ugyanakkor ezek a szempontok alkalmazhatóak le-

hetnek polimerek hegesztésére is. 

 

2.11. ábra Szerszámgeometria [74] 
 

A szerszám egyszerre dörzsöli, és ezáltal felhevíti a környező anyagot, valamint azt meg-

felelő áramlásba hozza a homogenitás és keverés érdekében, így hozva létre a varratot. A he-

gesztendő anyagok közé benyomódó orsón hornyok vannak elhelyezve, amik feladata a lágy-, 

ömledékszerű anyag eljuttatása a szerszám haladási irányával ellentétes oldalra, a szerszám 

mögé. A hornyok keresztmetszetének és dőlésszögének megválasztásával fokozható a szüksé-

ges keverő-nyíró hatás a megolvasztott anyagban. A hornyok szükségessége összhangban van 

azzal az igénnyel, hogy a dörzsölést végző felület minél nagyobb legyen, hiszen ezzel növek-

szik a bevitt hőmennyiség is. Ezt növelni lehet további bordázással vagy recézett felülettel 

(2.12/a és b. ábrák). Az egyes szerszámtípusok között az orsó kialakításában van a legnagyobb 

különbség, ezen belül eltérő lehet az orsó alakja, hornyok sűrűsége (emelkedése) és száma 

[75]. Az orsó jellemzően kúpos, hogy az előtolásból származó hajlítófeszültség egyenletes le-

gyen [75].  
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A szerszám vállfelületének a feladata az áramló ömledék varratban tartása mellett az, 

hogy az általa gerjesztett másodlagos hőenergiával képes legyen elsimítani, kiegyenlíteni a 

varrat és az alapanyag közötti átmenetet. Ennek a résznek a megfelelő kialakítása a varrat vég-

ső esztétikai megjelenését is alapvetően befolyásolja (2.15. ábra). 

 

2.15. ábra Lehetséges vállfelület-kialakítások [2] 
 

A különböző szerszámtípusokat vizsgálva jelentős méretkülönbség van az egyes orsók 

átmérői között. Ezek a különbségek szilárdságtanilag is indokoltak, hiszen a hegesztés közben 

a szerszámra jelentős erők és nyomatékok hatnak, amelyek akár a szerszám töréséhez is vezet-

hetnek. A témában számos szabadalom megjelent, amelyek kifejezetten a szerszám geometriai 

kialakításával foglalkoznak [76-78]. Mindegyik alumínium hegesztésére szolgál. 

 

2.4.3. Áramlási és termikus viszonyok 
 
A kavaró dörzshegesztés során kialakuló hő- és áramlási viszonyok meghatározó szere-

pűek a létrejött varrat minőségében. Az alkalmazott szerszám méretviszonyai, valamint a he-

gesztés közbeni mozgásviszonyok (előtolási sebesség, szerszám-fordulatszám) kitüntetett fon-

tosságúak, de ugyanilyen jelentőségűek az összehegesztendő anyag fizikai tulajdonságai is. Az 

FSW eljárás szakirodalmában különböző modellek, számítási eljárások állnak rendelkezésre a 

hegesztés közbeni folyamatok szimulációjára [79]. A modellek mindegyike fémekre vonatko-

zik, amelyek olvadékai a polimerektől annak viszkoelasztikusságában és az ömledék viszkozi-

tásában is különböznek.  

Fémhegesztésnél az FSW eljárás szilárd fázisú hegesztési eljárás, ami azt jelenti, hogy a 

varrat környezetében résztvevő anyag hőmérséklete nem éri el olvadáspontját, csak megközelí-

ti azt [2, 79]. Ilyenkor fémek modellezésében sem lehetséges egyszerű newtoni közegként leír-

ni az anyagot, hanem azt képlékeny fázisként kezelik. Ez a „viszkoplaszticitás” vagy 

„elasztoplaszticitás” a polimerekhez hasonló feszültség-alakváltozás, illetve 

deformációsebesség függvények alkalmazását követeli meg [80]. 

Nandan és szerzőtársai [81] az FSW eljárás közbeni háromdimenziós anyag- és hőáram-

lást vizsgálták nemnewtoni, hőmérséklettől és deformációsebességtől függő viszkozitású 

anyagra. Számított eredményeikben szignifikáns plasztikus (képlékeny) áramlást figyeltek meg 

a szerszám környezetében, amely áramlás során a hőátadás jelenségét emelték ki. Itt az anyag 
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hőátadási tényezőjénél annak hőmérséklet-függését is figyelembe vették. Modellezésük pon-

tosságára jellemző, hogy az áramlási adatokból számított és egy alumínium próbatest esetében 

a szerszámra ható mért nyomaték egymástól mindössze 2%-ban tért el. 

Zhang és szerzőtársai [82] szintén elaszto-viszko-plasztikus anyagmodellt használtak fel 

a feszültség és deformáció szerszám körüli alakulásának vizsgálatára. A szerszám irányából 

nézve (a varrat felülnézete), a szerszám közvetlen elhaladása után az anyag egyenértékű de-

formációjához tartozó áramlási vonalak jellegzetes „hagymahéj”-szerű körkörös formákat al-

kottak. E körök egymáshoz képesti lépéstávolságát a szerszám egy körbefordulása alatt megtett 

előtolás irányú elmozdulással tették egyenlővé. A szimulációkból továbbá kiderült, hogy a 

szerszám környezetében áramló anyag sebessége a varrat hátraáramló oldalán kisebb, mint az 

előreáramló oldalon (a varrat hátraáramlási oldalán a szerszám előtolási sebességének iránya 

ellentétes a szerszám kerületi sebességének irányával, míg az előreáramlási oldalon a két irány 

megegyezik).  

Zhang és társai [83] további cikkükben a szerszám közvetlen környezetében áramló 

anyag sebességéről részletesebb megfigyeléseket is közöltek, miszerint az előrehaladó forgó 

szerszám két oldala (előre- és hátraáramló oldal) nem tökéletesen szimmetrikus, ami az előbb 

megemlített [80] áramlásisebesség-különbségeken túl az előreáramló oldalban örvények kiala-

kulását is jelentette. Az örvények az előtolási sebesség növekedésével még nagyobbá váltak.  

Williamson és szerzőtársai [84] a szerszám válla alatti részt vizsgálták. Itt közvetlenül a 

forgó orsó környezetében egy „harmadik test” fogalmat vezetnek be, amelyet a kavarodás által 

gerjesztett plasztikus áramlási szakaszként definiáltak. Ez a csonkakúp-szerű test az orsó aljától 

indul annak átmérőjével, és növekszik egészen a szerszám vállának átmérőjéig. E test segítsé-

gével lehetővé vált az orsó- és a vállátmérő arányának bevezetése, amely arányt a számítások 

elvégzése után 2 és 3 közé javasolnak tenni, ugyanis ezek a lehető legkisebb értékek, ahol az 

anyag megfelelő hő- és áramlási viszonyai még fennállnak. A cikk szerzői a hegesztés közben 

a szerszámtól a varratra merőlegesen távolodva 3 zónát különböztettek meg: az első a már em-

lített, kavarodás által gerjesztett plasztikus áramlási zóna, a második a deformációs övezet, 

amit a hőhatásövezet követ. 

A három különálló övezet létjogosultságát Heurtier és társai [85] is alátámasztották, ami-

kor az FSW módszer alkalmazása közbeni hőfejlődést három forrásból származtatták. Első az 

áramló anyag plasztikus deformációja, a második a súrlódás az orsó és az anyag között, a har-

madik pedig a súrlódás a váll és a munkadarab felülete között. Rámutattak, hogy pusztán hőha-

tásövezetről csak abban az esetben lehet szó, ha a hőhatás csak hővezetéssel terjed az anyag-

ban, és nincs benne plasztikus anyagáramlás.  

Vilaca és társai [86] cikkükben egy iSTIR névre keresztelt szoftvert mutattak be, amely-
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ben az analitikus termikus modell két és háromdimenziós esetben is le tudta írni az FSW kör-

nyezetét akár eltérő anyagok párosítása esetében is. A számítások során felhasználták a szer-

szám fordulatszámának és előtolásának arányát. Ezen arány alapján az FSW környezetét az 

alábbiak szerint határozták meg: ha az arány 4-nél nagyobb, akkor meleg, 2 és 4 között köze-

pes, 2 alatt pedig hideg környezet. 

 

2.4.4. Fejlesztések 
 
A kavaró dörzshegesztés új eljárásként sorolható a súrlódásos hegesztési módszerek kö-

zé. A ’90-es években megjelent kötési módszert előszeretettel használják könnyűfémek, első-

sorban alumínium és ötvözetei esetében. Ennek oka, hogy a szerszám legjobb minőségű acél 

anyaga is nehezen viseli az acél hegesztéséhez szükséges termikus és mechanikai terhelést [78, 

81], ugyanakkor a viszonylag kis olvadáspontú és kis szilárdságú anyagok hegesztéséhez kitű-

nően használható.  

Az FSW polimer szerkezeti anyagokra történő alkalmazásával foglalkozik Nelson [5] 

szabadalma. Az egyik változatban a szerszámot kívülről burkoló testhez rögzítette hozzá az 

eredetileg szerszám részeként szolgáló vállat, így az a hegesztés közben nem forog, hanem az 

előtolással együtt halad (2.16/a. ábra). Másik lehetőségként szintén elhagyta a hagyományos 

vállkiképzést, helyette viszont egy vasalóhoz hasonló előmelegített talpat használt, amelynek 

furatán keresztül jut a szerszám a hegesztési varratba (2.16/b. ábra). 

  
a b 

2.16. ábra. Nelson konstrukciós javaslatai polimerek FSW hegesztéséhez a: vállrészt he-
lyettesítő burkolat, b: fűtött hegesztőpapucs [5] 

 
Az FSW eljárás új variánsaként tárgyalták Scialpi és szerzőtársai [87] Viblade nevű he-

gesztésüket, amelynek során egy fűtött pengét nyomtak be a két összehegesztendő lemez közé, 

majd ezt vibráltatva és a varrat vonala mentén haladva létrehozták a hegesztett kötést. A cikk-

ben a különböző terhelőerők, pengehosszúságok és előtolások mellett készítettek próbahegesz-
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téseket 9 mm vastagságú PP lemezeken. Az eljárást igen termelékenynek írták le, de a létreho-

zott varratok jósági fokairól és elért szilárdsági értékeiről nem tettek említést. 

A szabadalmakban és a szakirodalomban találtam olyan megoldásokat, amelyekben az 

FSW-t valamilyen egyéb hőfejlesztő megoldással párosították. Palm [88] szabadalmában  az 

előrehaladó FSW szerszám előtt egy lézersugár pásztázta a felületet, amely segítségével 6 mm-

nél kisebb vastagságú alumínium lemezek kitűnő minőségben hegeszthetők össze. Hasonló 

elrendezést mutattak be Kohn és szerzőtársai [89], akik 4 mm vastag Mg-ötvözetet hegesztet-

tek ilyen módon. Bemutatják, hogy a lézersugár által kifejtett előmelegítő hatásnak köszönhe-

tően az FSW szerszámra kisebb erők hatottak, és az áramlási viszonyok javulása miatt jobb 

kötésminőséget kaptak. Rice és társa [90] az FSW eljárást elektromágneses sugárzással egészí-

tették ki. A kiegészítő hőforrást a nagyobb szilárdságú acél vagy titánötvözetek hegeszthetősé-

gének elérése érdekében tartották indokoltnak.  

Blignault és szerzőtársai [91, 92] az FSW szerszám vizsgálatához fejlesztettek ki olyan 

befogó és mérőrendszert, ami lehetővé tette a hegesztés közben fellépő axiális és radiális erők, 

nyomatékok, hőmérsékletek mérését (2.17. ábra). A szerkezettel a hegesztés közbeni adatokat 

valós időben begyűjtötték, majd a hegesztett varratok szakítóvizsgálataival és 

mikroszerkezetével egybevetve elemezték azokat.  

 

 
2.17. ábra FSW szerszámok vizsgálatához készített mérőrendszer: (1) befogás, (2) jeladó, 

(3) telemetria állórész, (4) rugalmas elem, (5) tápfeszültség és adatgyűjtő, (6) szerszám befogó, 
(7) FSW szerszám [91] 
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2.5. Hegesztett polimer varratok hőhatásövezete 
 
Polimerek hegesztésekor a létrejövő varrat szilárdsági tulajdonságai nagymértékben 

függnek a kialakult morfológiától, azaz a varrat szupermolekuláris szerkezetétől. A legtöbb 

hegesztési eljárás esetén a hegesztéshez szükséges hőmérséklet az alapanyag olvadáspontja 

fölött, vagy annak közelében van, így a hőbevezetés közelében az alapanyagétól eltérő 

kristálymódosulatok alakulhatnak ki. A varrat környezetében hőhatásövezet (HHÖ) figyelhető 

meg, amelynek formája, felépítése és tulajdonsága elsősorban az alkalmazott hegesztési eljárás 

fajtájától függ. Az egyes hegesztési módszerek esetén is nagy különbségek adódhatnak az eljá-

rás jellemző paramétereinek függvényében. A HHÖ-ben kialakult kristályszerkezet meghatáro-

zó a varrat összes mechanikai tulajdonsága szempontjából, így a HHÖ vizsgálata kulcsfontos-

ságú. 

Marczis [7] polarizált fénymikroszkópos felvételeken vizsgálta a PP lemezek forrógázos 

hegesztésénél kialakult hőhatásövezetet. A hegesztett kötés felépítését három fő részre osztotta 

az alapanyag felől a varrat felé haladva. Az elsőben a PP lemezek mikroszferolitos szerkezete a 

hegesztés során gyakorlatilag nem változik. Ezt követi egy plasztikus zóna, amiben az anyag 

nem ömlött meg teljesen, de a hegesztési nyomás hatására egy nyírt réteg alakult ki, és amelyre 

cilindrites kristályszerkezet a jellemző. Gyakorlatilag a hozaganyag alkotja a varrat harmadik, 

legbelső részét, amit folyási zónaként definiált. Itt az anyag teljes mértékben megolvadt, a he-

gesztési erő hatására áramlott, majd végül megszilárdult. A zónán belül befelé haladva először 

egy kisebb átmérőjű finomszferolitos részen át fokozatosan egy növekvő átmérőjű szferolitos 

részt mutatott be. Rámutatott, hogy általában az átlagos szferolitátmérő növekedése az anyag 

elridegedését, illetve a szakadási nyúlás csökkenését eredményezte. Méréseivel kimutatta, hogy 

a HHÖ szélessége igen erősen korrelált a varrat szilárdsági tulajdonságaival, így a HHÖ széles-

ségének meghatározásával a hegesztés is jól minősíthető. Mivel véleménye szerint ez az ipar-

ban elég körülményes, így a HHÖ-vel szorosan összefüggő varratdudor méreteit vette alapul, 

amelyekből egy geometriai tényező bevezetésével, a gyakorlatban alkalmazható szemrevétele-

zéssel is igen pontosan tudta előrejelezni a kötés szilárdságát. 

PE, PP és PVC anyagú lapok forrógázos hegesztésével elkészült varratok mechanikai és 

morfológiai tulajdonságait vizsgálták Balkan és szerzőtársai [93]. Munkájukban rámutattak, 

hogy az anyagok hegeszthetősége szoros kapcsolatban állt azok reológiai tulajdonságaival, 

elsősorban a hőmérséklettől és a nyírási sebességtől függő viszkozitásukkal. Munkájukban 

alapul vették a felületek nedvesítésének Young-féle elméletét, amelyben a felületre kerülő fo-

lyékony halmazállapotú anyag elterülése függ a rá ható erőktől, illetve a folyadék viszkozitásá-

tól. Rámutattak, hogy kisebb viszkozitásoknál a nedvesítőképesség jobb. Reométeres vizsgála-
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taik során a vizsgált PP és PE kisebb viszkozitást mutattak a PVC-nél, így azok jobban is he-

geszthetők.  

Schmachtenberg és Tüchert [94] fűtőelemes hegesztéssel készített PP varrat HHÖ szer-

kezetét vizsgálták. A varrat eltérő kristályos szerkezetét polarizált fényű mikroszkópos felvéte-

lekkel támasztották alá. A hegesztett varrat keresztmetszetéről felvételeket készítettek, és a 

hegesztési varrat középvonalától az alapanyag felé haladva hat, jól elkülöníthető részre bontot-

ták a hegesztett kötés HHÖ-ét (2.18. ábra). A hegesztés középvonalát (1) transzkristályos szer-

kezet jellemezte. Az alapanyaghoz hasonló szerkezetet figyeltek meg a következő nagyszem-

csés szferolit zónában (2), amelyet a lassú lehűlés hatásának tulajdonítottak. A nagyszemcsés 

szferolitos szerkezetet egy vékony finomszferolitos réteg (3) követte, amelyet a nagy lehűlési 

sebesség okozott. A nyírt ömledék zónában (4) a gyors hűlési sebesség és a nyírás együttes 

hatására áramvonalak alakultak ki. 

 
2.18. ábra  Fűtőelemes hegesztési módszerrel készült PP varrat hőhatásövezetének 

szerkezeti felépítése: (1) transzkristályos szerkezet, (2) nagyszemcsés szferolit zóna, (3) finom 
szfereolitos réteg, (4) nyírt ömledékből kilakult zóna, (5) részlegesen megolvadt és nyírt zóna, 

(6) nagyszemcsés szferolitok [94] 
 

A részlegesen megolvadt és nyírt zónában (5) a szferolitok csak részben olvadtak meg, a 

nyírt ömledék zónával ellentétben. Az alapanyag (6) már egyáltalán nem olvadt meg, és nagy-

szemcsés szferolitok figyelhetőek meg. Vizsgálataik során a hegesztett kötés hosszú távú me-

chanikai viselkedését elemezték szakadásig végzett kúszásvizsgálat segítségével. Differenciális 

pásztázó kalorimetria (DSC) készülékben oxidációs indukciós időt (OIT) mértek az alapanyag-

ból, illetve a kúszás vizsgálat szakadási varratfelületéből kivett mintákon. E vizsgálat segítsé-

gével meghatározták, hogy a polimer anyag öregedése mikor indul el. A cikkben megcáfolták 

azt az elméletet, hogy a hosszú távú tulajdonságokért az anyagban található antioxidáns anya-

gok hegesztés közbeni elhasználódása a felelős, mivel a mért eredmények összehasonlításából 

ez nem mutatható ki. A hosszú távú tulajdonságokért szerintük a hegesztés utáni hűlés során 

megmaradó feszültségek felelősek. Ezt alátámasztották a különböző paraméterekkel elvégzett 

kötéseik kúszásvizsgálatai is, amikor a kisebb varrat (és kisebb HHÖ) a szakadásig hosszabb 

időket eredményezett. 

Varga és szerzőtársai [95, 96] vibrációs módszerrel hegesztettek össze alfa és béta módo-
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sulatú PP lapokat különböző folyóképességű és típusú (homopolimer, random és blokk 

kopolimer) PP esetén. A varrat HHÖ-t polarizált fénymikroszkóppal vizsgálták. Az alapanyag 

felől haladva megfigyeltek egy deformált szferolitokból álló, részben megolvadt nyírt zónát, 

amelyben a nyírás hatására a béta nukleáció foka is változott. A varrat közepén egy megömlött 

olvadékcsatorna volt, ami kristályosodáskor orientálódott. Ez az orientáció nagy hegesztési 

nyomások esetén annyira nagymértékű volt, hogy a kötés statikus és dinamikus mechanikai 

tulajdonságait rontotta (az ömledéket túlságosan kipréselték a varratból). Kisebb összeszorító 

erők esetén azonban a varrat közepén lévő teljesen megömlött és nyírt réteg, valamint az alap-

anyag között egy olyan átmeneti, finomszferolitos zónát figyeltek meg, ami javította a kötés 

mechanikai tulajdonságait. Megállapították továbbá, hogy a kisebb folyási mutatószámú (MFI), 

béta módosulatú PP-el készített hegesztések szilárdsági mutatói jobbak, mint az alfa módosula-

tú PP-el készített kötéseké. 

Chung és szerzőtársa [97] szintén vibrációs hegesztést vizsgált PA6 anyagokra. A varrat 

közepén a teljesen megömlött, majd újrakristályosodott zónát, illetve ez és az alapanyag között 

a részben megömlött, deformálódott (nyírt) zónát azonosították. A két zóna kristályosságát 

megfigyelve megállapították, hogy a részben megömlött deformált zónában a kristályosság 

foka általában nagyobb az alapanyaghoz képest, ami a molekulaláncok rendeződésével magya-

rázható, ugyanakkor az újrakristályosodott rétegben a kristályosság a nagyobb összeszorító 

nyomásokkal csökkent. Véleményük szerint ez a csökkenő kristályossági fok szolgálhat ma-

gyarázatul az egyre kisebb szilárdsági értékekre. 

 

2.6. A szakirodalom kritikai elemzése, a dolgozat célja 
 
A polimerek utóbbi évtizedekben tapasztalható fejlődése lehetővé tette, hogy azok mér-

nöki konstrukciós anyagként is szolgáljanak. Ennek következtében egyre inkább szükséges az 

előre gyártott, „félkész” termékek (például lemezek, csövek, fröccsöntött alkatrészek) össze-

kapcsolására alkalmas kötési eljárások alkalmazása. Így egyre nagyobb jelentőségűvé válnak a 

különböző műanyaghegesztési eljárások. A dolgozat eddigi részében röviden áttekintettem a 

polimer szerkezeti anyagok napjainkban alkalmazott jelentősebb hegesztési eljárásait. A poli-

merek hegesztését az iparban jól bevált technológiákkal végzik, amelyek sugárzásos (pl. lézer), 

hővezetéses (pl. hőtükrös, forrógázos), vagy súrlódásos (pl. ultrahangos) elven működnek [1]. 

Természetesen minden eljárásnak megvan a maga előnye, ami alkalmassá teszi azt az adott 

mérnöki feladat megoldására. Ebben az értelemben nehéz összehasonlítani például a hőtükrös 

csőhegesztést az általában kisebb fröccsöntött darabok hegesztésére szolgáló ultrahanghegesz-

téssel. A mérnök feladata a megfelelően alkalmazható technológia megtalálása egy adott célra. 
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Ehhez szükséges a különböző technológiákkal elérhető kötések tulajdonságait megismerni, és 

nem mellékesen az adott módszer költségvonzatait is tudni. Az összehasonlítás alapja elsősor-

ban a hegesztett kötés létrehozásába befektetett energia, valamint a létrehozott kötés jósági 

foka. A kötés jósági foka a varrat valamely tulajdonságának az aránya az alapanyag ugyanazon 

tulajdonságához képest (2.2. fejezet). 

Az egyes eljárások alkalmazhatóságának mérlegelésekor fontos figyelembe venni a tech-

nológiával járó hátrányokat is. Az iparban széleskörűen elterjedt forrógázos hegesztés körül-

ményes felület-előkészítést, maga a hegesztés pedig hozaganyagot igényel [7, 9]. Az elsősor-

ban csővezetékek készítésénél alkalmazott fűtőelemes hegesztés szintén felület-előkészítést 

igényel (gyalulás), de legnagyobb hátránya, hogy a fűtőelem geometriai formája csak egy adott 

hegesztési feladathoz alkalmazható, a fűtőelemet nem lehet alkalmazni térbeli, bonyolut alakú 

varratok készítéséhez. Azok a hegesztési módszerek, amelyek közvetlenül a villamos energia 

hőfejlesztő képességét használják ki (pl. nagyfrekvenciás, indukciós, ellenálláshuzalos), általá-

ban fém segédanyagokat igényelnek huzalok, porok formájában, illetve önmagukban csak né-

hány polimerre alkalmazhatók. A lézersugaras hegesztés átlapolt kötések készítéséhez csak 

akkor alkalmazható, ha a lézersugár felőli hegesztendő lemez áttetsző (transzparens) tulajdon-

ságú a lézersugár számára. Az sem mellékes, hogy a felsorolt utóbbi módszerek igen drága 

eljárásnak számítanak. 

