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1. Bevezetés 
 

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

tein 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 megfelelő technológiával nem dolgozható fel és nem építhető be a mérnöki szerkezeteink-

be. Jelentős tendencia napjainkban, hogy az eddig mereven szétválasztott fém, polimer és 

kerámia szerkezeti anyagok határai elmosódnak, ezek kombinálásaival új anyagok jönnek 

létre. Hasonlóan történik ez a gyártástechnológiák területén is, ahol szintén egyre több az át-

fedés. Jó példa erre a jelen disszertációban tárgyalt új kötési eljárás is, a kavaró dörzshegesz-

tés.  

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. E szabadalmaztatott eljárás Thomas és munkatársai nevéhez fűződik. 

Az eljárás lényege, hogy egy marószerszám geometriájára emlékeztető forgó szerszámot 

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 ter-

melékenyen lehet akár nagy vastagságú varratokat készíteni, ám a fő erényét leginkább az 

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

zá és máris lehetőség nyílik az egyszerűbb varratok készítésére. Természetesen egy többten-

gelyes megmunkáló központtal vagy akár hegesztőrobotok alkalmazásával bonyolult 3 di-

menziós varratok is előállíthatók.  

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 he-

gesztési eljárás. 
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2. A szakirodalom kritikai elemzése, a dolgozat célja 
 
A polimerek hegesztését az iparban jól bevált technológiákkal végzik, amelyek sugárzá-

sos (pl. lézer), hővezetéses (pl. hőtükrös, forrógázos), vagy súrlódásos (pl. ultrahangos) elven 

működnek. 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 ultra-

hanghegesztéssel. Az összehasonlítás alapja elsősorban a hegesztett kötés létrehozásába be-

fektetett energia, valamint a létrehozott kötés jósági foka. A kötés jósági foka a varrat vala-

mely tulajdonságának az aránya az alapanyag ugyanazon tulajdonságához képest. 

Az egyes eljárások alkalmazhatóságának mérlegelésekor fontos figyelembe venni a 

technológiával járó hátrányokat is. Az iparban széleskörűen elterjedt forrógázos hegesztés 

körülményes felület-előkészítést, maga a hegesztés pedig hozaganyagot igényel. 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. Azok a hegesztési módszerek, amelyek közvetlenül 

a villamos energia hőfejlesztő képességét használják ki (pl. nagyfrekvenciás, indukciós, 

ellenálláshuzalos), általában fém segédanyagokat igényelnek huzalok, porok formájában, il-

letve önmagukban csak néhány polimerre alkalmazhatók. A lézersugaras hegesztés átlapolt 

kötések készítéséhez csak akkor alkalmazható, ha a lézersugár felőli hegesztendő lemez áttet-

sző (transzparens) tulajdonságú a lézersugár számára. Az sem mellékes, hogy a felsorolt 

utóbbi módszerek igen drága eljárásnak számítanak. 

Új hegesztési eljárásként az FSW a súrlódásos, azon belül is a rotációs elven működő 

eljárások csoportjába sorolható be. A hegesztendő anyagok különösebb felület-előkészítést 

nem igényelnek, akár nagy vastagságú (több mint 10 mm) lemezek is egy lépésben összeköt-

hetők hozaganyag felhasználása nélkül. Fémek hegesztése esetén a szerszám geometriáját, 

illetve annak hatásait a varratszerkezetre és a kötés szilárdságára kimerítően vizsgálták. Szá-

mos, fémes anyagmodellekre épülő szimulációs, modellezési módszert dolgoztak ki, ame-

lyekkel a hegesztés közbeni hőmérséklet- és áramlási viszonyok igen jól tervezhetők.  

A polimerek reológiai tulajdonságai (viszkoelasztikusság) eltérőek a fémekétől, így kü-

lönösen a kavaró dörzshegesztésnél – ahol a kialakuló anyagáramlásoknak kitüntetett szerepe 

van – az alkalmazott szerszámtól nagymértékben függ a hegesztett kötés szilárdsága. Mind-

ezek alapján a polimerekhez használható FSW módszer speciális szerszámokat követel meg 

és e szerszámokkal függ össze a hegesztés közbeni paraméterek hatása.  
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A mérnöki konstrukciókban, a különböző folytonos szállal erősített, hőre nem lágyuló 

mátrixú 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 vonz-

za ezen anyagok hegeszthetőségének szükségességét is. 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 

kötésben a mátrix viseli a terhelést. Rövidszál-erősítésű kompozitok hegesztésénél (főként 

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

eloszlása és orientációja.  