Új hegesztési eljárásként a kavaró dörzshegesztés (FSW) a súrlódásos, azon belül is a ro-

tációs elven működő eljárások csoportjába sorolható be. A kavaró dörzshegesztést a ’90-es 

években szabadalmaztatták, és főként alumínium és ötvözetei hegesztésére használják [2, 4]. 

Az eljárás során egy forgásban lévő speciális szerszámot nyomnak az összekötendő felületek 

közé, így a keletkező súrlódási hő alkalmas arra, hogy az anyagot felmelegítse és megömlesz-

sze. A hegesztendő anyagok különösebb felület-előkészítést nem igényelnek, akár nagy vastag-

ságú (több mint 10 mm) lemezek is egy lépésben összeköthetők hozaganyag felhasználása nél-

kül, és egy hegesztőrobot alkalmazásával jól automatizálható az eljárás. Fémek hegesztése ese-

tén a szerszám geometriáját, illetve annak hatásait a varratszerkezetre és a kötés szilárdságára 

kimerítően vizsgálták [2,3,74,75,91,92]. Számos, fémes anyagmodellekre épülő szimulációs, 

modellezési módszert dolgoztak ki, amelyekkel a hegesztés közbeni hőmérséklet- és áramlási 

viszonyok igen jól tervezhetők [81–86].  

Polimerek hegesztésekor hasonló követelményeknek kell megfelelni, mint fémek eseté-

ben, úgymint a hegesztendő felületek megfelelő összeillesztése, a megfelelő hőmérséklet és 

hűlés biztosítása. A polimerek reológiai tulajdonságai (viszkoelasztikusság) eltérőek a fémeké-

től, így különösen a kavaró dörzshegesztésnél – ahol a kialakuló anyagáramlásoknak kitüntetett 

szerepe van – az alkalmazott szerszámtól nagymértékben függ a hegesztett kötés szilárdsága 
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[3]. Mindezek alapján a polimerekhez használható FSW módszer speciális szerszámokat köve-

tel meg és e szerszámokkal függ össze a hegesztés közbeni paraméterek hatása. Ilyen vizsgála-

tokat végzett Strand [70] munkájában, amiben az eljárást különböző szerszámátmérők és előto-

lások mellett vizsgálta. A varratok keresztmetszeiről készült fénymikroszkópos felvételeken 

vizsgálta a kialakuló áramlási vonalakat és a hegesztés hőhatásövezetét, ugyanakkor vizsgálatai 

további bővítésre szorulnak. 

A mérnöki konstrukciókban, a polimer mátrixú kompozit rendszerek felhasználása egyre 

inkább teret hódít napjainkban. A különböző folytonos szállal erősített, hőre nem lágyuló mát-

rixú anyagok igen elterjedtek, de egyre dinamikusabban fejlődnek a hőre lágyuló mátrixú 

kompozitok is, a gyakori rövidszálas fröccsönthető anyagokon át egészen az üveg vagy szén-

szálas szöveteket tartalmazó rendszerekig. A kompozit szerkezetek elterjedése magával vonzza 

ezen anyagok hegeszthetőségének szükségességét is [53, 54]. A folytonos szállal erősített, hőre 

lágyuló mátrixú kompozitok hegesztésére elmondható, hogy az erősítőstruktúrák nem lépnek 

egymással megfelelően kapcsolatba (nem fedődnek át), így a legtöbb esetben a hegesztett kö-

tésben a mátrix viseli a terhelést [55-61]. Rövidszálerősítésű kompozitok hegesztésénél (főként 

ultrahangos és vibrációs módszerek) a fő probléma a varratban kialakuló szálak kedvezőtlen 

eloszlása és orientációja [62, 63]. Yousefpour és szerzőtársai [53] külön kiemelték a kavaró 

dörzshegesztést, amellyel rövidszálas termoplasztikus kompozitoknál a hegesztési varratban az 

erősítőszálak egyenletesen eloszlathatók lennének, de folytonos szálerősítés esetén is használ-

hatónak tartották, hiszen a hegesztéskor lejátszódó száltöredezés rövidszálerősítéses kompozit 

létrejöttéhez vezetne a varratban. Ezt az elképzelést azonban kísérletekkel nem támasztották 

alá, és más szerzők sem jutottak el –akár más műanyaghegesztési eljárásokkal – olyan ered-

ményre, hogy a hegesztett kötés szilárdsága meghaladja a kompozit mátrix szilárdságát. 

Mindezek alapján disszertációm céljai a következők: 

1. A kavaró dörzshegesztés (FSW) eljárás hőre lágyuló polimerekre, illetve hőre lágyuló 

mátrixú kompozitokra történő alkalmazásának elemzése, azon belül a lehető legjobb 

húzó- és hajlítószilárdságú hegesztett kötés létrehozása. 

2. Az FSW eljárás hegesztési paraméterei (előtolási sebesség, fordulatszám stb.) közötti 

összefüggések feltárása, az egyes paraméterek befolyásoló hatásának elemzése a ki-

alakult varrat szilárdságára. 

3. Az FSW eljárással készült kötés varratszerkezetének morfológiai feltárása, valamint a 

hőhatásövezetben kialakult anyagszerkezet és a hegesztési paraméterek közötti kap-

csolat elemzése. 

4. A varrat és környezete belső feszültségi állapotának a tanulmányozása, kapcsolata a 

hegesztési beállításokkal. 
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3. Felhasznált anyagok és vizsgálati módszerek 
 

Ebben a fejezetben röviden bemutatom az általam felhasznált anyagokat és az alkalma-

zott vizsgálati módszereket. 

 

3.1. Felhasznált anyagok 
 
Polipropilén 

A hegesztésekhez felhasznált lemez SIMONA gyártmányú PP-DWST homopolimer, 

amely 10 mm vastag extrudált formában kerül forgalomba. A gyártó által megadott adatok a 

következők: kristályolvadási hőmérséklet: 160-165°C, sűrűség: 0,905 g/cm3, 300°C hőmérsék-

let felett degradálódik, modulus: 1400 MPa, MFI (230; 2,16)=0,4 g/10perc. Az általam mért húzó-

szilárdság 5 mérés átlagából számítva, a hegesztett próbatestekhez hasonlóan 20 mm széles 

próbatesteken, 10 mm/perc húzási sebességgel 25,6±2,1 MPa. Az alapanyag hajlítószilárdsá-

gának mérése teljesen megegyezett a hegesztett lemezekével (az alátámasztási távolság és a 

nyomósebesség, DVS 2203-5 szerinti), itt 5 mérési eredmény átlagát vettem alapul: 56,9±3,3 

MPa. 

 
PETG [poli(etilén-tereftalát-glikol)]  

Feszültségoptikai vizsgálataimhoz olyan átlátszó polimerre volt szükség, ami 10 mm vas-

tagságban is beszerezhető, és jó hegeszthetőségi tulajdonságokkal rendelkezik. Az anyagot 

munkám során modellanyagként alkalmaztam, a hegesztési varratban kialakuló feszültségálla-

potok tanulmányozására. Az általam használt SIMONA PETG egy kis hőmérsékleten, szárítás 

nélkül is jól hőformázható anyag. Átlátszó, felülete fényes, és jó optikai tulajdonságokkal ren-

delkezik. A gyártó által megadott adatok szerint a rugalmassági modulusa: 2200 MPa, húzószi-

lárdsága: 50 MPa, üvegesedési hőmérséklete: 72°C. Méréseim szerint folyási indexe: MFI (230; 

2,16)=10,9 g/10perc. 

 
30 tömeg% üvegszál erősítésű PP 

A kompozit lemezek gyártásához Labtech Scientific gyártmányú, ikercsigás extrúderen 

keresztül kompaundot készítettem, a következő anyagok felhasználásával: 

• 65 tömeg% Tipplen H483F polipropilén homopolimer (MFI (230; 2,16)=6,5 g/10perc, ru-

galmassági modulusa: 1700 MPa, húzószilárdsága 34,5 MPa),  

• 30 tömeg% (OCV Italia 995-13C típusú) 4,5 mm hosszú üvegszál, 

• 5 tömeg% Scona 8012FA kapcsolószer (1 tömeg% maleinsav-anhidriddel ojtott PP). 

Az extrúderszerszámból kiáramló anyagot még meleg állapotban préskeretbe vezettem, majd 

10 mm vastag lemezt préseltem belőle Collin P200E típusú laborpréssel. Az így elkészült lapok 
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mérete 160×160 mm volt, amelyeket előbb kettévágtam, majd a vágás mentén összehegesztve 

elkészítettem a varratot. Méréseim szerint a kompozit lemez folyási indexe: MFI (230; 2,16)=9,1 

g/10perc, hajlítószilárdsága: 76,7 MPa. 

 

3.2. Vizsgálati módszerek 
 
Szakítóvizsgálat 

Az FSW technológia alkalmazhatóságát és a varratok húzószilárdságát szakítóvizsgála-

tokkal elemeztem. Kísérleteim során 10×100×200 mm méretű PP lemezeket hegesztettem ösz-

sze (3.1. ábra), majd a vizsgálatokhoz a különböző hegesztett kötésekből 6-6 db, b=20 mm 

széles próbatestet munkáltam ki oly módon, hogy a varrat a húzási irányra merőlegesen, a pró-

batest közepén helyezkedjen el. A szobahőmérsékletű szakítóvizsgálat sebessége 10 mm/perc, 

az alkalmazott gép típusa Zwick Z020 volt. A kiértékelés során a maximális erőhöz tartozó 

húzószilárdságot adtam meg, ugyanakkor általában a maximális erő elérésekor a varrat tönk-

remenetele is bekövetkezett, így ez egyben a szakítószilárdsággal is megegyezik. A hegesztési 

technológia fejlesztésekor a tapasztalt tönkremenetel már nem mindig a maximális erőnél kö-

vetkezett be, itt a húzószilárdságot tüntettem fel. 

 
Hárompontos hajlítás 

A hajlítóvizsgálatokat Zwick Z020 szakítógépen végeztem el szobahőmérsékleten, ahol 

az alátámasztási távolság l=90 mm, a hajlítási sebesség v=20 mm/perc volt, a DVS 2203-5 [98] 

szabvány alapján. A műanyaghegesztéssel foglalkozó szakemberek körében alkalmazott DVS 

2203-5 szabvány nem a hajlítószilárdság megadását írja elő, hanem a varratok minimális lehaj-

lását határozza meg, amit ha az adott hegesztési varrat túllép, akkor a szabvány szerint a varra-

tokat „megfelelt” és „nem megfelelt” kategóriákba lehet osztani. A szabvány szerint előírt mi-

nimális lehajlások diagramokból olvashatók ki, a hegesztendő anyag és a hegesztési technoló-

gia függvényében. Itt természetesen az FSW nem szerepel, és az anyagok szerint is csak né-

hány hőre lágyuló polimer család jelenik meg (pl.: PVC, HDPE, PP stb.). Például az általam 

vizsgált 10 mm lemezvastagságú PP esetében az előírt minimális lehajlás fűtőelemes tompakö-

tésnél 19 mm, forrógázos tompakötésnél 13 mm. Bár ezek az értékek nagyobbak, mint a há-

rompontos hajlítóvizsgálatoknál szokásos, az alátámasztási távolság 10%-ával megegyező ha-

tárlehajlás, ennek ellenére vizsgálataim során vagy a varratok töréséig, vagy a maximális hajlí-

tószilárdság eléréséig terheltem a próbatesteket. A dolgozatban található lehajlások ennek fi-

gyelembevételével értelmezhetők.  

A 3.1. ábrán látható módon összehegesztett lemezekből, varratonként 6 darabot (a-f jelö-

léssel ellátva) vágtam ki, a próbatestek szélessége b=20 mm volt. A próbatestek egyenként 
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lemért szélességének és vastagságának értékeiből számoltam a másodrendű nyomatékokat a 

hajlítófeszültség meghatározásához. Az első próbatestet a varrat kezdőpontjához képest 30 mm 

távolságból vágtam ki, hogy a varrat kezdeti részének a bizonytalanságából adódó hibákat el-

kerüljem. A hajlítás során az a-c-e jelű varratok felső síkja, az ún. koronaoldal érintkezett a 

nyomófejjel, míg a b-d-f jelű varratok esetén a varrat alsó síkja, az ún. gyökoldal. 

 
3.1. ábra Hegesztett lemezek méreteti és a kimunkált próbatestek elhelyezkedése 

 
Feszültségoptika 

Az optikai feszültségvizsgálat elve azon alapszik, hogy a legtöbb amorf szerkezetű (ho-

mogén, izotróp, átlátszó) anyag külső erők hatására bekövetkező feszültségállapot következté-

ben optikailag kettőstörővé válik [99]. A testet két, polarizációs szűrő közé helyezve és fehér 

fénnyel átvilágítva, színes és sötét sávok jelennek meg. Ezen sávokból meghatározható a fe-

szültségállapot, aminek a vizsgálatához hárompontos hajlítást végeztem DVS-2203-5 szabvány 

alapján, Zwick Z005 típusú számítógép vezérelt szakítógépen. A feszültségoptikai vizsgálatok-

nál a próbatestek szélessége b=2 mm volt, a vágás nyomait polírozással tüntettem el. A hegesz-

tett varratok hárompontos hajlításakor a mérést kiegészítettem kettő darab cirkuláris polarizá-

ciós szűrővel (iránysávok kiszűrése érdekében) és egy FUJI Finepix S7000 típusú digitális 

fényképezőgéppel, a terhelést pedig lépcsősen növeltem, és minden egyes lépcsőben fényké-

peztem az aktuális feszültségállapotot. 

A vizsgálathoz olyan anyagra volt szükség, ami átlátszó, feszültségoptikai szempontból megfe-

lelő aktivitással rendelkezik, kristályosodásra nem hajlamos, és kvázi homogénnek, feszült-

ségmentesnek tekinthető. E szempontok alapján a választás a PETG anyagra esett. Az alkalma-
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zott PETG anyag feszültségi színképének segítségével meghatározhatóak az adott színekre 

jellemző feszültségi értékek. Ehhez az alapanyagból készítettem hegesztés nélküli próbatestet, 

majd négypontos hajlítással terheltem, hogy a vizsgált szakaszon tiszta hajlítófeszültségi álla-

pot keletkezzen. Ennek a folyamatnak a legelső lépése az, hogy a PETG alapanyagon adott 

terhelésen megkerestem a semleges szálat, majd onnan kifelé haladva meghatároztam a szélső 

szál rendszámát (3.2. ábra). Ennél a terhelésnél a középső szakaszon csak rúdirányú terhelés 

lépett fel, ezért párhuzamosak a színsávok. Az alátámasztások távolsága ebben az esetben 

l=100 mm volt, a nyomófejek távolsága pedig l2=50 mm. A szakítógépen regisztrált F=50 N-os 

hajlítóerőből meghatározható a próbatestet terhelő nyomaték, ami összevethető a polárszűrők 

között felvett színsávábrával. A 3.2. ábrán látható, hogy a próbatest felső szálában a rendszám, 

msz≈4,5, amiből a feszültségoptikai állandó meghatározható [99]. 

 
3.2. ábra Színsávok rendszámának meghatározása PETG anyagon négypontos hajlítással 

 
Az alátámasztási távolság ismeretében a (3.1) képlettel a terhelő nyomaték: 
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Ezt követően a próbatest magasságával (h=10mm) már meghatározható a (3.2) képlettel a fe-

szültségoptikai állandó: 
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Ezek alapján a feszültségoptikával meghatározott feszültség a szélső szálban a (3.3) képlet 

alapján, az így kapott feszültség megegyezik a szakítógépen regisztrált erőből számított hajlító-

feszültséggel: 
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A (3.3) összefüggés alapján az is következik, hogy az „m” rendszám egyenesen arányos a „σ” 

feszültséggel, azaz most már tetszőleges rendszámú színsávra meghatározható a feszültség. Az 

optikai feszültségvizsgálat alapegyenletének (3.4) felhasználásával az egységnyi rendszámra 

jutó feszültség nagysága kiszámolható: 

Nmm 

N/mm 

MPa 
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σ⋅⋅= b

S
m 1

 
(3.4) 

Így, ha m=1, akkor σ = 4,2 MPa 

 

Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) vizsgálat 

A hegesztett minták kristályosságának meghatározására szolgáló DSC-elemzést Perkin-

Elmer DSC2 típusú pásztázó kaloriméterrel (hőmérséklet-tartomány: 23–725ºC érzékenység: 

0,42 mW) végeztem. A hegesztett lemezek négy jellegzetes pontjából vágtam ki mintákat a 

3.3. ábra szerint, majd a mérőberendezésbe helyezve azokat 10°C/perc felfűtési sebességgel és 

80–230°C közötti hőmérséklet-tartományban vizsgáltam. A négy jellegzetes hely a következő: 

• a varrattól távol, az alapanyagban, 

• a varrat és az alapanyag határán, de még az alapanyagban, 

• a varrat és az alapanyag határán, a varratban, 

• a varrat közepén. 

A kapott mérési görbékről az endoterm csúcsok alatti területeket és az olvadási tartomá-

nyokat a készülékhez tartozó kiértékelőprogram segítségével határoztam meg (ΔH [J/g]). 

 
3.3. ábra  DSC mintavételi helyek a PP varratból (a kép egy kettétört varratról készült) 

 
Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok 

Pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálatokat a különféle anyagú (PP, PETG, 

üvegszálerősítéses PP) minták töretfelületeinek elemzéséhez, valamint a varrat kristályszerke-

zetének tanulmányozásához is alkalmaztam. A SEM vizsgálatokat Jeol JSM-6380-LA típusú 

berendezésen végeztem. A SEM vizsgálathoz szükséges volt a szigetelő tulajdonságú polimer 

minták vékony, néhány 10 nanométer vastagságban történő bearanyozása is, a minták feltöltő-

désének elkerülése érdekében. A dolgozatomban a SEM felvételeken látható mintákat többféle 

módon készítettem elő, ezért azokat a vonatkozó részekben ismertetem. 
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Maratás 

A szupermolekuláris szerkezet előhívására savas maratást alkalmaztam [100]. A marató-

szer koncentrált kénsav (98%-os) és foszforsav (≈92%-os) 2:1 arányú elegyében feloldott 0,7 

tömeg% kálium-permanganátból áll. A maratószerbe merített minták felületén a savas közeg 

először az amorf részeket marta el, aminek hatására a megmaradó kristályos részek 

(szferolitok) kiemelkedtek a felületről, így válltak megfigyelhetővé. A maratás időtartamára 

csak ajánlások léteznek, előkísérletek után a maratási időt 4 órában határoztam meg. A maratás 

után a mintákat először hígított kénsavban (7:1, víz: 98%-os kénsav), majd hidrogén-

peroxidban, legvégül desztillált vízben mostam le. A maratás előtt a varratok keresztmetszeteit 

políroztam.  

 
 Fénymikroszkópos vizsgálatok 

A kristályszerkezet vizsgálatát keresztezett polarizátor állásban (lineáris polarizátor és 

analizátor), áteső megvilágítással, Olympus BX 51 fénymikroszkóppal végeztem. Ehhez a var-

ratból kb. 10 μm vastag szeleteket készítettem Bright 5040 mikrotommal, illetve 3-5 µm vastag 

szeleteket FC7 típusú kriogénkamrával szerelt Leica EM UC6 ultramikrotommal. A varrat 

vizsgálatához több kisebb szeletet készítettem: a varrat belsejéből, az alapanyagból, illetve a 

varrat és az alapanyag határáról. 

 

Erősítőszálak hosszúságmérése 

Az üvegszálak maradó szálhosszainak meghatározásához a PP mátrixú üvegszálerősítésű 

kompozit lemezek közepéből akkora mintákat vágtam ki, hogy azok átlagos tömege 4-6 g le-

gyen. Az így kivágott mintákat kerámiatégelyben gázlánggal addig hevítettem, míg a minta 

polimer részei kiégtek. Ezután a maradék szerves anyagot 500°C-on izzítókemencében távolí-

tottam el 30 perc alatt. A szálhosszúság mérésekor az üvegszálakat mikroszkópi tárgylemezre 

szórtam, majd aceton segítségével eloszlattam. A méréseket Olympus BX 51 fénymikroszkóp-

ban, áteső megvilágítással végeztem AnalySIS Steel Factory képelemző szoftver segítségével. 

Az átlagos szálhossz és a relatív gyakoriság diagramok felvételéhez mintánként legalább 1000 

szál hosszmérését végeztem el. 

 
MFI vizsgálatok 

Az általam felhasznált polimer alapanyagok folyási mutatószámát (Melt Flow Index - 

MFI), az MSZ EN ISO 1133:2005 szabványban foglalt körülmények között CEAST 7027.000 

típusú, számítógép-vezérlésű kapilláris plasztométerrel végeztem 230°C-on, 2,16 kg-os tömegű 

terheléssel. Az MFI [g/10perc] értékek meghatározásához a lemezekből kisebb próbatesteket 
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munkáltam ki, amelyeket ezután egy Fritsch Pulverisett 15 típusú vágómalomban felaprítottam, 

hogy az MFI-mérőberendezésbe betölthető legyen. Az átlagok meghatározásához anyagonként 

5 mérést végeztem. 

 

Hőkamerás vizsgálat 

A hegesztés közben kialakuló hőmérséklet mérésére hőkamerát alkalmaztam. A Testo 

857 típusú hőkamerával 640×480 képfelbontású felvétel készíthető ±2°C-os pontossággal. 

 

Termoretardációs analízis 

A hegesztett varratok belső feszültségállapota előhívható a termoretardációs analízis eljá-

rással (TRA). A TRA-módszer azon alapul [101-102], hogy részben kristályos polimereket Tm 

hőmérséklet fölé melegítve, a polimer láncok szabadon alakulni képesek, így felvehetik a szá-

mukra termodinamikailag kedvező alakot. Ehhez az alakváltozás szabadságát megadó 

szilikonolajos fürdőre volt szükség, amiben a PP lebegni képes. A retardáció során felszabadu-

ló feszültségek minőségileg és mennyiségileg is meghatározhatók, az analízis előtti és utáni 

geometriai változásokból. Vizsgálatok során, ahol az anyag megnyúlik, ott maradó nyomófe-

szültségre következtettem, és fordítva, a maradó húzófeszültség esetén az anyag zsugorodását 

tételeztem fel. A PP vizsgálatát 190°C-os szilikonolajban végeztem, 20 percig. 

 

Hegesztés közben fellépő előtolás irányú erő mérése 

Az FSW eljárás alkalmazása közben, a forgó hegesztőszerszám előtolása által keletkezett 

előtolás irányú erőnek mérését, egyrészről a hegesztéshez, másrészről a hegesztendő lemezek 

biztos megfogásához szükséges erők meghatározásához mértem. A hegesztési varrat vonalába 

helyezett 5 kN-os névleges terhelésű, Kaliber 8961 típusú mérőcellán jelentkező jelet HBM 

Spider 8 jelerősítővel dolgoztam fel, Catman Easy/AP v3.0 szoftver segítségével.   
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4. A hegesztési technológia fejlesztése 
 

Ebben a fejezetben bemutatom az FSW alkalmazhatóságának előkísérleteit PP anyagon, 

majd az itt szerzett tapasztalatok segítségével áttérek a hegesztőgép fejlesztésére. 

 
4.1. Előkísérletek 
 

Az előkísérletek célja megállapítani, hogy az FSW eljárás milyen körülmények között, 

milyen szerszámmal, milyen beállításokkal alkalmazható polimer anyagokra. E részben célul 

tűztem ki az FSW varratok alapvető felépítésének és szilárdságának kezdeti elemzését, illetve a 

befolyásoló tényezők megismerését.  

Előkísérleteimnél, majd a dolgozatom további fejezeteiben bemutatott vizsgálataim során 

PP lemezekkel dolgoztam. Ezt az indokolja, hogy hegesztett tartályok, hordók stb. gyakran 

ebből az anyagból készülnek, ugyanis apoláros szerkezete révén rendkívül vegyszerálló, olcsó, 

ugyanakkor kellő szilárdságú. A kísérleteimhez felhasznált lemezek vastagsága 10 mm, amely 

már több köbméteres tartályok anyaga is lehet, illetve a 10 mm-es vastagság is széleskörűen 

elérhető. Az előkísérletek során felhasznált szerszámokat a szakirodalom áttanulmányozása 

után, azt ott ismertetett kialakítások és szempontok alapján, ujjmaró szerszámok közül válasz-

tottam ki. Az előkísérleteim során 8 mm átmérőjű és 8 vágóélű, de horonyemelkedésben kétfé-

le szerszámtípussal dolgoztam. Az egyik 15º-os horonyemelkedéssel készült, míg a másik 45º-

kal. A szerszámokat a marási (forgácsolási) forgásirányukhoz képest ellentétesen forgattam. A 

szerszám válla a fémek FSW hegesztéséhez hasonlóan a szerszámmal együtt forgott. A 30 mm 

átmérőjű fémvállat hernyócsavarral rögzítettem az ujjmaróhoz. 

Az előkísérleteim során egyetemes marógépet alkalmaztam. Az alkalmazott paramétere-

ket a 4.1. táblázatban foglaltam össze, az itt látható beállítások a marógépen beállítható értéke-

ket tükrözik. A táblázatból látszik, hogy a paraméterek kombinációi összesen 20 lehetőséget 

adnak, ez két szerszám esetén már 40 különböző típusú hegesztést jelent. A különböző paramé-

terekkel hegesztett lemezekből 6-6 darab 20 mm szélességű próbatestet készítettem. Ez mind-

összesen 40·6=240 szakítóvizsgálatot jelentett.  

 
Paraméter Beállítási értékek 

Fordulatszám [1/perc] 450 630 900 1250 1800 

Előtolási sebesség [mm/perc] 20 31,5 40 63 
 

4.1. táblázat  Az előkísérleteknél az egyetemes marógépen alkalmazott beállítások  
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Hegesztéskor a forgásban lévő ujjmarót a hegesztendő lemezek találkozási felülete közé 

nyomtam annyira, hogy a szerszámhoz rögzített váll súrolja a lemezek felületét. Ezek után az 

előtolás megindításával létrehoztam a varratot. A varratokból kimunkált próbatestek szakító-

vizsgálat során ridegen viselkedtek, azaz csak minimális mértékű képlékeny alakváltozásra 

voltak képesek, a legtöbb esetben a varrat és az alapanyag határán váltak szét. A 4.2. táblázat-

ban az előkísérletek eredményeinek összefoglalása látható. Bár a legnagyobb húzószilárdságú 

varrat a 45º-os horonyemelkedésű szerszámnál volt, de ennél a szerszámnál volt a legkisebb 

húzószilárdság is. Mivel a húzószilárdság szórása igen nagy volt, ezért itt a különböző horony-

emelkedésű szerszámok összehasonlítását nem tudtam megtenni. Az átlagos jósági fok értékek 

40%-ra adódtak, de néhány varrat 60-70%-os jósági fokot is elért. A hegesztések kiértékelése 

során észrevettem, hogy a varratok szilárdsága a hegesztési paraméterek változásaira hasonlóan 

válaszolt. A nagyobb fordulatszámok felé haladva a kötés húzószilárdsága javult és ugyanezt a 

tendenciát tapasztaltam az előtolási értékek csökkentésekor is. Ez azzal magyarázható, hogy a 

lassabban haladó szerszámnak több ideje volt melegíteni a varrat anyagát, valamint a gyorsabb 

forgás is fokozta a melegítést. Tehát a hegesztési varrat egységnyi térfogatába bevitt fajlagos 

hőenergia a növekvő fordulatszámmal növekszik, az előtolási sebesség növelésével viszont 

csökken. 

4.2. táblázat  Két különböző horonyemelkedésű szerszámmal végzett hegesztések húzó-
szilárdsági eredményeinek összefoglalása 

 
A hegesztett kötések húzószilárdságainak kiértékelése során nagy szórásokat kaptam. 

Ezek elkerülése érdekében további próbáim során igyekeztem minden körülményt figyelembe 

venni (lapok pontos pozicionálása, a hegesztési varrat kezdeti és befejező szakaszának elha-

gyása stb.). A kisebb szilárdságot mutató próbatesteket tanulmányozva több esetben nagymére-

tű üreget fedeztem fel a varrat középső részén, ami a húzószilárdság számításakor felhasznált 

felülethez képest jóval kisebb kiinduló keresztmetszetet eredményezett (4.1. ábra). Megfigyel-

hető továbbá, hogy a varrat felszíne a szerszámmal együtt forgó váll miatt erősen roncsolódott. 

A forgó vállra feltapadt polimer elkenődött, jelentős mennyiségű sorját hozva létre, illetve ez-

Szerszám horonyemelkedési szög [º] 15 45 

Legnagyobb húzószilárdság [MPa] 15,7 17,3 

Legnagyobb húzószilárdsághoz tartozó jósági fok [%] 61,2 67,4 

Legkisebb húzószilárdság [MPa] 7,5 5,6 

Átlagos húzószilárdság [MPa] 11,3± 3,7 12,4± 4,2 

Átlagos jósági fok [%] 44,2±14,3 48,3±16,6 
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mérési eredményeim nem igazolták. Ugyanis a körültekintő mintavételezés ellenére is a varrat 

inhomogenitása miatt a DSC vizsgálat jelentős szórással terhelt. 

 
Elektronmikroszkópos vizsgálat 

A hegesztett varratok szakítóvizsgálatánál leírt rideg viselkedés, valamint a DSC-

vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a mátrix és a varrat közti határfelületen a hegesztés 

„jóságát” jelentő kohéziós kapcsolat nem jött létre a szükséges mértékben. Emiatt a varrat és az 

alapanyag határából folyékony nitrogénes lehűtés után mintadarabokat törtem ki, majd azokat 

elektronmikroszkóp segítségével is megvizsgáltam. A 4.3. ábrán látható, hogy a varrat egyenet-

len és az alapanyag viszonylag homogén törésfelülete között lényeges különbség van, illetve a 

két részt éles határvonal választja el. Ez alátámasztja a DSC-vizsgálati fejezetben leírtakat, 

miszerint jelentős kristályossági eltérés volt a mátrix és a varrat között, valamint a varrat erő-

sen heterogén szerkezetű. A húzóvizsgálatok során a varrat és az alapanyag közötti határon vált 

szét a kötés, ami a határon hirtelen megváltozott szupermolekuláris szerkezet okozta gyenge 

hely következménye. 

 

 
4.3. ábra  Folyékony nitrogénben lehűtött polipropilén minta töretfelülete a varrat-

alapanyag határáról 
 

Az előkísérletek eredményeinek összefoglalása 

Az előkísérletekben elvégzett hegesztések és mérési eredmények alapján már megállapít-

hattam néhány következtetést a PP kavaró dörzshegesztésével kapcsolatban, amelyeket célsze-

rű megfogalmazni, egyben kijelölve a további kísérletek irányát.  

Előkísérleteim során kétféle ujjmaróval, különböző beállításokkal készítettem hegesztett 

kötéseket. A varratok húzószilárdságát szakítóvizsgálattal elemeztem, és a 4.2. táblázatban 

bemutatott, legjobb hegesztésekhez tartozó 60-70%-os jósági fokok alátámasztották a hegesz-

tési módszer létjogosultságát. Az alkalmazott ujjmarók a hegesztéshez alkalmasnak bizonyul-

tak. A varrat és környezetének kristályszerkezetét DSC mérésekkel, a varrat és az alapanyag 

Varrat Alapanyag

Határvonal
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határát elektronmikroszkópiával is elemeztem, amelyekből megállapítottam, hogy a varrat erő-

sen heterogén szerkezetű.  

A további vizsgálatokhoz célszerű egy megbízható, stabil technológia kidolgozása, 

amellyel lehetőség van reprodukálható hegesztések készítésére. A hegesztés során alkalmazott 

előtolási sebesség és fordulatszám paramétereken túl, alapvető fontosságú a hegesztést befo-

lyásoló további beállítások feltárása. A kavaró dörzshegesztés polimerekre történő alkalmazha-

tóságának vizsgálatát az előkísérletek után a 4.4. ábra alapján építettem fel. Az ábrán látható 

felépítés a dolgozatom további fejezeteinek tartalmát írja le. Az FSW varratok készítésekor 

felmerülő befolyásoló tényezőket, beállításokat és az elkészült varratok elemzését külön-külön 

mutatom be, ugyanakkor a polimerek kavaró dörzshegesztése szempontjából ezeket komplex 

módon is értelmeztem. Az összesen 5 kiemelt technológiai és vizsgálati szempont együttesen 

határozza meg az FSW módszer alkalmazhatóságát polimereknél. Vizsgálataim során több 

polimer anyagot is alkalmaztam, elsősorban polipropilént az általános elemzéseknél, PETG-t 

modellanyagként, illetve üvegszálerősítésű polipropilént, hogy az eljárás alkalmazhatóságát 

hőre lágyuló mátrixú kompozitoknál is bemutathassam. 

 
4.4. ábra Polimerek kavaró dörzshegesztésének vizsgálati felépítése 

 
A 4.4. ábra alapján az FSW tanulmányozását két részre bontottam. Az első rész a hegesz-

tési varrat reprodukálható elkészítésére alkalmas technológia kidolgozását tartalmazza, míg a 

második a már elkészült varratok elemzését mutatja be: 
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I. Hegesztési varrat készítése 

• Technológia: A fémeknél alkalmazott FSW módszert, amely a szerszámmal együtt forgó 

vállat alkalmaz, átalakítottam oly módon, hogy az FSW polimerekre is alkalmazható le-

gyen. Dolgozatomban bemutatom a technológia reprodukálható alkalmazhatóságának ki-

dolgozását, illetve az elkészült varratok vizsgálatánál figyelembe veendő beállításokat. 

• Hegesztési beállítások: Részben az előkísérleteknél, részben a technológia további fejlesz-

tésénél feltárt legfontosabb beállításokat komplex módon, faktoros kísérletterv segítségé-

vel elemzem a hegesztések során.  

II. Hegesztési varratok elemzése  

• Varratok szilárdsága: A varratok szilárdságát húzó- és hajlítóvizsgálatokkal is elemzem. 

A hárompontoshajlító vizsgálat során a DVS 2203-5 szerinti elrendezésben vizsgálom a 

varratok hajlítószilárdságát. 

• Varrat belső feszültségei: A hárompontos hajlításkor feltártak alapján a varratban és a hő-

hatásövezetben lévő, a hegesztés okozta belső feszültségeket elemzem. Ehhez egyrészt fe-

szültségoptikai vizsgálatot végzek átlátszó PETG modellanyagon, másrészt PP esetében 

termoretardációs módszerrel is elemzem a varrat maradó belső feszültségeit. 

• Varratok kristályszerkezete: A varratban és az alapanyagban, illetve a kettő határán megje-

lenő szupemolekuláris szerkezetet vizsgálom. 

 
4.2. A hegesztési technológia fejlesztése 
 

A kavaró dörzshegesztés vizsgálatának egyik legfontosabb lépése az eljárás automatizá-

lásának kidolgozása, hiszen csak így lehetséges az igen nagy számú mérés reprodukálható kö-

rülményeit biztosítani, és csak egy megfelelően kialakított konstrukcióval lehet a mostani és a 

jövőben felmerülő kérdéseket megválaszolni.  

Az FSW polimereken való alkalmazhatóságát a 4.5. ábrán látható berendezésen vizsgál-

tam. Ahhoz, hogy a berendezés alkalmazható legyen a kavaró dörzshegesztéshez, szükség volt 

egy forgó mozgást létrehozó főorsóra, ami a különböző szerszámok befogását biztosítja, és 

lehetővé teszi a szerszám varratból történő be- és kiemelését is. A főorsómotor egy portálra van 

rögzítve, amelyet egyenes mentén mozgatva a hegesztéshez szükséges előtolást lehet létrehoz-

ni. A hegesztőportált a motor – csigahajtóművön és egy menetes orsón keresztül – hajtja előre. 

A motorok forgási sebességét frekvenciaváltók segítségével lehet beállítani. A 4.5. ábrán látha-

tó hegesztőgép főbb alkatrészei a következők: 

• Portálmozgató motor: Bonfiglioli: 0,37 kW, 230V, 50 Hz, 1,8 A, 1370 1/perc, cosφ=0,77 

• Frekvenciaváltók: 2 db Danfoss VLT 2800 
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• Főorsó motor: Isel Auto, MA4.22-S:2,2 kW, Y380V, 75Hz, cosφ=0,7, nmax=7500 1/perc 

 

4.5. ábra  A kísérleteimhez összeállított hegesztőgép 
 

PTFE anyagú simítópapucs 

Fémek hegesztésekor az FSW szerszámot úgy alakítják ki, hogy a szerszámra helyeznek 

egy azzal együtt forgó hengeres vállat. Ennek a vállnak az a fontos szerepe, hogy a forgó szer-

szám közelében megolvadt anyagot ne engedje eltávozni, valamint hogy sima, egyenletes felü-

letet hozzon létre. A különféle alkalmazások során rengetegféle vállméretet és kialakítást lehet 

felfedezni, azonban a szerszámmal együtt forgó váll helyett lehetséges egy, a portállal együtt 

mozgó, de forgómozgást nem végző simítópapucsot is kialakítani. Strand [70] és Nelson [5] a 

2.9. ábrán látható módon kialakított, fémből készült és a belsejében fűtő patronnal ellátott 

konstrukciót alkalmaztak. Mivel az előkísérleteimből megállapítható, hogy a forgó váll nem 

megfelelő felületet eredményezett (elkente a varratok felületét, még PTFE váll esetén is), így 

szükségesnek tartottam egy simító papucsos elrendezést kialakítani (4.6/a. ábra).  

 

a b 

4.6. ábra  Az általam alkalmazott FSW elrendezés a: sematikus ábrája és b: a PTFE simító 
papucs elhelyezkedése 

Főorsó motor

Frekvenciaváltók

Hegesztőportál 

Csigahajtómű 
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Fém alkalmazása helyett PTFE anyagú papucsot alkalmaztam, ugyanis több 

műanyaghegesztési módszernél is ezt használják (pl.: extruderes hegesztés, hőtükrös csőhe-

gesztés). Fűtőpatront nem tartalmaz, ugyanis az előkísérleteim szerint önmagában a forgó szer-

szám által gerjesztett hőenergia is elégséges a polimer megolvasztásához. A simítást végző 

PTFE tömb cserélhető (4.6/b. ábra), különböző hosszúságban és a hegesztést végző szerszám 

átmérőjéhez igazítva. A hegesztőpapucs alkalmazásakor a szakítóvizsgálatok eredményei ja-

vultak, és csak kismértékű szórást eredményeztek (a kísérleti eredményeket az 5.1.1. fejezetben 

részletesen ismertetem), valamint a varrat felülete is jóval esztétikusabbra adódott. Az 

előkísérleteim tapasztalatai alapján az általam alkalmazott hegesztőberendezésen a hegesztési 

fordulatszámot is jóval nagyobbra állítottam, mint az előkísérleteknél, ezzel a kötés szilárdsá-

gának javulását vártam. A 3500 1/perc fordulatszámmal és 30 mm/perc előtolási sebességgel 

végzett simítópapucsos hegesztés már 90% körüli jósági fokot mutatott (88,85±2,66%), az 

alapanyag húzószilárdságához képest. Az így átdolgozott FSW technológiával egyenletes mi-

nőségű, reprodukálható varratokat tudtam ezután létrehozni. A varrat közepén néhány esetben 

továbbra is találhatók üregek, azonban ezek átmérője jelentősen lecsökkent, max. 2 mm volt, 

elhelyezkedésük pedig véletlenszerű a varrat hossza mentén. A 8.2. Mellékletben a hegesztett 

polimer varratok hibáira vonatkozó DVS 2202-1 szabvány üregekre és lunkerekre vonatkozó 

részeit gyűjtöttem ki. A szabvány a technológiától és az üreg/lunker típusától függően a varra-

tok értékelését három csoportba sorolja, és 10 mm lemezvastagságnál, forró gázos hegesztés 

esetén akár 2 mm átmérőjű üreget is megenged. A varratok hajlítása során nem tapasztaltam, 

hogy az üreg (lunker) gyorsította volna a varrat tönkremenetelét, ugyanis azok a varrat köze-

pén, a hajlítás tengelyében (a semleges szálban), illetve annak közelében helyezkedtek el, így 

nem befolyásolhatták nagymértékben az eredményeket, amit az előkísérleteimhez képesti jóval 

egyenletesebb szilárdság is bizonyított. 

 
A simítópapucs hosszúsága a hegesztendő anyag függvényében 

A hegesztőpapucs hosszúságának megválasztásakor ügyeltem arra, hogy a papucs elhala-

dása után a varrat felszíne kellően szilárd legyen, különben a hegesztési előtolás és a szerszám-

forgás okozta anyagáramlás miatt a varrat kidudorodhat. PP hegesztése során általában 50 mm 

hosszúságú papucs alkalmazása sima felületű hegesztési varratot eredményezett, mivel a he-

gesztő szerszám után ebben a távolságban már kellően szilárd volt az anyag.  

Feszültségoptikai vizsgálatokhoz alkalmazott PETG lemezek esetén (5.2. fejezet) az 50 

mm papucshosszúság nem volt elegendő. PETG hegesztéskor a papucs végének környezetében 

a varratból nagymennyiségű ömledék nyomódott ki, aminek magyarázata a PETG anyag PP-től 

eltérő folyási tulajdonságaiból következik. PP hegesztésekor hőkamerás képeket készítettem az 
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anyagba behatoló szerszámról. A hőkamerás mérés sajátossága miatt csak a tárgyak felszíné-

nek hőmérsékletét lehet meghatározni, e mérések alkalmával tehát csak a hegesztőpapucs nél-

kül tudtam hegeszteni, ebben az esetben viszont jó hegesztés nem jött létre, éppen a papucs 

hiánya miatt. A kialakuló hőmérsékletek szerszámtól és beállított paraméterektől függően 190-

230ºC között alakultak (4.7. ábra). Papucsos hegesztéskor a hegesztendő lemez alulról és felül-

ről is szorosan határolt, ezért várhatóan az itt kialakuló hőmérséklet ennél is nagyobbra adódik. 

Ezt alátámasztották azok a hegesztési kísérleteim is, amikor nagy fordulatszám mellett kis elő-

tolási sebességgel (ilyenkor a legnagyobb a varrat egységnyi térfogatára vetített hőbevitel) ké-

szítettem hegesztéseket, és az elkészült varratok szemmel láthatóan megsárgultak az eredeti 

színhez képest. 

 
4.7. ábra Hőkamerás felvétel a hegesztőszerszám által fejlesztett hőről 2400 1/perc fordulat-
számon és 30 mm/perc előtolási sebességgel végzett hegesztésnél simítópapucs nélkül, PP 

anyagon 
 

A hegesztések során használt natúr PP és a PETG összehasonlítására MFI-vizsgálatokat 

végeztem és azt tapasztaltam, hogy a PP MFI-méréséhez tartozó szabványos, 230ºC hőmérsék-

leten a PETG-nek közel 25-ször kisebb a viszkozitása, tehát jóval folyóképesebb (4.8. ábra).  

 

4.8. ábra  Kísérleteimhez használt PP és PETG lemezek MFI vizsgálatának eredményei, 
230°C-on, 2,16 kg terheléssel 
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A kis viszkozitás nemcsak a varratból kipréselődő ömledéknél jelentett problémát, hanem 

a szerszámra feltapadt, majd feltekeredett anyag a PTFE papucs és a szerszám közötti néhány 

tizedmilliméteres résen keresztül elhagyja a varratteret. Mindezek értékelhetetlen varratot 

eredményeztek. A papucs hosszúságának 120 mm-re növelésével már lehetőség nyílt PETG 

lemezek hegesztésére, amelyekből már megfelelő számú és minőségű próbatestet tudtam ki-

vágni. A hegesztési paraméterek megfelelő megválasztásával (kis fordulatszám és nagy előto-

lási sebesség, hogy az egységnyi varrathosszra eső hőbevitel minél kisebb legyen) elérhető, 

hogy a PETG viszkozitása kellően nagy legyen, és jó varratok készülhessenek. Megállapítot-

tam, hogy a hegesztéshez használt PTFE anyagú simítópapucs ideális hossza nagymértékben 

függ a hegesztési hőmérsékleten lévő anyag viszkozitásától. 

 

A fogásmélység és az alátétlemezek (gyökalátámasztás) hatása  

A hegesztett kötések hárompontos hajlítóvizsgálatakor, illetve a szakítóvizsgálatok során 

is problémát jelentett, hogy a varrat alsó síkjának környezetében a fogásmélységtől függően 

nem minden esetben hegedtek össze a lemezek, ami gyökhibát eredményezett (4.9/a. ábra). A 

varrat gyökénél lévő összehegedetlen rész bemetszésként gyorsította a tönkremenetelt, ezért 

kisebb szilárdságot eredményezett. Hajlítóvizsgálatok során különbség adódott a szilárdsági 

eredményekben, amikor a varrat felső síkját (ún. koronaoldal) vagy ha a varrat alsó síkját (ún. 

gyökoldal) terheltem. A különbség kiküszöbölése érdekében a hegesztés során a hegesztendő 

lemezek alá plusz lemezt helyeztem el, és a varrat alatt egy hosszirányban 2 mm mély és 8 mm 

széles hornyot készítettem el, majd a horonyra sűrűszövésű PTFE szövetet fektettem. Az így 

kialakított gyökalátámasztással formálni tudtam a megolvadt polimert a varrat gyökoldalán 

(4.9/b. ábra).  

 
4.9. ábra A varrat keresztmetszetében a korona és gyökoldal alakulása a: gyökalátámasz-

tás nélkül, b: 2 mm mélyen,  c: 1 mm mélyen hornyolt gyökalátámasztással 
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A két hajlítási elrendezést figyelembe véve a 4.10. ábra a fogásmélység hatását mutatja a 

hajlítószilárdságra. A hegesztett kötések 3000 1/perc fordulatszámmal és 50 mm/perc előtolási 

sebbeséggel készültek. 8,4 mm-es fogásmélység esetén a koronaoldal felőli terhelésnél kis szi-

lárdság tapasztalható, amit hajlításkor a húzott szélső szálban lévő összehegedetlen rész, a 

gyökhiba okozott. Ha a fogásmélység 8,9-9 mm, akkor a két terhelési mód közötti különbség 

csökkent, illetve a koronaoldali terhelésnél kapott érték nagyobb lett. Ennek oka, hogy a varrat 

gyöke be tudott folyni a számára az alátétlemezben kialakított 2 mm-es horonyba. 9,3 mm-es 

fogásmélységet alkalmazva is be tudott folyni a horonyba az anyag, így a lemezek alulról is jól 

összehegedtek, és a koronaoldali szilárdság tovább növekedett, de a két terhelési eset közötti 

különbség ismét nagy lett. 