Mindezek alapján disszertációm céljai a következők: 

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

ló mátrixú kompozitokra történő alkalmazásának elemzése, azon belül a lehető leg-

jobb 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 

kapcsolat elemzése. 

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

hegesztési beállításokkal. 

 
 
3. Felhasznált anyagok és alkalmazott vizsgálati módszerek 
 

A hegesztésekhez felhasznált lemez SIMONA gyártmányú PP-DWST 

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

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

ken, 10 mm/perc húzási sebességgel 25,6±2,1 MPa. Az alapanyag hajlítószilárdsága (a he-

gesztett kötések vizsgálatához alkalmazott DVS 2203-5 szabvány szerint vizsgálva): 56,9±3,3 

MPa. 

Feszültségoptikai vizsgálataimhoz olyan átlátszó polimerre volt szükség, ami 10 mm 
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vastagságban is beszerezhető, és jó hegeszthetőségi tulajdonságokkal rendelkezik. Az anyagot 

munkám során modellanyagként alkalmaztam, a hegesztési varratban kialakuló feszültségál-

lapotok tanulmányozására. Az általam használt SIMONA PETG (poli(etilén-tereftalát-glikol)) 

egy kis hőmérsékleten, szárítás nélkül is jól hőformázható anyag. Átlátszó, felülete fényes, és 

jó optikai tulajdonságokkal rendelkezik. A gyártó által megadott adatok szerint a rugalmassá-

gi modulusa: 2200 MPa, húzószilárdsága: 50 MPa, üvegesedési hőmérséklete: 72°C. Mérése-

im szerint folyási indexe: MFI (230; 2,16)=10,9 g/10perc. 

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 mérete 160×160 mm volt, amelyeket előbb kettévágtam, majd a vágás mentén összehe-

gesztve elkészítettem a varratot. Méréseim szerint a kompozit lemez folyási indexe: MFI (230; 

2,16)=9,1 g/10perc, hajlítószilárdsága: 76,7 MPa. 

 

Az FSW technológia alkalmazhatóságát és a varratok húzószilárdságát szakítóvizsgála-

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

össze, majd a vizsgálatokhoz a hegesztett kötésekből 6-6 db, b=20 mm széles próbatestet 

munkáltam ki oly módon, hogy a varrat a húzási irányra merőlegesen, a próbatest közepén 

helyezkedjen el. A szakítóvizsgálat sebessége 10 mm/perc, az alkalmazott gép típusa Zwick 

Z020 volt.  

A hajlítóvizsgálatokat Zwick Z020 szakítógépen végeztem el, ahol az alátámasztási tá-

volság l=90 mm, a hajlítási sebesség v=20 mm/perc volt, a műanyaghegesztéssel foglalkozó 

szakemberek körében alkalmazott DVS 2203-5 szabvány alapján. Az összehegesztett leme-

zekből varratonként 6 darabot vágtam ki, a próbatestek szélessége b=20 mm volt. Az első 

próbatestet a varrat kezdőpontjához képest 30 mm távolságból vágtam ki, hogy a varrat kez-

deti részének a bizonytalanságából adódó hibákat elkerüljem. A próbatestek hajlításakor a 

varrat felső síkja (az ún. koronaoldal) és a varrat alsó síkja (ún. gyökoldal) felöli hajlítást 

megkülönböztettem. 

A feszültségoptikai vizsgálataimnál a varrat és a hőhatásövezet feszültségállapotát ta-
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nulmányoztam. A vizsgálathoz hárompontos hajlítást végeztem DVS-2203-5 szabvány alap-

ján, Zwick Z005 típusú számítógép vezérlésű szakítógépen. A feszültségoptikai vizsgálatok-

nál a próbatestek szélessége b=2 mm volt. A hegesztett varratok hárompontos hajlításakor a 

mérést kiegészítettem kettő darab cirkuláris polarizációs szűrővel (iránysávok kiszűrése érde-

kében) és egy FUJI Finepix S7000 típusú digitális fényképezőgéppel, a terhelést pedig lépcső-

sen növeltem, és minden egyes lépcsőben fényképeztem az aktuális feszültségállapotot. 

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, 

majd a mérőberendezésbe helyezve azokat 10°C/perc felfűtési sebességgel és 80–230°C kö-

zötti hőmérséklet-tartományban vizsgáltam.  

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 kristályszerkezet vizsgálatát keresztezett polarizátor állásban (lineáris polarizátor és 

analizátor), áteső megvilágítással, Olympus BX 51 fénymikroszkóppal végeztem. Ehhez a 

varratból 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. 