 

4.10. ábra Különböző fogásmélységekkel készült PP varratok hajlítószilárdsága 2 mm mélyen 
hornyolt gyökalátámasztással, 3000 1/perc fordulatszámon és 50 mm/perc előtoláson 

 
A jelenség magyarázata a hajlítás során kialakuló feszültségekben rejlik, ugyanis a he-

gesztési varrat gyöke egyértelműen a húzó igénybevételre érzékeny. Amikor a varrat alsó ré-

szén kissé kifolyt az anyag (azaz eltűnt a gyök), akkor képes volt jól ellenállni a hajlítás során 

fellépő húzó igénybevételnek (amikor a koronaoldal van felül), mivel a gyök a horony hatására 

domború lett. Azonban, ha a gyök túlságosan átolvad, akkor az a koronaoldalt homorúvá teszi. 

A gyök húzóigénybevétellel szembeni érzékenységét jól mutatja az is, hogy a 4.10. ábrán a 

gyökoldalról történő hajlítás esetén – amikor a koronaoldal van hajlításkor húzásnak kitéve – a 

fogásmélység alig volt befolyással a hajlítószilárdságra, ellenben a koronaoldali hajlításnál a 

fogásmélység növekedésével egyértelműen növekszik az elért hajlítószilárdság. 

A 4.11. ábra két oszlopcsoportjában látható, amikor a varrat alá csak 1 mm mély horony-

nyal ellátott alátétlemezt helyeztem és a szerszám fogásmélységét 9,6 mm-re állítottam be 

(4.9/c. ábra). Hornyos alátétlemeznél a 2 terhelési elrendezés közötti különbség eltűnt, illetve a 

szórások mindkét terhelési esetnél jelentősen csökkentek. Bár a különbség 9,6 mm-es fogás 

esetén hornyolatlan (sima) alátétlemezzel is eltűnt, de a koronaoldali szórás nagyobbra adódott. 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a stabil és reprodukálható hegesztések 9,6 mm-
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es fogásmélységgel és 1 mm mély horonnyal ellátott alátétlemezek esetén valósultak meg, a 

vizsgált PP esetén. Az 1 mm mély hornyot tartalmazó alátétlemeznél a varrat koronája és gyö-

ke gyakorlatilag sima felületűre adódott, így a varrat utólagos megmunkálása szükségtelen. 

 

4.11. ábra Hornyolt és horony nélküli alátétlemezekkel készült varratok hajlítószilárdsága (1 
mm mélyen hornyolt gyökalátámasztás, 9,6 mm fogásmélység, 3000 1/perc fordulatszám és 50 

mm/perc előtolási sebesség)  
 
 
15 és 45 fokos horonyemelkedésű szerszám 

Az előzőekben megállapított 9,6 mm-es fogásmélységgel és 1 mm-es horonnyal készített 

hegesztés esetén már lehetőségem volt a kísérleteim közben használt 8 mm átmérőjű szerszá-

mot kétfajta horonyemelkedéssel alkalmazni, annak megállapítására, hogy a szerszám horony-

emelkedése milyen hatással van a hegesztés minőségére. A 4.12. ábrán látható, hogy sem a 

koronaoldali és gyökoldali terhelési eset, sem a horonyemelkedés nincs szignifikáns hatással a 

varrat hajlítószilárdságára. Emiatt a dolgozat további részében a horonyemelkedési szöget nem 

tüntettem fel, mindenhol a 45°-os horonyemelkedésű szerszámot alkalmaztam. 
 

 
4.12. ábra 15° és 45°-os horonyemelkedésű szerszámok összehasonlítása hajlítóvizsgálatok 
segítségével (1 mm mélyen hornyolt gyökalátámasztás, 9,6 mm fogásmélység, 3000 1/perc 

fordulatszám és 50 mm/perc előtolási sebesség 
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5. Vizsgálati eredmények és értékelésük 
 

Ebben a fejezetben kétszintes teljes faktoros kísérletterv segítségével elemzem a PP le-

mezek hegesztését, majd bemutatom a varratok hőhatásövezetének vizsgálatát feszültségopti-

kai és fénymikroszkópos felvételek alapján, végül kitérek a hőre lágyuló mátrixú kompozitok 

hegesztésére is. 

 

5.1. Hegesztési varratok elemzése 
 

Az FSW alkalmazhatóságát polimer anyagra bizonyos technológiai átalakítások mellett a 

4. fejezetben igazoltam. Az 5.1. fejezetben bemutatom a különböző átmérőjű szerszámokkal és 

beállításokkal elkészült varratok szilárdságát. 

 

5.1.1. Hegesztési beállítások hatása az elkészült varratokra 
 

A hegesztési beállítások hatását a varrat húzószilárdságára már a korábbiakban is vizsgál-

tam az előkísérleteim során. Az 5.1. ábrán már a továbbfejlesztett, reprodukálható technológiá-

val készült varratok szakítószilárdságából származtatott jósági fokok láthatók. A hegesztéseket 

8 mm átmérőjű szerszámmal végeztem, 25 mm/perces előtolási sebességgel. Az 5.1/a. ábrán 

látható, hogy 2700 1/perc fordulatszám fölött kaptam megfelelő kötéseket. Az 5.1/b ábrán 3000 

1/perc-es fordulatszámon különböző hegesztési előtolásokkal készített hegesztések jósági fokai 

láthatók. Az előtolás a fordulatszámmal ellentétben kevésbé gyakorol hatást a varrat szilárdsá-

gára, közel tízszeres előtolási sebesség növekedés csak 20% jósági fok csökkenést vont maga 

után. Ebből következően az FSW módszerrel igen gyorsan, nagy termelékenység mellett lehet 

jó kötéseket létrehozni. 

a b 

5.1. ábra  PP varratok húzószilárdságából számított jósági fokok a: 25 mm/perc-es előtolási 
sebességgel, változó fordulatszámon b: 3000 1/perc fordulatszámon, de különböző előtolások-

kal hegesztett varratok esetén. 
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Az előtolási sebesség növelésével azonban a lemezekre ható erő rohamosan növekszik, 

így hegesztés közben a lemezek megfelelő rögzítése szükséges. A hegesztés során elsősorban a 

szerszám előtolásából származó erő növekszik gyorsan. Az 5.2. ábrán látható, hogy a 30 és 210 

mm/perc-es előtolási sebesség értékek között a fellépő erőben közel 10-szeres növekmény ala-

kult ki. A nagy előtolásoknál fellépő nagyobb erők miatt dolgozatomban csak a 100 mm/perc 

előtolás alatti hegesztéseket tanulmányoztam (biztonsági okokból). 

 
5.2. ábra  3000 1/perc-es fordulatszámon különböző előtolási sebességnél a szerszám által lét-

rehozott előtolás irányú erő 
 
A hegesztési varrat reprodukálhatósága 

Ahhoz, hogy meghatározzam azokat a paramétereket, amelyek alapvető hatással vannak 

az elkészült varrat hajlítószilárdságára, mindenképpen szükséges növelni a hegesztés reprodu-

kálhatóságát. Ehhez a következőkben bemutatok 5 egyforma hegesztést, ahol a hegesztési pa-

raméterek a következők voltak: szerszámátmérő: 8 mm, előtolási sebesség: 100 mm/perc, for-

dulatszám: 3000 1/perc, fogásmélység az anyagban: 8,4 mm. 

A hegesztés után láthatóvá vált, hogy a két lemez nem marad síkban, hanem fo értékkel a 

vízszintes síktól elhajlik az 5.3. ábrának megfelelően. 

 
5.3. ábra  A hegesztett lemez oldalnézetéből látható vetemedésének sematikus ábrája a hegesz-

tés után.  
 

A hajlítóvizsgálatok kiértékelése során ezt a kezdeti f0 értéket is figyelembe vettem, 

amelynek meghatározását az 5.3. ábra alapján végeztem. A „0” referencia pontot a vízszintes 

síkban határoztam meg, f0 értéke akkor negatív, ha a korona van alul és pozitív, ha a korona 

van felül, mint az 5.3. ábrán.  

A tényleges vízszintestől való elmozdulás értéke ft , amit a nyomóerő maximumánál az 
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5.1. összefüggés szerinti összegzésből áll: 

 
max

0
F

t mértf f f= +  (5.1) 

 
Az 5.4. ábrából jól látszik, hogy amikor a varratot a koronaoldalról terheltem, a tényleges 

lehajlás nagyobb, hiszen a kezdeti (felvett referencia alapján pozitív) lehajláshoz adódott hozzá 

a terhelés következtében fellépő lehajlás értéke. Azonban, ha mindent a vízszintes „0” ponthoz 

viszonyítok, az következik, hogy ha a koronaoldal felül van, akkor a próbatest nagyobb lehaj-

lásra képes, képlékenyebben viselkedett, mint a másik esetben. Az 5.4. ábra a statisztikában 

használatos Box-plot diagram, amelyet az 5 varratra számolt ft értékekre végeztem el. A minta-

beli adatok közötti különbséget az jelentette, hogy a vizsgálat a koronaoldal vagy a gyökoldal 

felől történt. (2 csoport, 5·3=15 adat csoportonként). 

 
5.4. ábra Hárompontos hajlítóvizsgálatnál a lehajláshoz tartozó ft értékének dobozos ábrázolá-
sa, 5 azonos hegesztési varratból kimunkált 30 próbatestre (15-15 gyökoldalról és koronaoldal-

ról terhelve)  
 

Az 5.4. ábra vizuálisan szemlélteti a lehajlások eloszlását is. A box-plot diagram szürke 

területe azt az intervallumot jelzi, ahol az eredmények 50%-a elhelyezkedik. Külön pontokban 

kerültek ábrázolásra továbbá a maximális és a minimális értékek is, amelyek a szokásos szó-

rásnál jobban jellemzik az eredmények eloszlását. A diagram szürke területének a közepén 

helyezkedik el az eredmények mediánja, illetve a minimum és maximum értékek is egyenletes 

távolságban vannak az mediántól. Ez alapján vizuális megjelenítéssel igazoltam a hegesztési 

kísérleteimre jellemző normális eloszlást (amit a 8.3. Mellékletben ún. Gauss-hálón is bemuta-

tok), amely elengedhetetlen a faktoros kísérletterv megvalósításához [103]. 

A próbatestekben ébredő hajlítófeszültség értékeit az 5.5. ábra mutatja. Az ábra alapján 

minden esetben körülbelül 20%-kal nagyobb feszültség ébred a próbatestben, abban az esetben, 

amikor a korona alul helyezkedik el. Ez a feszültségtöbblet okozta a varrat ridegebb viselkedé-

sét, amikor a gyök oldalról terheltem meg a próbatesteket, ugyanis ekkor a próbatest kereszt-

metszetén egy feszültség jellegváltozás következik be. A mérés kezdetén a felső szélső szál 
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húzott, míg az alsó szélső szál nyomott. Ez a jelleg megváltozik, amikor a próbatest vízszintes 

helyzetbe kerül, és ezután már a felső szélső szál lesz a nyomott, az alsó a húzott. Ez magyará-

zatot ad arra is, hogy hegesztés után a lapok miért térnek ki a síkból (5.3. ábra alapján). A he-

gesztés során a szerszám felőli koronaoldalon nyomó feszültségek maradnak az anyagban, 

amely a két lemezt az 5.3. ábra szerint hajlítja. A 5.5. ábra alapján az eloszlás nem tartalmaz 

aszimmetriát, viszont az is jól látszik, hogy a 2. csoportban (gyökoldalról) a mért értékek sok-

kal nagyobb intervallum skálán mozognak. 

 
5.5. ábra  A maximális lehajláshoz tartozó hajlítófeszültségek dobozos ábrázolása, 5 azonos 

hegesztési varratból kimunkált 30 próbatestre (15-15 gyökoldalról és koronaoldalról terhelve) 
 
 
5.1.2. Faktoros kísérletterv 
 

A kísérletterv 24 teljes faktoros kísérletterv, amely 16 hegesztési beállítást tartalmaz. 

Minden beállítással két hegesztett kötést készítettem. A hegesztett lemezekből hárompontos 

hajlításra vágtam ki próbatesteket (varratonként 6 db-ot), a 3.2. fejezetben leírtaknak megfele-

lően. Ez összesen 32 ⋅ 6=192 darab hajlítóvizsgálatot jelent. A faktoros kísérletterv felépítésé-

nek menetét a 8.3. Mellékletben részletezem [103]. 

A kísérletterv bemenő paraméterei a faktorok, amelyek megválasztott értékeit az 5.1. táb-

lázat tartalmazza. Az előkísérletek és technológia fejlesztésének tanulságai alapján 4 vizsgá-

landó paramétert, azaz faktort választottam ki. Ezeket z1, z2, z3, z4-gyel jelöltem.  

Faktorok definiálása 

Jellemzők 
 z1: előtolási sebes-

ség [mm/perc] 
z2: fordulatszám 

[1/min] 
z3: szerszámátmérő 

[mm] 
z4: fogásmélység 

[mm] 
0
jz  55 2450 10,0 8,75 

Δ jz  35 850 2,0 0,65 

alsó szint 20 1600 8,0 8,10 

felső szint 90 3300 12,0 9,40 

5.1. táblázat  A faktorok és szintjeik 
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Az 5.2. táblázat a kísérlettervet tartalmazza a 16 beállítással, bemutatva a faktorok értékeit fizi-

kailag, ill. transzformálva is. 

Transzformált faktorok Fizikai értékeken 

i x1 x2 x3 x4 z1 z2 z3 z4 
1 -1 -1 -1 -1 20 1600 8 8,1 
2 1 -1 -1 -1 90 1600 8 8,1 
3 -1 1 -1 -1 20 3300 8 8,1 
4 1 1 -1 -1 90 3300 8 8,1 
5 -1 -1 1 -1 20 1600 12 8,1 
6 1 -1 1 -1 90 1600 12 8,1 
7 -1 1 1 -1 20 3300 12 8,1 
8 1 1 1 -1 90 3300 12 8,1 
9 -1 -1 -1 1 20 1600 8 9,4 
10 1 -1 -1 1 90 1600 8 9,4 
11 -1 1 -1 1 20 3300 8 9,4 
12 1 1 -1 1 90 3300 8 9,4 
13 -1 -1 1 1 20 1600 12 9,4 
14 1 -1 1 1 90 1600 12 9,4 
15 -1 1 1 1 20 3300 12 9,4 
16 1 1 1 1 90 3300 12 9,4 

5.2. táblázat  A kísérletterv felépítése 
 

A faktoros kísérletterv alkalmazásának számos feltétele van, ezek közül a reprodukálha-

tóságot, illetve az eredmények normális eloszlását a box-plot diagramokkal már a korábbiak-

ban ellenőriztem [103]. Ellenőrizni szükséges azonban, hogy a hegesztések után kapott ered-

mények szórása megegyezik-e. Az azonos hegesztési beállításoknál a kapott eredményeket 

átlagoltam a kísérletterv 32 hegesztési varratára, majd a 16 darab tapasztalati szórásnégyzetet 

Cochran-próbával értékeltem, amely az elméleti szórásnégyzetek egyenlőségére vonatkozó 

hipotézist alátámasztotta (8.3. Melléklet).  

Két hegesztési varratot készítettem a centrumpontban, ahol mindegyik faktort a nulla 

szintre állítottam be. A centrumban végzett mérések lehetőséget adnak az elméleti szórásnégy-

zet modelltől független becslésére, illetve segítséget nyújtanak a modell minősítéséhez is.  

 

Mérési eredmények 

 Az 5.2. táblázatban szereplő beállítások alapján elkészült varratok eredményeit az 5.6. 

ábrán szemléltetem oszlopdiagramban. Az 5.6. ábra kiértékelését a következők figyelembevé-

telével teszem meg: az 1-4 és 9-12-ig sorszámozott varratok között páronként összehasonlítva 

azokat csak a fogásmélységben van különbség, a szerszám átmérője 8 mm. Az 5-8 és 13-16-ig 

jelölt varratok is a fogásmélység szerint vannak csoportosítva, de itt már a 12 mm-es szerszám 

volt.  
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Egyértelműen növekvő tendencia mutatkozik az 1-4-ig sorszámozott varratok esetében, 

amikor azokat a gyökoldalról terheltem, a legjobb beállításhoz a nagyobb fordulatszám és az 

kisebb előtolás tartozik. Figyelemre méltó, hogy a 3. és a 4. hegesztési beállításnál nagyobb a 

hajlítószilárdság gyökoldalról terhelt esetben, és ugyanez igaz a 7. és a 8. varratra is (mind a 

négy esetben nagy fordulatszám, kis-nagy előtolási sebesség, szerszámátmérő 8 és 12 mm). 

Növekvő tendencia megfigyelhető a 9-12-es varratok esetében is, de csak abban az esetben, 

amikor a koronaoldalról terheltem a próbatesteket. Egyedül a 13. hegesztési beállításnál nem 

függ a hajlítószilárdság a próbatest terhelésének irányától (z1=21 mm/perc, z2=1590 1/perc, 

z3=12 mm, z4=9,4 mm).  

Amikor a varratot a koronaoldal felől terheltem, akkor a legjobb beállításokhoz a z4=9,4 

mm-es fogásmélység és z2=3300 1/perc tartozott (15-16. hegesztés). Az alapanyag teljesen 

hasonló körülmények között mért maximális feszültségének átlaga: 56,9 MPa volt, amelyet a 

legjobb 15-16. számú beállítások átlagával 49,2 MPa, összehasonlítva képeztem a varrathoz 

koronaoldali terhelésnél tartozó legjobb jósági fokot, ami 86,5% volt.  

Amikor a varratot gyökoldalról terheltem a 7-8. hegesztési beállítás bizonyult a legjobb-

nak (z2=3300 1/perc, z3=12 mm, z4=8,1 mm). Gyökoldali hajlításnál a 7-8. beállításnál elért 

hajlítószilárdság alapján legjobb jósági fok 81,7%.  

A 3.1. fejezetben a hajlító vizsgálat ismertetésekor bemutattam, hogy a DVS 2203-5 

szabvány a varratok minimális lehajlását írja elő, amelyek anyagokhoz és eljárásokhoz kapcso-

lódóan diagramokból olvashatók ki (például 10 mm vastag PP esetén ez az érték 13 mm, forró-

gázos hegesztéssel). Vizsgálataimnál, a maximális hajlítószilárdság elérése pillanatában a sza-

kítógépen rögzített lehajlás és a lemezek hegesztés utáni lehajlásából az 5.1. összefüggés alap-

ján a tényleges, vízszintestől való elmozdulást határoztam meg (ft), amely koronaoldali terhe-

lésnél a 15-16. hegesztési beállításnál 11,97 mm volt, gyökoldali terhelésnél a 7-8. beállításnál 

10,89 mm. Ezek a legjobb hegesztésekhez tartozó lehajlások jól szemléltetik, hogy FSW he-

gesztési módszer 10 mm vastag PP lemez esetén alternatívája lehet más műanyag hegesztési 

módszereknek.  

A kísérletterv végrehajtásakor kapott eredményeket az Y=σhajl célfüggvényre értékeltem 

ki (hajlítószilárdságra). A kísérlettervben a koronaoldali és gyökoldali terhelési eseteket külön 

értékeltem ki, két csoportot képezve. Vizsgáltam a válaszfüggvény paramétereinek együttható-

it, azok hatását az optimalizációs paraméterre és egymásra. Végül a centrumban elvégzett mé-

rések alapján ellenőriztem, hogy a modell megfelelően leírja-e a bemenő adatok alapján a ka-

pott eredményeket.  
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5.6. ábra  A különböző hegesztési beállítások hatása a hajlítószilárdságra 

 
16 kísérleti beállításból 16 paraméter becslésére a (5.2) regressziós egyenlet illeszthető: 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 1 2 13 1 3 14 1 4 23 2 3 24 2 4

34 3 4 123 1 2 3 124 1 2 4 134 1 3 4 234 2 3 4 1234 1 2 3 4

Y b b x b x b x b x b x x b x x b x x b x x b x x
b x x b x x x b x x x b x x x b x x x b x x x x
= + + + + + + + + + +

+ + + + + +
  (5.2)  

A négy kiválasztott faktor hatását az 5.7. ábra szemlélteti. Az 5.7. ábrát elemezve látható, hogy 

abban az esetben, ha a hajlítóvizsgálat során a varratot gyökoldalról terheltem, akkor négy ki-

választott faktor hatása sokkal nagyobb, mint amikor a varratot koronaoldalról hajlítottam (egy 

faktornak annál nagyobb a hatása, minél nagyobb a hozzá tartozó egyenes meredeksége). 

5.7. ábra  Faktorok főhatásai a hajlítószilárdságra a varrat két terhelési esetében 
 
Amikor gyökoldalról terheltem a próbatesteket, akkor a legnagyobb hatása a szerszám 

fordulatszámának és a fogásmélységnek volt. Amikor koronaoldalról terheltem, akkor pedig 

egyértelműen a fogásmélységnek volt a legjelentősebb hatása, utána pedig az előtolási sebesség 

következett. A 4.2. fejezetben leírtaknak megfelelően a fogásmélység hatása mindkét hajlítási 

esetnél, de főként a koronaoldali hajlításnál jelentős. 
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Az (5.2) összefüggésben nemcsak az 5.8. ábrán szereplő hatások szerepelnek (együttha-

tók formájában), hanem az egyes faktorok által kifejtett kölcsönhatások is. Az interakció vagy 

kölcsönhatás azt méri, hogy az egyik faktor hatása milyen mértékben függ a másik faktor szint-

jétől. Ezek a kölcsönhatások sok esetben nagyobbra adódnak, mint a főhatások. A modellben 

kiválasztottam azokat a kölcsönhatásokat, amelyek egy adott szignifikancia-szinten a legna-

gyobb hatással vannak az optimalizációs paraméterre. Természetesen a vizsgálatot itt is két 

esetben tettem meg, a 8.3. Mellékletben található levezetésnek megfelelően a kapott eredmé-

nyeket az 5.8-os ábrán koronaoldali terhelés esetén, 5.9. ábrán gyökoldali terhelés esetén fog-

laltam össze. 

 
5.8. ábra Faktorok és interakcióik hatása a hajlítószilárdság célfüggvényre, koronaoldali terhe-
lésnél (piros szín: szignifikáns hatás, zöld szín: hierarchiaszabály miatt modellbe kerülő hatás)  

 
5.9. ábra Faktorok és interakcióik hatása a hajlítószilárdság célfüggvényre, gyökoldali terhe-

lésnél (piros szín: szignifikáns hatás, zöld szín: hierarchia szabály miatt modellbe kerülő hatás)  
 

Az 5.8-es és 5.9-es ábrán az (5.2) összefüggésben szereplő együtthatók értékei vannak 

feltüntetve. Mindegyik esetben piros színnel jelöltem, hogy melyek a szignifikáns együtthatók 

a modellben. Az ún. hierarchiaszabály [103] miatt érdemes a modellben tartani azokat a főha-

tásokat is, amelyeknek az együtthatója kicsire adódott ugyan, de valamelyik szignifikáns köl-

csönhatásban szerepelnek. Ezeket zöld szín jelzi. 
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A redukált modellek a hajlítószilárdságra a következők. 

koronaoldalról: Ykorona=41,79+0,43x2+3,59x4+2,67x2x4 

gyökoldalról: Ygyök=35,76+0,77x1+4,73x2+1,83x3-3,45x4+2,5x1x2-2,37x2x4-3,43x1x3 

A kapott modellek adekvátságát a centrumban végzett mérések alapján t-próbával ellen-

őriztem, a kapott modellek minden esetben adekvátnak tekinthetők, azaz a felállított modell a 

vizsgált szignifikanciaszinten jól leírta a hegesztési folyamatot (természetesen a modell a vizs-

gált tartományon belül érvényes). Ezen sarokpontokkal határolt tartományon belül az egyes 

beállítási lehetőségek hatása a varrat szilárdságára már visszaszámolható. 

Az 5.8. és 5.9. ábra, valamint a redukált modellek alapján megállapítottam, hogy a he-

gesztési varratra a négy vizsgált paraméter közül legnagyobb hatása a fordulatszámnak (b2) és 

a fogásmélységnek (b4) volt, illetve a két hatás kölcsönhatásának (b24). Koronaoldali hajlítás-

kor a fogásmélység növelése a hajlítószilárdságot is növelte, ami a gyökoldal megfelelő átol-

vadásával magyarázható (a 4.2. fejezetben már bemutatott módon), de a gyökoldali terhelésnél 

a fogásmélység hatása ellentétes, azaz a nagyobb fogásmélység kisebb hajlítószilárdsághoz 

vezetett. Ennek magyarázata a 4.2. fejezetben már bemutatott koronaoldali beszívódás, ami a 

varrat gyökének mély beolvadásával járt együtt. A fogásmélység ilyen nagyfokú hatását a 

gyökoldal megfelelő kiképzésének fontossága okozza. A fordulatszám növekedése a varrat 

jobb átolvadását és mindkét terhelési esetben a hajlítószilárdság növekedését eredményezi.  

A vizsgált hegesztési paraméterek néhány szignifikáns interakciót is eredményeztek, 

amelyek jól mutatják a hegesztési beállítások kölcsönös egymásra hatását. A fordulatszám és 

fogásmélység interakciója (b24) a már említett módon hat a varratgyök kiképzésére és a varrat 

átolvadására, ezáltal a varrat térfogategységébe bevitt hőmennyiséget kifejezve. Szintén a var-

rat létrehozásába fektetett hőenergiát tükrözi az előtolási sebesség és fordulatszám kölcsönha-

tása (b12), ugyanis a kis előtolási sebességen és a nagy fordulatszámon a varratba több energia 

jut, mint a nagy előtolási sebességnél és a kis fordulatszámnál. Az előtolási sebesség és szer-

számátmérő kölcsönhatása kihatással van a hegesztés közben ébredő előtolás irányú erőre, hi-

szen mindkettő hatására növekszik a szerszám előtti polimer anyagra ható nyomás. Ugyanak-

kor a hajlítószilárdságra gyakorolt hatás a szerszámátmérőben mutatkozik meg, mivel a szer-

számátmérő növekedése hasonlóan a fordulatszámhoz a kerületi sebesség növekedését is jelen-

ti, ami várhatóan fokozza a hőbevitelt. Viszont míg a fordulatszám kétszeresére növelése nem 

jár jelentős előtolási erő növekménnyel, az átmérő növekedése már igen.  
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5.2.Varratok belső feszültségeinek vizsgálata 
 

Az FSW módszerrel készített hegesztési varratok szilárdságát a varratban kialakult hőha-

tásövezetet és a morfológiai szerkezet alapvetően befolyásolja. A hegesztés során kialakult 

hőhatásövezet és a kötésben lévő maradófeszültségek közvetlen vizsgálata az eddigiekben al-

kalmazott, részben kristályos PP anyagnál nehéz. Emiatt a belső feszültségek vizsgálatához 

modellanyagként PP-ről PETG anyagra tértem át, amelyből készült varratokat feszültségopti-

kával elemeztem. A PETG használatát az indokolta, hogy a feszültségoptikához szükséges a 

vizsgált anyag átlátszósága, és a kicsi kristályosodási hajlam. Célul tűztem ki e PETG modell-

anyagon bizonyítani a varratban és a hőhatásövezetben kialakult belső feszültségek kapcsolatát 

az FSW hegesztési technológiával, illetve ezek hatását a mechanikai tulajdonságokra. 

Bár a feszültségoptikai módszerrel az anyagban lévő feszültségek meghatározhatók, de a 

varratban és a hőhatásövezetben kialakuló, olvadáspont közeli hőmérséklet és a szerszám okoz-

ta erős nyíróhatás miatt a polimer molekulák orientációja is számításba veendő. Az orientáció 

okozta kettőstörés elválasztása a belső feszültségállapottól a dolgozat kereteit meghaladó fel-

adat, ezért a feszültségek számszerűsítése nem volt célom. 

 

Szakítóvizsgálat 

A lemezekben hegesztés után maradó belső feszültségek jelenlétére utaltak a feszültség-

optikai felvételek. Az 5.10. ábrán látható egy tipikus – a varrat hossztengelyére merőlegesen 

kimunkált – próbatest keresztmetszeti képe, cirkuláris polárszűrők közé helyezve. Az ábrán 

látható a varrat mindkét oldalán 4-6 mm széles rész, amely terület a csak szerszám által létre-

hozott hőbevitel hatására változott meg a varrattól távolabb lévő, viszonylag egyenletesen át-

látszó részekhez képest. Ezeket a varrat melletti részeket definiáltam hőhatásövezetként 

(HHÖ), amelyek az ábra alapján egyértelműen belső feszültségekkel terheltek. A varrat belse-

jében sajnos a kialakult színsávábrák nehezen láthatók, mivel a varrat erősen heterogén, poró-

zus szerkezetű (8.2. melléklet). 

 
5.10. ábra Hegesztett PETG lemez feszültségoptikai képe cirkuláris polárszűrők között, a varrat 

két oldalán a hőhatásövezet látható 

semleges 
részek 



  PhD értekezés 

   
Kiss Zoltán  69 

Az 5.10. ábrán látható módon előkészített varratokat előkísérletként húzási terheléssel 

vizsgáltam lineáris polarizátor lemezek között, hogy előzetes képet kaphassak a varratban és 

hőhatásövezetben kialakuló feszültségállapotról. A vizsgálat során az 5.11/a. ábrán látható lép-

csőzetes terhelést alkalmaztam, hogy minden egyes lépcsőn viszonylag stacioner állapotban 

egy fényképet tudjak készíteni, illetve hogy minden képhez könnyen lehessen egy aktuális ter-

helő erőt rendelni. A húzóerő növekedésével először a hőhatásövezet gyökoldali alsó felében 

váltak láthatatlanná a színsávok, majd az erő további növekedésével fokozatosan a koronaolda-

li részekről is eltűntek. A húzás kezdetén a HHÖ közepén egy fekete vonal is megfigyelhető 

volt (5.11/b. ábra), amely a feszültségoptikában semleges, illetve zérus feszültségi állapotot is 

jelenthet (lineáris polarizátorok között jelenthetnek továbbá olyan helyeket, ahol a főfeszültségi 

irányok párhuzamosak a polarizációs szűrők polarizációs síkjaival, ezek az ún. iránysávok).  
 

 

 
5.11. ábra a: varrat lépcsőzetes húzó terhelésének felépítése, b: a terhelőerő növekedésével 

változó belső feszültségek a hőhatásövezetben, PETG anyagon, keresztezett állású lineáris po-
larizátor és analizátor között  
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Először a gyökoldalon, később a koronaoldalon eltűnő színsávok előrevetítették, hogy a 

hőhatásövezetben hajlító jellegű, maradó feszültség volt, amely a hegesztés során keletkezett 

hőbevitel következménye. A koronaoldali nyomófeszültségek a húzás hatására folyamatosan 

kiegyenlítődnek, végül 400 N környékén tiszta húzófeszültségek alakultak ki. A középen talál-

ható semleges rész a húzás során jobbra tolódott el, mindezek alapján megállapítható, hogy a 

koronaoldalban maradó nyomófeszültség, míg a gyökoldalon maradó húzófeszültség volt. A 

kezdeti és a törés utáni ábrákat összehasonlítva látható, hogy az anyagban a maradó feszültsé-

gek jellegükben törés után is megmaradtak, tehát a varrat körüli hőhatásövezet többnyire ru-

galmas alakváltozást szenvedett, a tönkremenetel közvetlenül a varrat szélén történt meg. 

 
Hárompontos hajlítás 

A varratok belső feszültségeinek vizsgálatát a PP lemezeknél bemutatott, DVS 2203-5 

szerinti hajlítással célszerű összevetni, ezért további kísérleteimnél áttértem erre a vizsgálatra. 

Az 5.10. ábrán látható varrat képe a feszültségoptikai előkísérleteknél alkalmazott lineáris po-

larizátor helyett az iránysávok kiszűrése érdekében cirkuláris polárszűrővel készült. A varrat 

mindkét oldalán láthatóak a lemez középvonalától kissé feljebb elhelyezkedő színtelen sávok, 

amely szükségszerűen belső feszültségektől mentes (cirkuláris polárszűrők között ezek csak 

olyan részek lehettek, ahol a főfeszültség zérus). Ezen kívül az is jól látható, hogy ettől a sávtól 

felfelé (koronaoldalon) és lefelé is (gyökoldalon) ismét belső feszültségek voltak. Az 5.11. 

ábrán bemutatott, feltételezett belső hajlítófeszültség meglétét ez a színsávábra is alátámasztja. 

A hárompontos hajlítás az 5.11. ábrán bemutatott lépcsőzetes terheléshez hasonlóan tör-

tént úgy, hogy minden egyes lépcsőn egy fénykép készült. Az 5.12. ábrán néhány kiemelt hajlí-

tófeszültséghez tartozó feszültségoptikai felvételt mutatok be úgy, hogy az (a) oszlop a koro-

naoldal felőli, míg a (b) oszlop a gyökoldal irányú hajlítást mutatja. A feszültségoptikai ábrá-

kon kialakult színsávok és a nagy rendszámok magyarázata a kavaró dörzshegesztésből adódó 

kettős hatás. A megjelenő színsávok egyszerre mutatták a forgó szerszámmozgásból adódó 

molekularendeződést (orientáció), és a hőhatás következtében kialakuló belső, maradó feszült-

ségeket. E két hatás különválasztása rendkívül nehéz. Feszültségoptikai vizsgálatoknál a kü-

lönböző feszültségállapotú területek korrekt szétválasztása a trajektóriahálózat megszerkeszté-

sével lenne lehetséges, de a hőhatásövezet kis mérete és az iránysávok (izoklinák) sűrűsége 

miatt ennek elkészítésére nem volt lehetőségem. Ugyanakkor az 5.12. ábrán látható színsávok 

változásából is lehetséges következtetéseket levonni a varrat különböző területeinek feszült-

ségállapotát vizsgálva (pl. a színsávok sűrűsödése és az irányváltása alapján), anélkül, hogy a 

feszültségek nagyságát a továbbiakban konkrétan számszerűsíteném.  
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5.12. ábra Varrat hárompontos hajlítása és a hajlítófeszültség növekedésével változó belső fe-
szültségek a hőhatásövezetben, cirkuláris polárszűrők között a: korona oldali terhelésnél, b: 

gyökoldal felőli terhelésnél 
 
 

A HHÖ felénél, középen található egy feszültségektől mentes rész, ami semleges szál-

ként viselkedik a varratban. A hajlítófeszültség növelésével a koronaoldal felőli és a gyökoldal 

felőli hajlításnál is csökken a feszültségmentes rész kiterjedése. Mindkét terhelésnél megfi-

gyelhető a színsávok megtörése a hőhatásövezet szélein, a hegesztés során e résztől tovább 

távolodva már nem volt hatása a hegesztési hőmérsékletnek. Ez a határ a hőhatásövezet és az 

alapanyag között minden kavaró dörzshegesztett varratnál jól megfigyelhető volt. 

 

A hegesztés paramétereinek hatása a varrat és HHÖ belső feszültségeire 

A kavaró dörzshegesztett varratok hegesztés utáni belső feszültségeinek alakulását a he-

gesztési fordulatszám, az előtolási sebesség, a szerszámátmérő és a szerszám éleinek száma 

alapján vizsgáltam. Az 5.13. ábrán e négy tényezőnek a varrat és a HHÖ maradófeszültségeire 

gyakorolt hatása látható, az egyes sorokban megjelölve a vizsgált paramétert és a hozzá tartozó 

értékeket. 

a b 
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Az 5.13. ábra (a) és (b) varrata között egyedül a fordulatszámban volt eltérés (1200 és 

2500 1/perc). Jól látható, hogy a nagyobb fordulatszám esetén a varrat mellett lényegesen szé-

lesebb sávban alakult ki a HHÖ, amely teljes mértékben a nagyobb hőmérsékletnek tudható be. 

A magasabb fordulatszámnál megfigyelhető továbbá, hogy a varrat koronája erősen beszívó-

dott, ami a túlzott megolvadással magyarázható. 

A fordulatszámmal szorosan összefüggő paraméter az előtolási sebesség. Ennek a para-

méternek a közel duplájára történő növelésekor (50-ról 100 mm/perc-re) nem figyelhető meg a 

fordulatszámhoz hasonló nagy különbség (5.13. ábra (c) és (d)). Az 5.1/b. ábrán bemutatotthoz 

hasonlóan ebből is következik, hogy az előtolás tág határok között változtatható, a varrat hőha-

tásövezetének minimális változása mellett. A nagy előtolással azonban jelentősen megnöveke-

dett a hegesztendő anyagokra ható, előtolás irányú erő (5.2. ábra, PP esetén).  

Az 5.13. ábra (e) és (f) varrata eltérő szerszámátmérővel készült (8 és 12 mm). A na-

gyobb átmérő esetén, a koronaoldalon jelentős mértékű beszívódás alakult ki, hasonlóan a na-

gyobb fordulatszám hatásához. A hasonlóság magyarázata, hogy a fordulatszám és a szerszám-

átmérő egyaránt a kerületi sebességgel van összefüggésben, a kerületi sebesség növekedésével 

a HHÖ szélessége (és a varratba bevitt hőmennyiség is) növekszik. 

PP anyagon végzett kísérleteim az 5.1. fejezetben 8 mm átmérőjű és 8 vágóélű ujjmaró-

val készültek. Érdekes jelenség figyelhető meg a szerszámok élszámának változásakor (5.13. 

ábra (g) és (h)). Az itt használt szerszámok átmérője és horonyemelkedése megegyezett, így 

csak az élszámukban volt különbség. A több él, nagyobb súrlódó felületet eredményezett, így a 

hőfejlődés is jelentősebb volt. A nyolcélű szerszámnál látható, hogy a színsávok jóval ritkáb-

ban helyezkedtek el, míg a négyélű szerszámnál sűrűbben. Ugyanakkor a nyolcélű szerszám-

mal a hőhatásövezet szélessége is növekedett. Ez a jelenség a nagyobb szerszámátmérőnél, 

azaz nagyobb hőfejlődésnél volt látható, de mivel itt a fordulatszám azonos, így a több él 

eredményezte a több hőt.  



  PhD értekezés 

   
Kiss Zoltán  73 

 
5.13. ábra. Különböző hegesztési beállításokkal és szerszámokkal készült varratok összehason-

lítása, PETG lemezek esetén, cirkuláris polárszűrők között 
 

Gyökhiba hatása a feszültségoptikai felvételeken 

Már a PP varratok készítésénél is bemutattam, hogy a hegesztési varratok szilárdságánál 

a szerszám fogásmélysége rendkívül fontos, ugyanis a nem megfelelően összehegedt gyök ér-

zékeny a húzó igénybevételre. A nem megfelelően összehegedt gyökrészt gyökhibaként érté-

keltem. A 8,4 mm-es fogásmélységgel készült varratoknál az 5.14/a. ábrán látható a varrat 

gyök oldalán lévő összehegedetlen rész, ami húzó igénybevétel hatására szétnyílik, és lényege-

sen gyorsabb terjedést biztosít a repedésnek. Így hamarabb bekövetkezik a tönkremenetel. Ezt 

a gyökhibát a megfelelő szerszámbeállítással kísérleteim során megszüntettem azáltal, hogy a 

10 mm vastag lemezbe a hegesztő szerszámot 9,6 mm mélyen süllyesztettem be (5.14/b. ábra). 

Ennél az optimálisnak mondható értéknél nagyobb fogásmélység esetén a varrat gyöke túlsá-

gosan átolvadt. A maximális fogásvételi mélység a hegesztendő alapanyag vastagságával 

egyezhet meg. Ebben az esetben könnyen előfordulhat, hogy az anyag alulról egyszerűen kifo-

lyik. 9,6 mm fogásmélységnél már szükségessé vált gyökalátámasztást alkalmazni, amely 

megakadályozta az anyag kifolyását. A gyökalátámasztás használatával lehetőségem nyílt arra, 

hogy kisméretű, 1 mm mély hornyot vágjak az alátét-lemezbe, ezzel a varrat gyökének kissé 

domború jelleget adva, erősebb varrat jött létre. Az alátétlemez és a lapok közé sűrűszövésű 
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PTFE szövetet is helyeztem a varratgyök kissé íves formája miatt, illetve mivel ehhez csak 

kismértékben tapadt csak hozzá a forró ömledék, így megkönnyítette az összehegesztett leme-

zek kivételét a gépből. 

a b 

5.14. ábra A fogásmélység hatása a varrat gyökénél kialakuló feszültségállapotra a: 8,4 mm-es 
fogásmélységnél megfigyelhető az összehegedetlen gyök oldal (gyökhiba), b: 9,6 mm-es fo-

gásmélységgel és 1 mm horonnyal ellátott alátétlemez használatával készített varrat 
  

Az itt kapott feszültségoptikai eredményeim alapján alkalmaztam PP esetében is 9,6 mm 

fogásmélységet és 1 mm mély horonnyal ellátott gyökalátámasztást, ahogy azt a 4.2. fejezetben 

bemutattam (4.9/c. ábra). 

 

Élpróba 

A PETG modellanyagon eddig bemutatott eredményeim alapján a varratban és a HHÖ-

ben maradó hajlítófeszültséget fedeztem fel. Az elkészült varratok korona- és gyökoldalában a 

feszültség húzó vagy nyomó irányának meghatározásához az élpróba módszerét alkalmaztam. 

Ennél a vizsgálatnál egy éles tárggyal a próbatest oldalát megnyomtam, majd a kialakuló 

színsávábrák jellegéből az anyag belső feszültségállapota meghatározható [99]. Legelőször a 

hegesztés nélküli alapanyagot vizsgáltam, hogy a lemez gyártástechnológiája során fellépő 

esetleges anizoptrópiát kimutassam (5.15. ábra). Ennél a vizsgálatnál lineáris polárszűrőket 

használtam, keresztezett polarizátor állásban. Az alapanyag mindkét oldalát megnyomva húzó 

igénybevételt tapasztaltam. 

 
5.15. ábra Alapanyagon végzett élpróba keresztezett állású lineáris polárszűrök között 

 
Következő lépésben a már hegesztett próbatesteken végeztem el az élpróbát korona- és 

gyökoldalról a HHÖ közvetlen közelében. Az eredmény az 5.16. ábrán látható. A koronaoldali 

terhelést nézve (5.16/a. ábra) megállapítottam, hogy ott nyomó jellegű feszültségről van szó, 

míg a gyökoldali (5.16/b. ábra) próbánál húzó jellegű [99]. Ez igazolja a varratban és a HHÖ-

Gyökhiba 
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b a 

ben a hegesztés hatására kialakuló belső hajlítófeszültséget.  

    
 

5.16. ábra A hegesztett próbatest élpróbája keresztezett állású lineáris polárszűrök között a: 
koronaoldalról, b: gyökoldalról  

 

 

Termoretardációs analízis 

A PETG modellanyagon végzett feszültségoptikai vizsgálataim alapján megállapítottam, 

hogy a hegesztési varratban és HHÖ-ben belső maradó hajlítófeszültség van, amit PP lemezek-

nél is igazolni kívántam. Már a faktoros kísérlettervben is bemutattam, hogy a lemezek a he-

gesztés után vetemedtek, a két lemez egymással néhány fokos szöget zár be.  

A hegesztési kísérletekhez felhasznált lemezek extrudálással készültek, amely technoló-

gia anizotroppá tette a lemezeket, hiszen gyártás közben a lemezek elhúzásával a polimer 

ömledék molekulái rendeződtek, orientálódtak a kihozatali irány mentén. A molekulaláncok 

ilyen rendezettsége a hűléssel rögzült a lemezben, amiből az következik, hogy a lemez eltérő 

mechanikai tulajdonságokat mutat a kihozatali irányban és arra merőlegesen (azaz anizotrop 

lesz). A lemezgyártás során alkalmazott vasalási, hűtési, elhúzási szakaszok egyben belső fe-

szültségeket is előidéztek, hiszen a polimer molekulaláncok valamilyen alak és irány szerint 

rendeződtek.  

A hegesztett varratok belső feszültségállapotának vizsgálatához elengedhetetlen megis-

merni az extrudált lemezt is, csak ezután következhet a varrat vizsgálata. A gyártásból adódó 

belső feszültségeket termoretardációs analízis eljárással (TRA) vizsgáltam. Vizsgálatok során 

ott, ahol az anyag megnyúlt, ott maradó nyomófeszültségre következtettem, és fordítva, a ma-

radó húzófeszültséget az anyag zsugorodása esetén tételeztem fel [101,102]. 

A PP lemezek vizsgálatát az 5.17/a. ábrának megfelelően kivágott, hasáb alakú próbates-

teken végeztem. A vizsgált lemezen ’x’ és ’y’ tengelyt vettem fel. A TRA vizsgálat után 

megfigyelhető volt egy jelentős ’x’ tengely menti zsugorodás, ugyanakkor az ’y’ tengely 

mentén alakváltozás nem történt (5.17/b. ábra). Ez alapján a lemezben ebben az irányban nincs 

jelentősebb mértékű belső feszültség, A ’x’ tengely menti 25%-os zsugorodás alapján a lemez 

gyártási/kihozatali iránya az ’x’ tengely mentén volt, mivel ebben az irányban szenvedett el 

alakadás közben húzófeszültséget a polimer lemez.  
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koronaoldal és lemeznek megnyúló oldala (pirossal) egybeesik; ’B’ esetben a lemeznek 

megnyúló oldalára a gyökoldal kerül; ’C’ esetben pedig az egyik lemeznek felül, míg a másik 

lemeznek alul helyezkedik el a megnyúló oldala.  

Az 5.19/b. ábrán látható, hogy a TRA vizsgálatok során az A,B,C alakok álltak elő, így 

belátható, hogy a varrat és az alapanyag anizotrópiája szétválasztható, a varratban a PETG 

modellanyag feszültségoptikai vizsgálatakor bemutatott maradó hajlítófeszültség található. A 

varrat koronaoldala nyomó jellegű, a varrat gyökoldala pedig húzó belső feszültséget 

tartalmazott. 

a b 

5.19. ábra a: A hegesztendő lemezek különféle elrendezéseinek termoretardáció után létrejövő 
lehetséges alakzatainak sematikus ábrája, b: TRA vizsgálatok során előállt alakváltozások 

 
 
PETG lemezek hegesztési kísérletei 

Korábban már bemutattam (5.1.2. fejezet) a varratok hajlítószilárdságát PP lemezek ese-

tében, ahol sikeresen alkalmaztam a simítópapucsos hegesztést. Vizsgálataim során kimutat-

tam, hogy a vizsgált tulajdonságok közül a fordulatszám volt legnagyobb hatással a szilárdság-

ra (állandó fogásmélység esetén). A megfelelő varrat kialakulásához szükséges hőmennyiséget 

legnagyobb mértékben ennek változtatásával lehet befolyásolni. Kis fordulatszám esetén az 

anyag nem olvad meg kellő mértékben, amely akár a hegesztőberendezés károsodásával is jár-

hat. Ellenkező esetben, ha túl sok hő fejlődik, az anyag degradálódhat, amely a varrat minőségi 

romlásához is vezethet. Simítópapuccsal PP esetén 2700-4000 1/perc fordulatszám tartomány-

ban 80-90%-os jósági fokkal rendelkező kötések jöttek létre (5.1/a. ábra). A feszültségoptiká-

hoz alkalmazott amorf PETG lemezek esetében a PP-nél megfelelőnek talált fordulatszám ér-

tékek rendkívül nagynak bizonyultak. Ez az eltérő anyagszerkezetből adódó különböző lágyu-

A 

B 

C
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láspontokból és folyási tulajdonságokból következik. Kézenfekvő, hogy a csökkenő fordulat-

számmal csökken a varratba bevitt mechanikai energia is, amivel a hőfejlődés is csökken. 