Az üvegszálak maradó szálhosszainak meghatározásához a kivágott mintákat kerámia-

tégelyben gázlánggal addig hevítettem, míg a minta polimer részei kiégtek. Ezután a maradék 

szerves anyagot 500°C-on izzítókemencében távolítottam el 30 perc alatt. A szálhosszúság 

mérésekor az üvegszálakat mikroszkópi tárgylemezre szórtam, majd aceton segítségével el-

oszlattam. A méréseket Olympus BX 51 fénymikroszkópban, 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. 

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 töme-

gű terheléssel. Az MFI értékek meghatározásához a lemezekből kisebb próbatesteket munkál-

tam ki, amelyeket ezután egy Fritsch Pulverisett 15 típusú vágómalomban felaprítottam, hogy 
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az MFI-mérőberendezésbe betölthető legyen. Az átlagok meghatározásához anyagonként 5 

mérést végeztem. 

A hegesztett varratok belső feszültségállapota előhívható a termoretardációs analízis el-

járással (TRA). A TRA-módszer azon alapul, hogy részben kristályos polimereket Tm hőmér-

séklet fölé melegítve, a polimer láncok szabadon alakulni képesek, így felvehetik a számukra 

termodinamikailag kedvező alakot. Ehhez az alakváltozás szabadságát megadó szilikonolajos 

fürdőre volt szükség, amiben a PP lebegni képes. A retardáció során felszabaduló feszültségek 

minőségileg és mennyiségileg is meghatározhatók, az analízis előtti és utáni geometriai válto-

zásokból. Vizsgálatok során, ahol az anyag megnyúlik, ott maradó nyomófeszültségre követ-

keztettem, és fordítva, a maradó húzófeszültség esetén az anyag zsugorodását tételeztem fel. 

A PP vizsgálatát 190°C-os szilikonolajban végeztem, 20 percig. 

 

4. Az eredmények összefoglalása 
 

Dolgozatomban PP, PETG és üvegszál-erősített PP lemezek összehegesztésével igazol-

tam az FSW módszer létjogosultságát polimerek esetében. Előkísérleteken keresztül megálla-

pítottam, hogy a fémeknél jól működő szerszám és vele együtt forgó váll rossz felületi minő-

séget eredményezett, ezért az FSW technológiát úgy alakítottam át, hogy váll helyett egy fű-

tetlen PTFE tömböt alkalmaztam simítópapucsként. Igazoltam, hogy a hegesztéshez egy meg-

felelően megválasztott ujjmaró szükséges, amelyet a marási (forgácsolási) iránnyal ellentétes 

irányba kell forgatni. A polimer lemezek automatizált FSW módszerrel történő összehegesz-

téséhez egy hegesztő padot építettem, továbbá meghatároztam a reprodukálható, stabil tech-

nológia szükséges feltételeit (gyökalátámasztás, fogásmélység). 

Munkámban polipropilén lemezek esetén 2500-4000 1/perc fordulatszám között az 

alapanyag húzó- és hajlítószilárdságához képest 80-90%-os jósági fokkal rendelkező kötése-

ket tudtam készíteni. Faktoros kísérlettervvel vizsgáltam a hegesztési fordulatszám, az előto-

lási sebesség, a szerszámátmérő és a fogásmélység paraméterek hatását és megállapítottam, 

hogy a hegesztési varrat szilárdságára leginkább a fordulatszám volt jelentős hatással. Há-

rompontos hajlítóvizsgálatok során két különböző terhelési esetet különböztettem meg, egy-

szer, amikor a nyomófej a szerszám koronaoldalával érintkezett, illetve amikor a varrat gyök-

oldalával. 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 függ-
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vényében, 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. 

A hegesztési beállítások és szerszámok jellemzésére létrehoztam egy, a hegesztési 

hőbevitelre jellemző K tényezőt. Kimutattam, hogy ez a K tényező szoros kapcsolatban áll a 

varrat hőhatásövezetének kiterjedésével és a varrat mechanikai tulajdonságaival is kapcsolat-

ba hozható.  

30 tömegszázalék üvegszállal erősített PP lemezeknél igazoltam az FSW módszer al-

kalmazhatóságát hőre lágyuló mátrixú polimer kompozitra. A H483F PP mátrixú üvegszálas 

kompozit lemezeknél a legmagasabb hajlítószilárdságot négyélű, 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.  