PETG anyag esetén valóban a kisebb, 1200-1800 1/perc-es fordulatszámnál készültek a megfe-

lelő minőségű varratok. A PETG lemezek hegesztési vizsgálatainál alkalmazott beállítások az 

5.3. táblázatban láthatók. A két alkalmazott szerszám egyaránt négy éllel rendelkezett, az egyik 

8 mm, a másik 12 mm átmérőjű volt. A 2500 1/perc-es fordulatszámmal végzett hegesztés 

benntartása a kísérletben azért történt, hogy bemutassam, milyen hasonlóságok fedezhetők fel a 

nagy fordulatszám, illetve a nagyobb szerszámátmérő között.  

A feszültségoptikai kísérleteim során megállapítottam, hogy a hegesztési beállítások és 

szerszámátmérők befolyásolják a kapott HHÖ szélességét, amely a varrat szilárdságára is befo-

lyással van. Mivel e tényezők szétválasztása nehéz, ezért egy olyan mutatószámot kerestem, 

amivel a hegesztési folyamat és a várt szilárdság jól jellemezhető. 

A hegesztési paraméterek és szerszámadatok segítségével a hőhatásövezetek szélességei-

nek alapján létrehoztam egy, a kavaró dörzshegesztés technológiai jellemzőiből származó és a 

varratba bevitt hőenergiára utaló K, dimenzió nélküli energiatényezőt (5.3). Ez a tényező a 

hegesztés során bevitt hőmennyiséggel arányos, és csak a hegesztésre jellemző paramétereket 

tartalmaz, mint a fordulatszám, az előtolási sebesség és a szerszámátmérő. Előkísérletekben a 

paraméterek vizsgálatánál meghatároztam, hogy az előtolási sebesség növelése csökkenti a 

hőbevitelt, míg a másik két paraméter növelése a bevitt hőenergiát is növeli.  

 (5.3) 

Fordulatszám
Előtolási 

sebesség 

Szerszám 

ármérő 
K 

[1/perc] [mm/perc] [mm] [-] 

750 75 8 80 

900 100 8 72 

1200 50 8 192 

1200 90 12 160 

1200 50 12 288 

1200 100 8 96 

2550 100 8 204 

2550 50 8 408 
 

5.3. táblázat  PETG lemezek hegesztéséhez használt beállítások és szerszámok 
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 A varrat környezetében kialakuló hőhatásövezet szélességének értelmezése az 5.10. áb-

rán látható. Jól elkülöníthető az a terület, ami a szerszám átmérőjéből adódott. Ez adta a tény-

leges varratot, és ehhez adódott hozzá két oldalról a nagy hőmérséklet miatt kialakult, belső 

feszültségeket tartalmazó rész. Ezek átlagos szélességét vettem figyelembe, az így kapott 

eredmény a varrat hőhatásövezetének átlagos szélessége (HHÖ). 

A K energiatényező függvényében az 5.20. ábrán látható az 5.3. táblázatban bemutatott 

paraméterekkel hegesztett varratok gyökoldali és koronaoldali hajlítószilárdságai. 

 
5.20. ábra PETG lemezek hárompontos hajlításának eredményei a hegesztési beállítások-

ból adódó K energiatényező függvényében 
 

Ha a K tényező 150-400 között van, akkor a varrat hajlítószilárdsága egyenletesen alakult 

és 70-80%-ra megközelítette az alapanyag hajlítószilárdságát (44,8±2,1 MPa). A koronaoldal 

felől és a gyökoldal irányából terhelt minták között 2-3 MPa-os különbség volt, általában ki-

sebb szilárdság adódik abban az esetben, amikor a varrat koronaoldala van a húzott oldalon. A 

K tényező 300 fölötti értékeinél a két terhelési mód közötti különbség megszűnt, a K tényező-

vel arányosan növekvő hőbevitel miatt. Ha a K tényező értéke növekszik, akkor a varratba jutó 

hőbevitel is növekszik. E hőbevitelnek van egy technológiailag optimális tartománya, aminek 

hatására a hegesztett PETG anyag folyási tulajdonságai a kavaró dörzshegesztéshez ideálisan 

alakulnak. Ha a K tényező (illetve a bevitt hőenergia) túlságosan alacsony, akkor hegesztés 

minősége romlott (K<150), a hegesztendő anyag nem lágyult ki eléggé, a varrat szemmel látha-

tóan meg nem olvadt részekből állt. Ez végül a hegesztőszerszám töréséig is vezethet. Abban 

az esetben, ha K tényező túlzottan nagy értéket vett fel (azaz a varratot túlmelegítem), akkor 

ismételten rossz varrat adódott, mivel a lecsökkent viszkozitású anyagot a hegesztőszerszám 

teljesen kinyomta a varratból (vizsgálataim során K>500 érték felett nem tudtam kötéseket 

létrehozni). 

Az 5.21. ábrán látható az 5.3. táblázatban közölt adatokból számolt K tényező kapcsolata 

a hőhatásövezet szélességével. Látható, hogy a kapcsolat jó közelítéssel lineáris, azaz a K té-

0
5

10
15
20
25
30
35
40

0 100 200 300 400 500

H
aj

lít
ós

zi
lá

rd
sá

g 
[M

Pa
]  

 

K [-]

Koronaoldalról
Gyökoldalról



  PhD értekezés 

   
Kiss Zoltán  80 

nyező növekedése a hőhatásövezet szélességének növelésével járt. A mért értékek alapján a 

korreláció igen jó, figyelembe véve, hogy a feszültségoptikai felvételeken sok esetben nehezen 

határozható meg a hőhatásövezet pontos szélessége. A K tényező tehát szoros kapcsolatban 

van a varratba és a HHÖ-be jutó hőbevitellel. 

 
5.21. ábra Hőhatásövezet szélességének változása a K „energiatényező” függvényében, ami a 

PETG varratba bevitt hőenergiát meghatározó főbb paramétereket tartalmazza 
 

A hajlítóvizsgálat után a varratok töretfelületét SEM berendezésen is vizsgáltam. A var-

ratok töretfelületéről készült SEM felvételek lehetőséget biztosítottak arra, hogy a varrat minő-

ségét a hőbevitel szempontjából ellenőrizzem. Az 5.22/a. ábrán az egyik legnagyobb szilárdsá-

got adó, K=400 értékhez tartozó varrat töretfelületének képe látható. Az ábra alsó felében a 

húzott oldal, míg a felső részén a nyomott oldal látható. A húzott rész képlékeny alakváltozást 

szenvedett, majd egy adott szintet átlépve a törés hirtelen következett be a nyomott oldalon is. 

Az 5.22/b ábra már egy kis szilárdságú, K=85 értékhez tartozó varratról készült, látható, hogy a 

húzott részen gyakorlatilag nincs alakváltozás, a varrat könnyedén szétvált. A nyomott oldalon 

megfigyelhető, hogy a varratban lévő anyag nem olvadt meg eléggé, tehát a technológiai beál-

lításra jellemző hőbevitel kevésnek bizonyult (K tényező túlságosan alacsony).  

a b 

5.22. ábra a: K=400 értékhez tartozó nagy hajlítószilárdságú, b: K= 85 értékhez tartozó kis 
hajlítószilárdságú PETG varrat hajlítás utáni töretfelülete 

R² = 0,9317
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5.3. Rövidszál-erősítésű polipropilén hegesztése 
 

A kavaró dörzshegesztés működéséből adódóan lehetőség nyílik rövidszál erősítésű hőre 

lágyuló mátrixú polimer kompozitok hegesztésére is. Ugyanis eltérően az egyéb hegesztési 

technológiáktól, ahol a varrat általában a mátrixnál kisebb szilárdságúra adódik (5.23/a. ábra), 

az FSW módszerrel a szálak összekapcsolása, összekeverése is megvalósítható lehet. A két 

összehegesztendő alkatrész erősítő struktúrájának egymásba kapcsolódódását a lemezek között 

forgó szerszám elősegíti (5.23/b. ábra), így a varratban is rövidszál-erősítésű kompozitot létre-

hozva. 

 
5.23. ábra Hőre lágyuló mátrixú kompozitoknál a varrat – alapanyag határon a: nem 

kapcsolódó, b: kapcsolódó erősítőszálak 
 

A vizsgálataimhoz üvegszál-erősítésű, PP mátrixú kompozitot alkalmaztam. Mivel a dol-

gozatomban 10 mm vastag PP lemezek tompakötéseit készítettem el, főként 8 mm átmérőjű 

szerszámmal, ezért ettől a kompozitos hegesztési kísérleteimnél sem tértem el. Fontos volt, 

hogy a lemezek rendelkezésemre álljanak töltetlen (mátrix) formában is, hogy a hegesztési 

varratokban az erősítés szerepét igazolni tudjam. Mindezek alapján 10 mm vastag, 30 tömeg% 

üvegszál-erősítésű PP mátrixú kompozit lemezeket gyártottam a 3.1. fejezetben leírtak szerint. 

Az erősítőanyag nélküli H483F polipropilén mátrix és a már erősített kompozit lemez 

hajlítószilárdságát az 5.24. ábra szemlélteti. Látható, hogy az üvegszál erősítés hatására a PP 

hajlítószilárdsága másfélszeresére növekedett, ami elsősorban az 5 tömeg%-ban hozzáadott 

maleinsav-anhidriddel ojtott PP kapcsolószernek köszönhetően kialakult szál-mátrix adhézió 

következménye.  

A hegesztéskor a varratok szilárdsági tulajdonságait az erősítő anyagok átfedése mellett a 

varratban lévő erősítőszálak töredezése is jelentősen befolyásolta. A hegesztési előkísérleteimet 

nyolcélű ujjmaróval készítettem, amit dolgozatom korábbi fejezeteiben is alkalmaztam. A kiin-

duláskor 4,5 mm hosszúságú vágott üvegszál azonban nemcsak a hegesztés közben, hanem 

előtte az extrúdercsigák között is jelentősen rövidült. 
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5.24. ábra  Erősítés nélküli és 30 tömeg% üvegszál erősítésű H483F polipropilén alap-

anyag hajlítószilárdsága 
 
Az 5.25. ábrán a préselés utáni lemez és 3000 1/perc-es fordulatszámmal (amely fordulat-

szám a Simona PP-DWST lemezeknél elért egyik legjobb hajlítószilárdságot eredményezte) 

készített hegesztési varrat szálhosszeloszlásának relatív gyakorisága látható. Már a lapok gyár-

tása közben a szálak 1 mm-nél rövidebbre töredeződtek (átlagosan 338 µm), azonban a hegesz-

tési varrat szálainak hosszúsága jellemzően 400 µm alatti (átlagosan 103 µm).  Az üvegszál 

átlagos átmérője 13 µm, így az erősített lemez szálainak L/D viszonya 26, míg a varratban az 

L/D érték 8 körül alakul.  

 
5.25. ábra Az üvegszál hosszúságok relatív gyakoriság diagramja a kompozit alapanyag-

ban és a varratban (hegesztési paraméterek: 3000 1/perc-es fordulatszám, 70 mm/perc előtolási 
sebesség, nyolcélű és 8 mm átmérőjű szerszám) 

 
A varratban található üvegszálak hosszúságának növelése kulcsfontosságú az FSW mód-

szer alkalmazása szempontjából, emiatt további kísérleteimnél továbbra is 8 mm átmérőjű ujj-

marót alkalmaztam, azonban nyolc helyett csak négy vágóéllel rendelkezőt. A négyélű szer-

szám alkalmazásától kisebb mértékű száltöredeződést vártam. A szerszám éleit köszörűgép 

segítségével tovább tompítottam. További kísérleteim során ezt a szerszámot vizsgáltam, ele-
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mezve a fordulatszám hatását a varrat hajlítószilárdságára. Kísérleteim során a hegesztőszer-

szám fogásmélységét az átlagosan 9,6±0,1 mm vastagságú lemezekhez képest 8,5 mm-re állí-

tottam be, illetve a lemezek gyökénél 1 mm mély és 8 mm széles horonnyal ellátott gyökalátá-

masztást alkalmaztam. A hajlítóvizsgálat elvégzésekor az 5.26. ábrán látható eredményeket 

kaptam. A kompozit lemezek hegesztéséhez az 5.25. ábrán bemutatott szálhosszeloszlás méré-

sekor használt 3000 1/perc-es fordulatszám igen nagynak bizonyult, ugyanis a varrat túlságo-

san kis szilárdságú volt. Korábbi fejezetekben bemutattam, hogy az erősítéssel nem rendelkező 

PP-nél a növekvő fordulatszámmal létrejövő növekvő hegesztési hőmérséklet a varrat jósági 

fokát általában fokozta. Üvegszálerősítésű PP kompozitok hegesztésénél a túl nagy fordulat-

szám az üvegszálak hosszának erős töredezettségével járt együtt, viszont a túl kis fordulat-

számnál a varrat anyagának megolvadása nem megfelelő, ami szintén kis szilárdságú hegesz-

tést eredményezett. Ez a varrat hajlítószilárdsága szempontjából optimális hegesztési fordulat-

szám függ az adott szerszám típusától, a lemezben lévő szálak kiinduló hosszától, illetve az 

adott anyag viszkozitásától is. Az általam gyártott kompozit lemezek hegesztéséhez előzetes 

kísérleteim alapján az 1200–3000 1/perc fordulatszámtartományt jelöltem ki, mivel itt vártam a 

varrat megolvadásához szükséges elegendő hőbevitelt a lehető legkisebb száltöredeződésnél. 

Jelen anyag esetében az elért legjobb hegesztéshez tartozó hajlítószilárdsági érték koronaoldali 

terhelés esetében 48,9±4,1 MPa, gyökoldalról pedig 46,7±4,6 MPa, amely értékek közel meg-

egyeznek az erősítés nélküli alapanyag hajlítószilárdságával, ami 46,6±4,8 MPa volt. Ameny-

nyiben azt feltételezem, hogy az erősítőanyagok hatékony összekapcsolása nem történt meg, 

csak mátrix-mátrix kapcsolat volt, akkor ez gyakorlatilag 100%-os jósági fokot jelentene. 

 
5.26. ábra Üvegszál-erősítésű H483F PP mátrixú kompozitok különböző fordulatszámon ké-

szült varratainak hárompontos hajlítószilárdsága  
 

Az üvegszál erősítésű PP lemezek 5.24. ábrán látható 76,7±7,1 MPa hajlítószilárdságá-

hoz képest az elért legjobb hajlítószilárdság koronaoldali terhelés esetben közel 64%-os jósági 

foknak felel meg. Szemléletesebb azonban az erősítetlen H483F anyagú PP lemezek hegesztési 
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szilárdságát viszonyítási alapnak tekinteni. A H483F anyagú PP lemezek hegesztését a kompo-

zitnál alkalmazott négyélű, 8 mm átmérőjű szerszámmal végeztem, a szerszám fogásmélységét 

és a gyökalátámasztás körülményeit azonosan állítottam be. Mivel eltérő PP anyagokról lévén 

szó, a legjobb szilárdsághoz tartozó fordulatszám is eltérő lehet, ezért különböző fordulatszá-

mon végzett hegesztésekkel határoztam meg az elérhető legjobb hajlítószilárdságot. Kísérlete-

im során megállapítottam, hogy a H483F anyagú PP lemezek legjobb hajlítószilárdsága 1500 

1/perc-es fordulatszámnál 38,3±3,8 MPa koronaoldali terhelés esetén valósult meg. Az itt elért 

szilárdsági érték és a kompozit hegesztésekor kapott legjobb hajlítószilárdság között közel 10 

MPa-os különbség van, amely különbözetet csakis a varratban lévő szálak tényleges erősítő 

hatásának lehet betudni. A legnagyobb hajlítószilárdsághoz tartozó 2100 1/perc fordulatszá-

mon, négyélű szerszámmal készített varratok szálkiégetés utáni szálhosszúságai az 5.27. ábrán 

láthatóak, hasonlóan az 5.25. ábrához, szintén az alapanyaghoz hasonlítva. Megfigyelhető, 

hogy a száltöredeződés ezzel a szerszámmal is nagyfokú, de a nyolcélű szerszámhoz képest a 

szálak átlagos hosszúsága 194 µm, ami a nyolcélű szerszámmal kapott értéknek közel a duplá-

ja. Ez 15-ös L/D viszonynak felel meg, viszont a szálhosszak relatív gyakorisága alapján lát-

szik, hogy a lemért szálak közül sok eléri, sőt meghaladja a 400 µm-es hosszat, amely a hajlító-

szilárdsági vizsgálatok alapján már bizonyosan a mátrix alapanyagnál nagyobb hajlítószilárd-

ságot eredményez.  

 
5.27. ábra Az üvegszál hosszúságok relatív gyakoriság diagramja a kompozit alapanyagban és 
a varratban (hegesztési paraméterek: 2100 1/perc-es fordulatszám, 70 mm/perc előtolási sebes-

ség, négyélű és 8 mm átmérőjű szerszám) 
 

Az üvegszálerősítésű PP kompozit lemezek varrataiban lévő szálak kapcsolódását a le-

mezek alapanyagához fénymikroszkópiával is elemeztem. Az 5.28. ábrán látható a varrat és az 

alapanyag határán készített csiszolat fénymikroszkópos felvétele, ahol az alapanyag hosszabb 

szálai a varrat szálaival kapcsolódtak, átfedésben vannak. A szerszám külső palástjának nyom-
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vonala nem azonosítható, így a határvonal pontos helye a mikroszkópi csiszolatok alapján nem 

állapítható meg. A varrat és az alapanyag csatlakozását azonban a varratban található lunkerek 

segítségével hozzávetőleg közelíteni lehet, ezt az ábrán bejelöltem.  Mivel a préselt lemez szál-

orientációja teljesen véletlenszerű, így a mikroszkópi képen egyaránt felfedezhetők hosszabb 

és rövidebb szálak is, ugyanakkor a csiszolat alapján egy adott látható szál hosszúságát nem 

lehet tudni. A varrat és a hegesztett lemez határán lévő szálak iránya, egymáshoz képesti iránya 

szintén véletlenszerű. 

 
5.28. ábra Fénymikroszkópos felvétel a varrat és az alapanyag határáról üvegszál erősítésű 

H483F PP esetén 
 

A lunkerek kialakulása a nagy falvastagságú polimer termékek – fröccsöntésnél is isme-

retes – lehűléséből adódik. A hűlés közben zsugorodó, viszonylag nagy vastagságú varratok 

kihűlésekor a varrat külső része megszilárdult, míg a belső részeken lassabban hűlő anyag zsu-

gorodása lunkerképződéshez vezetett. A csiszolatokon látható üregek egy része nemcsak 

lunker, hanem a szerszám által a varratba belekeveredett légzárvány is lehet. Ezek az üregek 

rontják a varrat minőségét, azonban a nagy falvastagságú lemezek hegesztésekor ezek kialaku-

lását csak csökkenteni lehet. Az erre vonatkozó DVS 2202 kivonat 8.2. Mellékletben található, 

amelyben a forró gázos hegesztés esetén az átlagosan 1 mm-nél kisebb üregek az I. számú 

megfelelési csoportba tartoznak.  

A varratok hajlítás utáni töretfelületeit SEM segítségével is megvizsgáltam azon varrata-

imnál, ahol a tönkremenetel szemmel láthatóan a varrat és a hegesztett lemez határán követke-

zett be. Az 5.29. ábrán látható töretfelületen lévő szálak alapján az üvegszálak a tönkremenetel 

során elszakadtak, illetve szálkihúzódás is megfigyelhető. A szál-mátrix adhézió elfogadható, 

figyelembe véve, hogy alapvetően nehezen hozható létre adhéziós kapcsolat az apoláros PP és 

az üvegszál között, azonban jelen esetben a kapcsolószer segítségével sikerült javulást elérni. A 

fény- és elektronmikroszkópos képek együttesen mutatják, hogy a megfelelően megválasztott 

szerszám képes kapcsolatba hozni a varrat és az alapanyag erősítőstruktúráját.  

lunkerek Határvonal a varrat 
és az alapanyag 

között 
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5.29. ábra SEM felvétel a varrat és az alapanyag határán tönkrement próbatest töretfelületéről 

üvegszál erősítésű H 483 F PP esetén 
 

Az FSW technológia üvegszál erősítésű kompozitokra történő alkalmazhatóságának és az 

elért szilárdságnak kulcsa a varrat szálainak töredezettsége. Olyan esetekben, amikor a hegesz-

teni kívánt kompozit lemezek szálhosszúsága nagyobb, akkor várhatóan a varrat átlagos szál-

hosszúsága is emelkedik, amely erősebb kötést eredményez. A hegesztéseknél felhasznált PP 

kompozit lemez átlagos szálhosszúságát kísérleteimnél nem volt módom változtatni. 

 

5.4. A hegesztéshez használt polimer anyagok viszkozitásainak összehasonlítása 
 

Dolgozatomban az FSW hegesztési módszer vizsgálatát alapvetően kétféle polimer anya-

gon végeztem, PP-DWST anyagon és 30 tömeg% üvegszállal erősített PP H483F-en. E két 

anyagon kívül a hőhatásövezet tanulmányozására átlátszó PETG anyagot is alkalmaztam, illet-

ve az erősítetlen H483F anyagú PP lemezeket is figyelembe véve összesen 4 különböző poli-

mer anyagot vizsgáltam. A PP-DWST anyagú lemezek hegesztésénél feltártam a hegesztési 

paraméterek hatását a varrat mechanikai tulajdonságaira, úgymint a fordulatszám, hegesztési 

előtolási sebesség, szerszámátmérő, fogásmélység. A PETG modellanyag hegesztésekor a PP 

hegesztésénél alkalmazott fordulatszám és előtolási beállítások nem eredményeztek megfelelő 

varratot, a megolvadt polimer viszkozitása túlságosan alacsonyra csökkent, a hegesztő szer-

szám kipréselte az ömledéket a hegesztőpapucson keresztül. Mint ahogy ez az eset is mutatja, a 

hegesztési paraméterek megválasztása elsősorban a hegesztendő anyagtól függ. Az erősítetlen 

H483F PP hegesztése közben is tapasztaltam, hogy a Simona PP-DWST agyagnál beállított 

fordulatszám túlságosan magas. Célul tűztem ki tehát, hogy az egyes anyagok viszkozitása 

közötti különbséget kapcsolatba hozzam a hegesztési fordulatszámmal.  

Az 5.30. ábrán látható, hogy az MFI méréseknél azonos hőmérsékleten (230°C, 2,16 kg) 

és azonos vizsgálati körülmények között jelentős eltérés van a négy alkalmazott anyag között. 

Ha az MFI értékek mellett ábrázolom az adott anyag hegesztésekor a legnagyobb hajlítószi-
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lárdságot adó fordulatszámot, akkor megfigyelhető, hogy a nagyobb MFI értékkel rendelkező 

anyagokhoz kisebb hegesztési fordulatszám tartozik (a vizsgált négy lemezen és a megadott 

tartományon belül).  

 
5.30. ábra  Hegesztési vizsgálatokhoz felhasznált anyagok MFI (230°C; 2,16 kg) értékeinek és 
az adott anyaghoz tartozó legjobb hajlítószilárdságot eredményező fordulatszámok összehason-

lítása  
 

A részben kristályos PP és amorf PETG alapanyagok között természetesen számos kü-

lönbség van, emiatt az MFI étrékek összehasonlítását nem teszem meg. A főbb hegesztési pa-

raméterek (fordulatszám és előtolási sebesség) a dolgozatomban már ismertetetett módon (K-

tényező) meghatározzák a hegesztés közben a varratba jutatott energiát, amelynek mennyisége 

nem csak alulról korlátos (ha az anyag képlékeny állapotba hozása, megömlesztése nem törté-

nik meg, akkor az a szerszám töréséhez vezet), hanem felülről is. Ha hegesztés közben túlságo-

san lecsökken a viszkozitás, akkor az a PETG-nél tapasztalt hibás varratot eredményezi (a 4.2. 

fejezetben bemutatott módon). A dolgozatomban használt négyféle anyag hegeszthetősége ré-

vén kijelenthető, hogy a kavaró dörzshegesztésnél a túlságosan kis viszkozitás a varrat megfe-

lelő kiképzését, illetve az ömledék varrattérben tartását gátolja, ezzel a hegesztés minőségét 

rontja.  

 
 
5.5. Varrat és az alapanyag kristályszerkezetének vizsgálata 
 

A mechanikai vizsgálatoknál bemutattam, hogy a hegesztett próbatestek tönkremenetele 

a varrat és az alapanyag határánál, vagy a varratban történt, sohasem az alapanyagban. Ennek 

magyarázata, hogy a hegesztés hatására a PP varratban és a hőhatásövezetben az alapanyagtól 

eltérő kristályszerkezet alakult ki, amit ebben a fejezetben mutatok be. 

Az 5.1.1. fejezetben leírtaknak megfelelően egy 8 mm átmérőjű ujjmarót alkalmaztam a 
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PP lemezek összehegesztéséhez. A hegesztési fogásmélység 9,6 mm volt, a hegesztés előtolási 

sebessége 60 mm/perc volt. A morfológia vizsgálatához két fordulatszámot választottam ki: 

egy kisebb (2000 1/perc fordulatszámon hegesztett) és az elért legnagyobb jósági fokú (3000 

1/perc) varratokat hasonlítottam össze. Az 5.1. ábrán látható húzószilárdsági eredmények alap-

ján 2000 1/perc fordulatszámon a kötés jósági foka 54,9±5,7%, míg 3000 1/perc fordulatszá-

mon 86,0±2,6%. 

A fény- és elektronmikroszkópos vizsgálataim során a polipropilén varratokat az 5.31. 

ábrán látható keresztmetszetben figyeltem meg. A hegesztési varrat a szerszám külső átmérője 

által meghatározott felület mentén találkozik az alapanyaggal (keresztmetszeti képen határvo-

nalak). A varrat két oldalán lévő határvonalakat a szerszám kerületi sebességének és a hegesz-

tés irányának viszonya alapján lehet megkülönböztetni. Ahol a szerszám kerületi sebessége 

megegyezik a hegesztés előtolási irányával, az az ún. előreáramlási oldal, ahol a két sebesség 

egymással ellentétes, az a hátraáramlási oldal. Vizsgálataim során a varrat előreáramlási és 

hátraáramlási oldalán kialakult morfológiai szerkezetben lényeges különbséget nem találtam. 

Ennek magyarázata, hogy a 2000 és 3000 1/perc-es fordulatszámnak 8 mm átmérőjű szerszám 

esetén 837 és 1256 mm/s kerületi sebesség felel meg. Összehasonlítva a kerületi sebesség érté-

keket az előtolási sebesség 1 mm/s értékével, a forgásirányból adódó különbség a varrat két 

oldalán elhanyagolható. Fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatok során külön figyelmet for-

dítottam a határvonalak közvetlen környezetében kialakult kristályszerkezetre, így a határvo-

nalról származó minták értelmezése az 5.31. ábrán kinagyított ábrázoláson látható. 

 
5.31. ábra A varrat keresztmetszetén megfigyelt határvonalak értelmezése 

 
A kristályszerkezet vizsgálatát keresztezett polarizátor állásban (lineáris polarizátor és 

analizátor), áteső megvilágítással fénymikroszkópban végeztem. Ehhez a varratból 3-5 μm 
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Az 5.33/a. ábrán a 2000 1/perc fordulatszámmal hegesztett varrat előreáramlási oldalán 

lévő határ figyelhető meg.  A határtól balra és jobbra, a varrat és az alapanyag szferolitos szer-

kezete hasonló egymáshoz, de a kettő között egy kb. 400-500 µm szélességű átmeneti réteg 

figyelhető meg. Az 5.33/b. és c. ábrán az átmeneti réteg egy kiemelt része látható, bejelölve a 

felismert szupermolekuláris szerkezeti rétegeket. Az 5.33/b. ábra készítésekor a keresztezett 

állású polarizátor és analizátor 45°-os szöget zárt be az átmeneti réteg hosszirányával, míg az 

5.33/c. ábrán a bezárt szög nulla, vagyis az átmeneti réteg hossziránya párhuzamos a polarizá-

ciós síkkal. Az átmeneti réteget alkotó sávok jobbról balra haladva a következők: 

B: Az alapanyag eredeti szferolitos szerkezete, az átlagos szferolitméret 25-30 µm. 

Tkülső: A hegesztőszerszám kerületi sebessége által létrehozott nyírt réteg. Ez a sáv gyakorlati-

lag a HHÖ, ahol a polimer nem érintkezett a hegesztőszerszámmal, de a keletkező hő hatá-

sára a kritályszerkezet módosult. Bár ez a réteg a hegesztőszerszám elhaladása mellett he-

lyezkedett el, itt a hegesztés során kialakult hőmérséklet elegendő mértékben lágyította meg 

a polipropilént ahhoz, hogy a szerszám forgásának hatására egy torzított szfeolitokból álló 

zónát alakíthatott ki. A szerszám külső átmérőjéhez közelebb eső részeken a nagyobb hő-

mérséklet hatására megolvadt polimer már teljes mértékben áramlásba került, majd a szer-

szám kerületi sebessége által meghatározott nyírás közben kristályosodott ki. 

T: A szerszám palástjának alkotójába eső vonal, gyakorlatilag a varrat és az alapanyag határ-

vonala. 

Tbelső: A varrat belső átmeneti zónája a Tkülső sávhoz hasonlóan jött létre, de már a varrat olda-

lon.  

S: A varrat belsejében ismét szferolitok alakultak ki. Keletkezésük magyarázata az, hogy a jó 

hőszigetelő polipropilén a varrat középső részében – a fröccsöntött termékeknél is megfi-

gyelhető – egyfajta „mag-héj szerkezet” teremti meg a szferolitos kristályosodáshoz szüksé-

ges lassú kihűlést. A varrat körül, (a „héjban”, Tbelső) az intenzív hőelvonás miatt (az alap-

anyag, illetve a korona és gyök irányába terjedő hő miatt) nem tudtak kialakulni szferolitok, 

addig a varrat középső részein – a „magban” – a kristályosodás zavartalan. 
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5.33. ábra A varrat és az alapanyag határának áteső fényű megvilágítása keresztezett polarizá-
tor lemezek között a varrat 5.31. ábrán jelölt részéről, 2000 1/perc-es fordulatszámnál. a: a var-

rat és az alapanyag szferolitos szerkezete, b, c: az átmeneti rétegben kialakult 
szupermolekuláris szerkezet (b ábrán a polarizátor diagonális helyzetű, míg c ábrán párhuza-

mos az átmeneti réteggel) 
 

3000 1/perc-es fordulatszámmal készített hegesztés esetén az alapanyag és a varrat közöt-

ti sáv szélessége jóval kisebb volt, kb. 200-300 µm. 2000 1/perc-es hegesztéshez képest alig 

figyelhetők meg a szerszám palástvonalának környezetében kialakult átmeneti részek (Tbelső és 

Tkülső zónák), mivel a nagyobb fordulatszám hatására kialakult nagyobb hőmérséklet miatt az 

ömledék kevésbé volt nyírásnak kitéve.  

3000 1/perc-es fordulatszámmal készített hegesztés esetén az 5.34/a. ábrán kriogénes 

mikrotommal készített minta látható. A kriogénes mikrotommal csak nagyon kis szélességű, 

kb. 300 µm széles szeleteket tudtam készíteni, de itt is megfigyelhető az alapanyag 

szferolitjainak felaprózódása a varrat irányában. Jól kivehető a „T” egyenes vonal mentén ki-

alakult transzkristályos szerkezet, amit a szerszám palástjának alkotója (szerszám külső átmé-

rője) határozott meg. Ugyanez az egyenes határoló vonal figyelhető meg a SEM vizsgálatoknál 

is (5.34/b. ábra). Itt az alapanyag és a varrat érintkezési síkjában elhelyezkedett, gócsorról le-

nőtt fibrilláris szerkezet figyelhető meg [105, 106]. 
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Maratott minták vizsgálatakor a varrat és az alapanyag határfelületére koncentrálva, a 

fénymikroszkópos vizsgálatoknál feltárt átmeneti részeket elemeztem. 3000 1/perc-es fordulat-

szám esetén az 5.36. ábrán látható módon az alapanyag szferolitos szerkezete hirtelen változik 

meg. A varrat közepe felé haladva a szferolitos szerkezet kb. 40 μm szakasz után újra megfi-

gyelhető, bár az alapanyag szferolitméretéhez képest jóval kisebb méretben és kevésbé szabá-

lyos formában.  

 
5.36. ábra Az alapanyag és a varrat maratás utáni határfelülete 3000 1/perc-es fordulatszám 

esetén a varrat 5.31. ábrán bejelölt részéről 
 

A fénymikroszkópos vizsgálataimhoz hasonlóan a SEM vizsgálatok esetében is 2000 

1/perc-es fordulatszámnál figyelhetők meg áramlási vonalak a varrat és az alapanyag határánál. 

Ezeken a részeken az ömledék erős nyírásnak volt kitéve a hegesztés során, így itt a nyírási 

iránynak megfelelően kristályosodott ki a polimer. Az 5.37/a. ábrán látható elrendeződés sza-

bad szemmel is megfigyelhető a hátraáramlási és az előreáramlási határoknál is. Az 5.37/b. 

ábrán, az erősen nyírt szakasz határán kinagyítva láthatók a varratra jellemző kis szferolitok, 

illetve az áramlás mentén kristályosodott réteg. Az áramlás hatására nyíródott réteg a kisebb 

fordulatszám okozta kisebb megolvadás miatt jött létre, mivel itt a kisebb hőmérséklet miatt 

nagyobb viszkozitása volt a polipropilénnek. Következésképpen a varrat homogenizálása ki-

sebb mértékű volt, aminek következménye a kisebb szilárdság. 
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a b 

5.37. ábra Az alapanyag és a varrat határfelülete 2000 1/perc-es fordulatszámnál a varrat 5.31. 
ábrán bejelölt részéről a: áramlási következtében létrejövő rendezettség, b: az áramlásnak kitett 

részen nincs szferolit 
 
Hegesztett 30 tömeg% üvegszál-erősítésű PP kristályszerkezete 

Az üvegszálas PP lemezek 2100 1/perc-es fordulatszámon végzett hegesztésekor kapott 

varratokat szintén maratásos eljárással vizsgáltam (5.38. ábra). A maratás után SEM felvétele-

ken elemeztem a varrat és az alapanyag határát az 5.31. ábrán bemutatott határvonalon.  

a b 

5.38. ábra SEM felvételek a varrat és alapanyag hátraáramlási oldaláról, 2100 1/perc fordulat-
számon hegesztett üvegszálas PP-ről  a: kis és b: nagy nagyításban 

 
A préselés következtében az alapanyagban véletlenszerű orientációban álltak a szálak 

(5.38/a. ábra), ebből következően a határfelület két oldalán elhelyezkedő szálak egymáshoz 

képesti elhelyezkedése is véletlenszerűen eshet egy irányba, vagy egymással szöget bezáróan 
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1500 1/perc-es fordulatszám esetén a varrat és az alapanyag határán áramlási vonalak is 

megfigyelhetőek, hasonlóan a kisebb fordulatszámon hegesztett, üvegszál nélküli maratott 

mintákhoz. Az 5.41. ábrán a PP kristályosodását a szerszám mozgásának hatására keletkező 

nyírási igénybevétel alakította, a határon kialakult nyírt szakasz jól láthatóan helyezkedik el.  

 
5.41. ábra SEM felvételek 1500 1/perc-es fordulatszám esetében a: a varrat és az alapanyag 

határfelületén kialakult, nyírt, áramlási réteg  
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6. Az eredmények összefoglalása 
 

Dolgozatom első részében a szakirodalom alapján röviden áttekintettem a polimer szer-

kezeti elemek legfontosabb hegesztési eljárásait, illetve a hőre lágyuló mátrixú kompozitoknál 

használható hegesztési módszereket. Röviden bemutattam a fémek hegesztésénél alkalmazott 

kavaró dörzshegesztés (FSW) működését és a használatos szerszámtípusok jellemzőit. Ismer-

tettem az eljárás polimer anyagokon eddig elért eredményeit. Az irodalmi rész befejezéseként a 

különféle műanyaghegesztési eljárásokkal készült varratok hőhatásövezetét tekintettem át. Az 

irodalmi áttekintés után megfogalmaztam a dolgozatomban elérni kívánt célokat, amelyek 

megvalósulását a következőkben foglalom össze. 

Dolgozatomban PP, PETG és üvegszál-erősített PP lemezek összehegesztésével igazol-

tam az FSW módszer létjogosultságát polimerek esetében. Előkísérleteken keresztül megállapí-

tottam, hogy a fémeknél jól működő szerszám és a hozzá tartozó, azzal együtt forgó váll rossz 

felületi minőséget eredményezett, ezért az FSW technológiát úgy alakítottam át, hogy váll he-

lyett egy fűtetlen PTFE tömböt alkalmaztam simítópapucsként. Igazoltam, hogy a hegesztéshez 

egy megfelelően megválasztott ujjmaró is elégséges, amelyet a marási (forgácsolási) iránnyal 

ellentétes irányban kell forgatni. További előkísérleteim során megépítettem egy, a polimer 

lemezek automatizált FSW módszerrel történő összehegesztéséhez alkalmas hegesztő padot, 

továbbá meghatároztam a reprodukálható, stabil technológia szükséges feltételeit (gyökalátá-

masztás, fogásmélység). 

Munkámban polipropilén lemezek esetén 2500-4000 1/perc fordulatszám között az alap-

anyag húzó- és hajlítószilárdságához képest 80-90%-os jósági fokkal rendelkező kötéseket tud-

tam készíteni. Faktoros kísérlettervvel vizsgáltam a hegesztési fordulatszám, az előtolási sebes-

ség, a szerszámátmérő és a fogásmélység paraméterek hatását és megállapítottam, hogy a he-

gesztési varrat szilárdságára leginkább a fordulatszám volt jelentős hatással. Hárompontos 

hajlítóvizsgálatok során két különböző terhelési esetet különböztettem meg, egyszer, amikor a 

nyomófej a szerszám korona oldalával érintkezett, illetve amikor a varrat gyökoldalával. A 

hajlítószilárdság mindkét oldalról mérhető, közel hasonló értékeinek eléréséhez a fogásmélység 

helyes beállítása is jelentős befolyásoló tényezőnek bizonyult. 

A PP anyagról áttérve PETG modellanyagon vizsgáltam a varratban és a környezetében 

lévő hőhatásövezetnek (HHÖ) a tulajdonságait a hegesztési beállítások és szerszámok függvé-

nyében, feszültségoptikai módszerrel. Megállapítottam, hogy varrat és a HHÖ maradó belső 

hajlító feszültséggel terhelt, a varrat koronaoldalán nyomó, míg a gyökoldalon húzó jellegű 

feszültség volt jelen. A belső hajlítófeszültségi állapotot termoretardációs analízissel PP anya-

gon is bizonyítottam. 
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A hegesztési beállítások és szerszámok jellemzésére létrehoztam egy, a hegesztési 

hőbevitelre jellemző K tényezőt, amely tartalmazza a fordulatszám, az előtolási sebesség és a 

szerszámátmérő értékeket. Kimutattam, hogy ez a K tényező szoros kapcsolatban áll a varrat 

hőhatásövezetének kiterjedésével. A K tényezővel a varrat mechanikai tulajdonságai is kapcso-

latba hozhatók, csak a 150-400 tartományában lehet megfelelő minőségű kötést létrehozni 

PETG lemezeknél. 

30 tömegszázalék üvegszállal erősített PP lemezeknél igazoltam az FSW módszer alkal-

mazhatóságát hőre lágyuló mátrixú polimer kompozitra. A H483F PP mátrixú üvegszálas 

kompozit lemezeknél a legmagasabb hajlítószilárdságot 4 élű, 8 mm átmérőjű szerszámmal 

2100 1/perc fordulatszámon értem el: 48,9±4,1 MPa, ami a kompozit alapanyaghoz képest 

64%-os jósági fokkal rendelkezik. A H483F mátrixból készült erősítetlen lemezek esetén 

ugyanezzel a szerszámmal azonban csak 1500 1/perc fordulatszámon tudtam elérni a legjobb 

hajlítószilárdságot: 38,3±3,8 MPa, amelyhez képest a kompozit lemez hajlítószilárdságának 

magasabb értéke a szálaknak a hegesztési varratban betöltött erősítő szerepe járult hozzá. Be-

mutattam, hogy a varrat szilárdságának meghatározó feltétele az erősítőszálak hosszúsága. 

A dolgozatomban használt lemezek hegesztéséhez tartozó, legjobb hajlítószilárdságot 

eredményező fordulatszámokat megvizsgálva megállapítottam, hogy azok szoros kapcsolatban 

állnak a hegesztendő anyagok viszkozitási tulajdonságaival. 

A dolgozatom befejező részében az FSW módszerrel készített polipropilén varratok 

szupermolekuláris szerkezetét tanulmányoztam fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatok 

segítségével. A vizsgálathoz egy kisebb (2000 1/perc fordulatszámon hegesztett) és az elért 

legnagyobb húzószilárdságú (3000 1/perc) varratot hasonlítottam össze. Mind a fénymikro-

szkópos, mind az elektronmikroszkópos vizsgálatoknál megfigyelhető volt, hogy a varrat kö-

zépső részein az alapanyaghoz hasonló szferolitos szerkezet jött létre, de az itt található 

szferolitok átlagos átmérője (10-20 µm) közel fele az alapanyagénak (25-30 µm). A varrat kö-

zépső részén lévő szferolitos szerkezet a varrat közepében kialakult viszonylag lassú hűlési 

sebesség miatt jött létre. A 2000 1/perc-es fordulatszámmal hegesztett mintáknál az alapanyag 

és a varrat találkozásánál 400-500 µm szélességű átmeneti rész volt. Ez az átmeneti rész 3000 

1/perc-es fordulatszámnál fele akkorára, 200-300 µm-re csökkent. Az átmeneti részen több 

szupermolekuláris szerkezetet azonosítottam, illetve a szerszám külső átmérőjén (a szerszám 

palástjának vonalában) egyenes határvonalat figyeltem meg, ahol transzkristályos szerkezet 

alakult ki.  
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6.1. Tézisek 
 
A dolgozatban bemutatott eredményeim alapján az alábbi tézispontokat fogalmaztam meg: 

1. Bebizonyítottam, hogy a kavaró dörzshegesztés hőre lágyuló polimerek (polipropilén, 

poli(etilén-tereftalát-glikol) és 30 tömeg% üvegszál erősített polipropilén) hegesztésére 

is alkalmazható, azonban a fémeknél alkalmazott, szerszámmal együtt forgó váll helyett 

kiegészítő fűtést nem tartalmazó, politetrafluoretilén anyagú, szerszámmal együtt hala-

dó, de forgó mozgást nem végző simítópapucs alkalmazása szükséges. Kimutattam, 

hogy a gyakorlatban leggyakrabban használt, 10 mm vastagságú polipropilén lemezek 

kavaró dörzshegesztésénél egy 8 mm átmérőjű és nyolcélű ujjmarónak a forgácsolási 

irányához képesti ellentétes irányú forgatásával az alapanyag húzószilárdságához ké-

pest 80-90%-os jósági fok érhető el, 2700-4000 1/perc-es fordulatszám tartományban, 

30 mm/perc-es előtolási sebesség mellett [107, 108].  

2. A kavaró dörzshegesztés legfontosabb technológiai paramétereire kiterjedő teljes fakto-

ros kísérletterv alkalmazásával kimutattam, hogy az előtolási sebesség, a fordulatszám, 

a szerszámátmérő és a fogásmélység közül a fordulatszám és a fogásmélység van a leg-

nagyobb hatással a hegesztett polipropilén varrat hajlító-szilárdságára. Mérésekkel iga-

zoltam, hogy a 10 mm vastag polipropilén lemezek hegesztésekor, 9,6 mm fogásmély-

ségnél és 1 mm mélyen hornyolt gyökalátámasztásnál eltűnik a koronaoldal és gyökol-

dal közötti hajlítószilárdság-különbség, és az alapanyaghoz képest 90%-os jósági fok 

érhető el, 3000 1/perc fordulatszámon és 50 mm/perc előtolási sebességnél [109, 110]. 

3. A 10 mm vastag poli(etilén-tereftalát-glikol) modellanyagon készült varratok feszült-

ségoptikai elemzésével bevezettem a kavaró dörzshegesztett varratba bevitt hőenergiát 

jellemző K dimenzió nélküli energiatényezőt, amely magába foglalja az előtolási sebes-

ség, a fordulatszám és a szerszámátmérő értékeit: 

  
 

Rámutattam, hogy a K tényező egy olyan hegesztési beállításokból meghatározható ér-

ték, amellyel a varrat szilárdságát becsülni lehet. Poli(etilén-tereftalát-glikol) anyagú 

hegesztési varratok hajlítószilárdsága alapján kimutattam, hogy a K tényező 150-400 

közötti értéke átlagosan 70-80%-os jósági fokot eredményez [111].  

4. Poli(etilén-tereftalát-glikol) lemezeken végzett feszültségoptikai vizsgálatokkal kimu-

tattam, hogy a varratban maradó hajlítófeszültség: a varrat koronaoldalán nyomó-, míg 

a gyökoldalán húzófeszültség alakul ki. A varratban kialakuló hőhatásövezet szélessé-

gét vizsgálva kimutattam, hogy az átlagos szélesség lineárisan függ a hegesztési para-
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métereket (fordulatszám, előtolási sebesség és szerszámátmérő) magába foglaló, a var-

ratot jellemző K energiatényezőtől [111]. 

5. Megállapítottam, hogy a 2000 1/perc-es fordulatszámon készült, 50-55%-os jósági fokú 

polipropilén varratoknál a nem megfelelő megolvadás miatt erősen nyírt, 400-500 µm 

szélességű átmeneti réteg alakul ki a varrat-alapanyag határán. Az átmeneti réteg szé-

lessége 3000 1/perc fordulatszámon készült, 85%-os jósági fokú polipropilén varratok-

nál 200-300 µm-re csökken. Kimutattam, hogy a varratban található szferolitok átlagos 

mérete közel fele az alapanyagban lévő szferolitokénak [112]. 

6. Bebizonyítottam, hogy a kavaró dörzshegesztési eljárás polipropilén mátrixú 30 tö-

meg% üvegszál-erősítésű kompozit lemezek esetében is hatékony hegesztési módszer. 