A dolgozatomban az FSW módszerrel készített polipropilén varratok szupermolekuláris 

szerkezetét tanulmányoztam fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatokkal. A vizsgálathoz 

egy kisebb (2000 1/perc fordulatszámon hegesztett) és az elért legnagyobb húzószilárdságú 

(3000 1/perc) varratot hasonlítottam össze. A varrat középső 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 középső részén lévő szferolitos szerkezet a varrat 

közepében kialakult viszonylag lassú hűlési sebesség miatt jött létre. A 2000 1/perc-es fordu-

latszámmal hegesztett mintáknál az alapanyag és a varrat találkozásánál 400-500 µm széles-

ségű 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 azonosítot-

tam, illetve a szerszám külső átmérőjén (a szerszám palástjának alkotója mentén) egyenes 

határvonalat figyeltem meg, ahol transzkristályos szerkezet alakult ki.  
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5. 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) hegesztésé-

re is alkalmazható, azonban a fémeknél alkalmazott, szerszámmal együtt forgó váll he-

lyett kiegészítő fűtést nem tartalmazó, politetrafluoretilén anyagú, szerszámmal együtt 

haladó, de forgó mozgást nem végző simítópapucs alkalmazása szükséges. Kimutat-

tam, hogy a gyakorlatban leggyakrabban használt, 10 mm vastagságú polipropilén le-

mezek kavaró dörzshegesztésénél egy 8 mm átmérőjű és nyolcélű ujjmarónak a forgá-

csolási irányához képesti ellentétes irányú forgatásával az alapanyag húzószilárdságá-

hoz képest 80-90%-os jósági fok érhető el, 2700-4000 1/perc-es fordulatszám tarto-

mányban, 30 mm/perc-es előtolási sebesség mellett [1, 2].  

2. A kavaró dörzshegesztés legfontosabb technológiai paramétereire kiterjedő teljes fak-

toros kísérletterv alkalmazásával kimutattam, hogy az előtolási sebesség, a fordulat-

szám, a szerszámátmérő és a fogásmélység közül a fordulatszám és a fogásmélység 

van a legnagyobb hatással a hegesztett polipropilén varrat hajlító-szilárdságára. Méré-

sekkel igazoltam, hogy a 10 mm vastag polipropilén lemezek hegesztésekor, 9,6 mm 

fogásmélységnél és 1 mm mélyen hornyolt gyökalátámasztásnál eltűnik a koronaoldal 

és gyökoldal közötti hajlítószilárdság-különbség, és az alapanyaghoz képest 90%-os 

jósági fok érhető el, 3000 1/perc fordulatszámon és 50 mm/perc előtolási sebességnél 

[6, 7]. 

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 se-

besség, 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 [9].  

4. Poli(etilén-tereftalát-glikol) lemezeken végzett feszültségoptikai vizsgálatokkal kimu-

tattam, hogy a varratban maradó hajlítófeszültség: a varrat koronaoldalán nyomó-, míg 
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a gyökoldalán húzófeszültség alakul ki. A varratban kialakuló hőhatásövezet szélessé-

gét vizsgálva kimutattam, hogy az átlagos szélesség lineárisan függ a hegesztési para-

métereket (fordulatszám, előtolási sebesség és szerszámátmérő) magába foglaló, a var-

ratot jellemző K energiatényezőtől [9]. 

5. Megállapítottam, hogy a 2000 1/perc-es fordulatszámon készült, 50-55%-os jósági fo-

kú polipropilén varratoknál a nem megfelelő megolvadás miatt erősen nyírt, 400-500 

µm szélességű átmeneti réteg alakul ki a varrat-alapanyag határán. Az átmeneti réteg 

szélessége 3000 1/perc fordulatszámon készült, 85%-os jósági fokú polipropilén varra-

toknál 200-300 µm-re csökken. Kimutattam, hogy a varratban található szferolitok át-

lagos mérete közel fele az alapanyagban lévő szferolitokénak [10]. 

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 erősí-

tetlen lemezek legjobb hajlítószilárdságot eredményező varrataihoz képest. A kompo-

zit lemez varratánál elért hajlítószilárdság-növekedés a varrat és az alapanyag határán 

áthúzódó erősítőszálak jelenlétét igazolja. A polipropilén kompozit lemez alapanyagá-

nak hajlítószilárdságához képest a varrat jósági foka 64%. 2100 1/perc fordulatszám 

alatt a polimer alapanyag nem megfelelő átolvadása miatt, míg e fordulatszám felett az 

erősítő üvegszálak hosszainak nagyfokú töredezése miatt csökken a varrat hajlítószi-

lárdsága [11].  
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