10 mm vastag kompozit lemezeken, 8 mm átmérőjű és négyélű ujjmaróval, 2100 1/perc 

fordulatszámon készült varratok hajlítószilárdsága 27%-kal nagyobb az erősítetlen le-

mezek legjobb hajlítószilárdságot eredményező varrataihoz képest. A kompozit lemez 

varratánál elért hajlítószilárdság-növekedés a varrat és az alapanyag határán áthúzódó 

erősítőszálak jelenlétét igazolja. A polipropilén kompozit lemez alapanyagának hajlító-

szilárdságához képest a varrat jósági foka 64%. 2100 1/perc fordulatszám alatt a poli-

mer alapanyag nem megfelelő átolvadása miatt, míg e fordulatszám felett az erősítő 

üvegszálak hosszainak nagyfokú töredezése miatt csökken a varrat hajlítószilárdsága 

[113].  

 

6.2. Gyakorlati alkalmazhatóság 
 

A különböző szerkezeti, teherviselő polimer elemek elterjedésével ezen alkatrészek ösz-

szekapcsolására alkalmas, jól automatizálható, gyors és megfelelő szilárdságot adó hegesztési 

módszerként az FSW alkalmas mind erősítés nélküli termoplasztikus polimer, mind rövid szál-

lal erősített hőre lágyuló mátrixú polimer kompozit lemezek összehegesztésére. Ez az eljárás 

felhasználható tartályok automatizált gyártásánál, autóipari alkatrészek kötéseinél, akár hegesz-

tőrobottal, akár gyártósorba integrálva [114]. 

 

6.3. További kutatást igénylő területek 
 

Új hegesztési eljárásként az FSW alkalmazhatósága számos feltáratlan műszaki feladatot 

jelent a különböző fémek hegesztése esetében is, emiatt az eljárás kutatása a mai napig igen 

széleskörű. Ahogyan dolgozatomban bemutattam, polimerekre történő alkalmazásakor még 

több nyitott kérdés van, amelyek további kutatást igényelnek, ezek közül a legfontosabbak: 
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A dolgozatomban hegesztett lemezek vastagsága azonosan 10 mm volt, de érdemes lenne kü-

lönböző vastagságú és átmérőjű hegesztési szerszámmal egy Φ viszonyszámot képezni, amely 

a 6.1. szerint definiálható: 

][−=Φ
h
c       (6.1) 

ahol Φ a fogásmélység (d) illetve a lemez vastagság (h) hányadosa. Ennek az alaki tényezőnek 

és a hegesztési beállítások, a hegesztendő lemezek ömledékeinek viszkoitása stb. viszonyításá-

val egy jóval általánosabb képet lehetne kapni a hegesztési eljárás alkalmazhatóságáról. 

Új terület a hőre lágyuló mátrixú, de különféle típusú vágott szálerősítéssel rendelkező 

polimer kompozit lemezek FSW hegeszthetőségének a vizsgálata, beleértve a természetes szá-

lakkal erősített vagy akár az önerősített kompozitokat is. Vizsgálni lehetne a varrat száltörede-

ződésének minimalizálását, akár speciális szerszámokkal, akár egyéb kiegészítő technikák se-

gítségével. Arra pillanatnyilag nem található adat a szakirodalomban, hogy az eljárással milyen 

szilárdság érhető el a hosszúszálas kompozitoknál. További érdekes terület a ponthegesztésre 

kidolgozott FSW tanulmányozása termoplasztikus mátrixú kompozitok esetében. 

Hegesztés közben a két hegesztendő alkatrész anyagának keveredése és 

homogenizációja, a varrat és környezetében kialakuló hőmérséklet-eloszlás, szálerősítéses 

anyagoknál a száltöredezés folyamata stb. további kutatásokat igényelnek. Mind modellezési, 

mind pedig valós hegesztési vizsgálatokkal tovább elemezhetők a hegesztés közbeni fizikai 

folyamatok, illetve a varrat szilárdságára gyakorolt hatásuk. A 6.1. ábrán az általam színes PP 

lemezek összehegesztésével készült varratokon tapasztalható áramlási kép látható. 

 
6.1. ábra 2100 1/perc fordulatszámon hegesztett színes PP lemezek keresztmetszetében kiala-

kult, „hagymahéj-szerű” áramlási vonalak 
 
A dolgozatom 5.4. fejezetében bemutattam, hogy a hegesztendő anyagok viszkozitása alapve-

tően befolyásolja a hegesztési beállításokat, elsősorban a hegesztési hőbevitellel szorosan ösz-

szefüggő fordulatszámot. A különböző polimer anyagok hegesztéshez szükséges beállítások 

becsléséhez szükséges lenne a kapcsolat pontos feltárása. 
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8. Mellékletek 
 
8.1. Polimer szerkezeti elemek kötéstípusai [7] 
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8.2. Kivonat a DVS 2202-1 szabványból a polimer hegesztési varratok hibáiról [104] 
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8.3. Teljes faktoros kísérleti terv [103] 
 

A 2 p típusú tervek p faktort tartalmaznak, és mindegyiket két szinten vizsgálják. Ha 

minden beállításnál egy kísérletet van, akkor a terv N= 2 p pontot tartalmaz. 

Jelölje jz a j-edik faktort, 0
jz a faktor alapszintjét a 8.1 alapján számíthatjuk: 

max min
0

2
j j

j

z z
z

+
=      (8.1) 

A 0
jz (j=1, ..., p)értékkel jellemzett pontot a terv centrumának nevezik. 

A variációs intervallum 8.2. alapján: 
max min

0

2
j j

j

z z
z

−
=      (8.2) 

A faktorokat a 8.3. összefüggés alapján célszerű transzformálni: 
0

j j
j

j

z z
x

z
−

=
Δ

, j=1, …, p.    (8.3) 

A transzformáció után minden jx  faktor értéke +1, a magasabbik szinten ( max
j jz z= ), és -1 az 

alacsonyabbik szinten ( min
j jz z= ). A kísérleti terv az a táblázat, amely kísérletenként megadja 

az egyes faktorok beállítandó értékeit (8.1. táblázat).  

A feltételezett modell elméleti regressziós függvénye 8.4. összefüggés alapján: 

0 1 1 2 2 ... p pY x x xβ β β β= + + + +    (8.4) 

A lineáris regresszióban, és a konfidencia vizsgálatokban itt is célszerű egy x0 változót beve-

zetni, amelynek értéke mindig +1, így a ß0 paraméter a többivel azonosan kezelhető, helyette a 

(8.4) egyenletben ß0x0 írható. 

Négy faktor esetére a kibővített kísérleti terv a 8.1. táblázatban látható. 

i x0 x1 x2 x3 x4  i x0 x1 x2 x3 x4 

1 + - - - -  9 + - - - + 

2 + + - - -  10 + + - - + 

3 + - + - -  11 + - + - + 

4 + + + - -  12 + + + - + 

5 + - - + -  13 + - - + + 

6 + + - + -  14 + + - + + 

7 + - + + -  15 + - + + + 

8 + + + + -  16 + + + + + 

8.1. táblázat  Az 0x  változóval kibővített kísérleti terv beállításai 1624 ==N esetre 
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A paraméterek becslésére a 8.5. képlet alkalmazható (ortogonális változókról van szó): 

2

i ji i ji
i i

j

ji

y x y x
b

Nx
= =
∑ ∑

∑
    (8.5) 

ahol N a kísérleti terv pontjainak a száma, yi a kisérleti eredmények. 

Kiértékeléskor a faktorok hatása megadható grafikusan, illetve számszerűen is. A (8.5) képlet-

tel természetesen az interakciós együtthatók is meghatározhatók, vagyis vizsgálható, hogy az 

egyik paraméter értékének változása milyen mértékben függ a másik faktor szintjétől. Ha az 

interakciós tag értéke pozitív, vagyis például a b12>0 akkor az x1 faktor értékének növelése 

nagyobb mértékben növeli a célfüggvény értékét az x2=+1 szinten, mint az x2=-1 szinten.  

A kisérleti tervek értkelésekor szokás a faktorok hatását grafikusan szemléltetni (5.7. ábra) és 

számszerűen megadni. A j-edik faktor hatása (hj) a 8.6. összefüggésel számolható: 

( ) ( )j j jh y y+ −= −      (8.6) 

ahol y a célfüggvény számtani középértéke, a j+ és j- alsó index a fölső, illetve alsó szinthez 

tartozó középértéket jelez. 

 A faktoros kísérletterv alkalmazásának számos feltétele van, ezek közül a reprodukálha-

tóságot (4.2. fejezet), illetve az eredmények normális eloszlását box-plot táblázatok segítségé-

vel ellenőriztem (5.1.1. fejezet). A hegesztések után kapott eredmények szórásának megegye-

zéséről ún. Cochran próbát alkalmaztam. 

 

Cochran próba 

Ha a minták elemszáma azonos, de az összehasonlítandó szórásnégyzetek száma na-

gyobb, mint kettő, és közöttük van egy kiugró érték, akkor alkalmazhatjuk a Cochran próbát. 

A tapasztalati szórásnégyzet a 8.7. alapján számolható: 

 

2 2

1

1 ( )
n

i i
i

s x x
n =

= −∑
 

(8.7) 

Ami nem más, mint a várható értéktől való eltérés négyzetének várható értéke. Itt szeretném 

megjegyezni, hogy a szórásnégyzet kifejezést a mintára használom, míg a varianciát pedig a 

sokaságra, mint jellemző paraméterként (a sűrűségfüggvény szélességét adja meg). Ez nem 

más, mint az elméleti és tapasztalati szórásnégyzet megkülönböztetése. 

A nullhipotézis ebben az esetben a 8.8 összefüggés adja meg: 

 K== 210 : VarVarH  (8.8) 
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A próbastatisztika 8.9. szerint: 

 

2
max

2

1

k

i
i

sG
s

=

=

∑
 

(8.9) 

A nullhipotézis elfogadható, ha a 0,05%-os szignifikanciaszinthez tartozó kritikus G érték az 

f=(n-1), és k szabadsági fokok függvényében táblázatból kikereshető értékeknél a G próbasta-

tisztika értéke kisebb, ahol n: a minta darabszáma, és k: az összehasonlítandó szórásnégyzetek 

darabszáma. 

A minták alapján számolt szórásnégyzetek értékei és az elvégzett próba eredményei a 8.2. táb-

lázatban láthatók. 

Hegesztés sorszáma koronaoldalról gyökoldalról 
2
maxs  294 445 

∑
=

k

i
is

1

2  
1676 3073 

Próbastatisztika értéke: 
2
max

2

1

k

i
i

sG
s

=

=

∑
0,18 0,14 

G0 kritikus értéke táblázatból 
f=5;k=16 0,21 0,21 

H0 nullhipotézis IGAZ  IGAZ 
8.2. táblázat  Cochran próba eredményei 

 
Látható, hogy a Cochran próba alapján a nullhipotézis megerősítést nyer. Vagyis azo-

nos hegesztési beállításokkal kapott eredmények elméleti szórásnégyzete megegyezik.  

 

Kísérletterv eredményei és a szignifikáns hatások kiválasztása  

Ebben a fejezetben a kísérletterv mért adatait a választott célfüggvényre értékelem ki. 

Vizsgálom a válaszfüggvény paramétereinek együtthatóit, azok hatását az optimalizációs pa-

raméterre és egymásra. Végül a centrumban elvégzett mérések alapján kiválasztom a szignifi-

káns együtthatókat (és faktorokat), illetve ellenőrzöm, hogy a modell megfelelően leírja-e a 

bemenő adatok alapján a kapott eredményeket (azaz a lineáris modell adekvát-e).  

16 kísérleti beállításból 16 paraméter becslésére a következő regressziós egyenlet illeszthető: 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 1 2 13 1 3 14 1 4 23 2 3 24 2 4

34 3 4 123 1 2 3 124 1 2 4 134 1 3 4 234 2 3 4 1234 1 2 3 4

Y b b x b x b x b x b x x b x x b x x b x x b x x
b x x b x x x b x x x b x x x b x x x b x x x x
= + + + + + + + + + +

+ + + + + +
  (8.10) 

A 8.3 táblázatban található a (8.5) összefüggés alapján a (8.10) egyenlet paramétereinek ki-

számolt együtthatóit. 

 

Y 
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A becsült paraméterek Koronaoldalról Gyökoldalról 
b0 41,79 35,76 
b1 1,94 0,77 
b2 0,43 4,73 
b3 -1,12 1,83 
b4 3,59 -3,45 

b12 -0,55 2,50 
b13 -0,58 -3,43 
b14 1,21 1,76 
b23 -0,79 0,12 
b24 2,67 -2,37 
b34 1,71 1,04 

b123 -0,21 0,04 
b124 -1,37 0,34 
b134 1,02 -1,04 
b234 0,94 0,61 

b1234 -1,29 -1,42 
8.3. táblázat A regressziós egyenlet becsült paraméterei 

 
A kiértékelést az y=σhajl optimalizációs paraméterre végzem el, elöszőr koronaoldai hajlítás 

esetén. A szignifikáns együtthatók kimutatására méréseket végeztem a terv centrumában (ahol 

minden faktor szintje 0), amelyek eredményei a következők: 

85,440
1 =koronay

 
92,430

2 =koronay  

ezek átlaga: 39,44
0

=koronay  

A tapasztalati szórásnégyzet: 

43,02
,0 =koronays , a szabadsági fok: 11=−= ckν , ezzel becsülhetem 2

yσ -et, és a statisztikai pró-

bához felhasználhatom, hogy 

j j

bj

b
t

s
β−

=       (8.11) 

ahol: 
N

s
s koronay

bj

2
,02 =

   
(8.12) 

 A próba nullhipotézise: 

0 : 0jH β =      (8.13) 

ha a nullhipotézis helytálló, a hányados t-eloszlású, vagyis / 2 / 2( / ) 1j bjP t b s tα α α− < < = − , itt 

az α a szignifikancia szintet jelöli, amely a műszaki alkalmazásokban gyakran 0,05α = . 

 A nullhipotézist elutasítom, ha / 2j bjb s tα> ⋅ , a megfelelő szignifikancia szinthez és szabadsági 

fokhoz a kritikus / 2tα értékeket a Student-féle t-eloszlás táblázatból olvasható ki [103]. Ez eset-
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ben 0,05/1 12,706t = , vagyis azok az együtthatók szignifikánsak, amelyek abszolútértéke na-

gyobb, mint 08,2
16
43,0706,122/ =⋅=⋅ bjstα

 
Ezek alapján a szignifikáns együtthatók: b4, b24, a többi együttható értéke a (8.10) egyenletben 

0. Azonban a hierarchiaszabály értelmében, ha egy faktor valamelyik kölcsönhatása szignifi-

káns, akkor célszerű magát a faktort is a modellben tartani, jelen esetben az 2x faktor. A redu-

kált modellt leíró egyenlet mindezek után a következő alakot ölti: 

Ykorona=41,79+0,43x2+3,59x4+2,67x2x4    (8.14) 

A reziduális szórásnégyzetet a mért és a modell egyenlet alapján számolt értékek különb-

ségének négyzetösszegeként definiálom és a mérési adatok illetve a regressziós egyenlet be-

csült paramétereinek (g) különbségével súlyozom: 

( )
gN
Yy

s ii
r −

−∑
=

2
2      (8.15)

 

Ha a centrumban végzett ismételt mérésekből számított, modelltől független 2
,0 koronays

 
szórás-

négyzetet összehasonlítom a redukált modellhez tartozó 2
rs
 
reziduális szórásnégyzettel, a kettő 

hányadosa F eloszlású, ha az illesztett modell megfelelően leírja a terv pontjaihoz tartozó mé-

rési adatokat (tehát a centrumpont nélkül).  

86,49
43,0
54,21

2
,0

2

0 ===
koronay

r

s
s

F
  (8.16)

 

Az F-eloszlás táblázatból [103] α=0,05 egyoldali szintre, ha a számláló szabadsági foka 12, a 

nevezőé 1: 

9,243)1;12(05,0 =F   (8.17)  

Ezt az értéket a próbastatisztika kiszámított értéke nem éri el, tehát a terv sarokpontjaiban a 

mért adatokra illesztett függvény a modellredukciót követően is megfelelő az adatok leírására 

(vagyis valóban csak a nem szignifikáns tagokat hagytam ki a modellredukció során a modell-

ből). 

A terv centrumában végzett mérések felhasználásával, kétmintás t-próbával dönthető el, hogy 

adekvát-e a lineáris modell. A nullhipotézis az, hogy a lineáris modell adekvát, az ellenhipoté-

zis, hogy nem az (négyzetes tag is kell a modellbe). 

A 24 kísérletterv mérési adataira illesztett lineáris modellből számított centrumbeli érték meg-

egyezik b0 értékével (Y=b0), b0 várható értéke viszont csak akkor egyenlő a centrumbeli méré-

sek várható értékével, ha valóságban az Y felület lineáris. Tehát a nullhipotézis a következő: 

)()(:
0

00 koronayEbEH =
    

)()(:
0

01 koronayEbEH ≠     (8.18) 
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A próbastatisztika pedig a következő (t-próbával analóg módon): 

0
d

dt
s

=        (8.19) 

A páros t-próbával két normális eloszlású olyan valószínűségi változót lehet vizsgálni, ame-

lyeknek a méréskor elkövetett véletlen hibái egymástól függetlenek, vagyis a páronkénti eltérés 

átlagértékének (8.20/a) várható értéke 0. A (8.20/b) egyenlet akkor igaz, ha a próbastatisztika 

értéke a / 2tα− alsó és / 2tα fölső kritikus értékek között van.  

id
d

N
= ∑

 
(8.20/a)    ( ) 0E d =  (8.20/b) 

A próbastatisztika szabadsági foka: 

      1−+−= ckgNυ        (8.21) 

0

0d y b= −        (8.22) 

Itt a d a centrumban mért eredmények és az illesztett modell becsült 0b  paraméterének különb-

sége. Ez a faktortérben az y értékek közötti eltérést jelenti. Ha ez az eltérés jelentős, akkor az 

illesztett modell a sarokpontokban csak metszi a nemlineáris görbült felületet, a centrumbeli 

mérések átlaga pedig attól távol (d) a valódi Y felület közepén van [103],   

2 2 1 1
d y

c

s s
k N

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
     (8.23) 

2 2
02 ( ) ( 1)

1
r y c

y
c

N l s s k
s

N l k
− + −

=
− + −

    (8.24) 

ahol ck a centrumban végzett ismétlések darabszáma. 

A (8.24)-be behelyettesítve a (8.15) alapján számolt 2
rs  értéket, 2

0ys  helyére pedig a centrum-

ban végezett mérések alapján a számolt tapasztalati szórásnégyzetet, a becsült paraméterek 

száma g=4, a mérési adatok darabszáma N=16, a centrumban végzett mérések darabszáma ck

=2, ezek alapján a (8.24) egyenlet értéke: 

 92,19
12416

)12(43,054,21)416(2 =
−+−

−⋅+⋅−
=ys , ezt beírva a (8.23)-ba: 

35,3
16
1

4
192,19 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅=ds  

A (8.22) egyenlet alapján számolt d érték pedig: 61,278,4139,44 =−=d , ezt és a (8.23)–at 

beírva a próbastatisztika (8.19) egyenletébe megkapom, hogy:
 

78,0
35,3
61,2

0 ==t   
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A kritikus t értéket a táblázatból kikeresve 16,2)12(2/05,0 =t  adódik, mivel a próbastatisztika 

értéke kisebb, mint a táblázatban található kritikus érték a nullhipotézist elfogadom, vagyis a 

modell adekvát. 

 

A mérési adatok másik csoportját a varrat gyökoldalról való nyomása képezi. A kiérté-

kelés lépései hasonlóak a fent leírtakhoz, ezért csak az elvégzett műveleteket és a kapott ered-

ményeket mutatom be. A kapott értékek: 

47,410
1 =gyöky

 
36,420

2 =gyöky  

ezek átlaga: 92,41
0

=gyöky  

A tapasztalati szórásnégyzet: 

39,02
,0 =gyökys , 

A centrumban végzett mérések alapján a tapasztalati szórásnégyzet: 

A nullhipotézis ismét a (8.13) egyenlet, a t eloszlás kritikus értéke: 0,05/1 12,706t = , vagyis azok 

az együtthatók szignifikánsak amelyek abszolút értéke nagyobb mint 

00,2
16
39,0706,122/ =⋅=⋅ bjstα   

Ezek alapján a szignifikáns együtthatók: b2, b4, b12, b24, b13 a többi együttható értéke a (8.10) 

egyenletben 0. A hierarchiaszabály értelmében figyelembe vett faktorok: b3, b1 A redukált mo-

dell a következő: 

Ygyök=35,76+0,77x1+4,73x2+1,83x3-3,45x4+2,5x1x2-2,37x2x4-3,43x1x3 

Ha a centrumban végzett ismételt mérésekből számított, modelltől független 2
,0 gyökys

 
szórás-

négyzetet összehasonlítom a redukált modellhez tartozó 2
rs
 
reziduális szórásnégyzettel, a kettő 

hányadosa F eloszlású, ha sz illesztett modell megfelelően leírja a terv pontjaihoz tartozó méré-

si adatokat (tehát a centrumpont nélkül).  

32,39
39,0
57,15

2
,0

2

0 ===
koronay

r

s
s

F  

Az F-eloszlás táblázatból [103] α=0,05 egyoldali szintre, ha a számláló szabadsági foka 8, a 

nevezőé 1: 

88,238)1;8(05,0 =F  

Ezt az értéket a próbastatisztika kiszámított értéke nem éri el, tehát a terv sarokpontjaiban a 

mért adatokra illesztett függvény a modellredukciót követően is megfelelő az adatok leírására 
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(vagyis valóban csak a nem szignifikáns tagokat hagytam ki a modellredukció során a modell-

ből). 

A modell adekvát voltát szintén a (8.19) egyenlet alapján vizsgálom.  

A becsült paraméterek száma g=8, a mérési adatok darabszáma N=16, a centrumban végzett 

mérések darabszáma ck =2, ezek alapján a (8.24) egyenlet értéke: 

 88,13
12816

)12(39,057,15)816(2 =
−+−

−⋅+⋅−
=ys , ezt beírva a (8.23)-ba: 

 79,2
16
1

4
188,13 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅=ds  

A (8.22) egyenlet alapján számolt d érték pedig: 16,676,3592,41 =−=d , ezt és a (8.23)–at 

beírva a próbastatisztika (8.19) egyenletébe megkapom, hogy:
 

21,2
79,2
16,6

0 ==t   

A kritikus t értéket a táblázatból kikeresve 26,2)9(2/05,0 =t  adódik, mivel a próbastatisztika 

értéke kisebb, mint a táblázatban található kritikus érték a nullhipotézist elfogadom, vagyis a 

modell adekvát. 

 

Normális eloszlás vizsgálata 

A reziduumok értékeire (a mért és a becsült adatok közötti különbség) amelyet 8.25. összefüg-

géssel számoltam: 

 r=yi-Yi (8.25) 

 

A normális eloszlás vizsgálatához grafikus vizsgálatot végeztem, amelynek egyik módja az 

eredmények Gauss hálón való ábrázolása (normal probability plot). A 8.1. ábra vízszintes ten-

gelyén a reziduumokat, függőleges tengelyén pedig az elméleti eloszlásfüggvényből vissza-

számolt valószínűségi változókat ábrázoltam. Ha az így ábrázolt pontok halmaza egy egyenes 

mentén helyezkedik el és nincs közöttük kiugró érték, akkor azok normális eloszlást követnek, 

vagyis teljesültek a regresszió alkalmazhatóságának azon feltételei, hogy a különböző mérési 

pontokban elkövetett mérési hibák egymástól függetlenek, és azok normális eloszlásúak. 
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8.1. ábra A reziduumok eloszlása a varrat koronaoldal felőli terhelésének mért adataiból szá-

molt modell alapján 

 

A reziuduumok közel egy egyenes mentén helyezkednek el, vagyis értékeik normális eloszlást 

követnek.  
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