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AZ ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK
ÉRTELMEZÉSE

TIG‐hegesztés

AWS

A volfrámelektródás, semleges védőgázos ívhegesztés (Tungsten Inert Gas
welding) Európában leggyakrabban alkalmazott rövidítése, amelyet jelen
dolgozatban én is használok. A TIG‐hegesztés hagyományosan AWI hegesz‐
tésként volt ismert Magyarországon, amely létjogosultsága a magyarul ki‐
adott MSZ EN ISO 4063:2000 visszavonásával megszűnt. A helyébe lépett
és jelenleg is érvényben lévő MSZ EN ISO 4063:2011 [1] azonban csak an‐
gol, francia és német nyelven adja meg az eljárások elnevezéseit. Ez meg‐
különbözteti a hegesztőanyag nélküli (számjel: 142), a tömör huzal vagy
pálca (számjel: 141), illetve a portöltéses huzal vagy pálca (számjel: 143)
hozzáadásával végzett semleges védőgázos TIG‐hegesztést a redukáló
komponenst tartalmazó védőgázos változattól (tömör huzal vagy pálca
hozzáadásával 145, portöltéses huzallal vagy pálcával pedig 146 az eljárás
számjele) és az aktív komponenst tartalmazó variánstól (számjel: 147).
Az AWS által javasolt rövidítés: GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) [2].
American Welding Society.

TAG‐hegesztés

Volfrámelektródás, aktív védőgázos ívhegesztés (Tungsten Active Gas
welding) [1]. A kifejezést a nem semleges gázok, semleges védőgázokhoz
történő adagolása hívta életre. Az eljárás számjele: 147.

ATIG‐hegesztés

Az ATIG‐hegesztést – szabványos magyar elnevezés hiányában – leggyak‐
rabban „aktiválóporos TIG” hegesztésként említjük, ha szükséges magyar
megnevezést alkalmazni, azonban praktikusabb az IIW Terminológiával fog‐
lalkozó bizottságának (Commission VI ’Terminology’) elnevezése alapján az
’ATIG‐hegesztés’ kifejezés alkalmazása [3], amely ajánlást jelen dolgozat is
követi. Az ATIG‐hegesztés megtalálható még a szakirodalomban a követke‐
ző rövidítésekkel: A‐TIG, A TIG, HP‐GTAW (High Penetration Gas Tungsten
Arc Welding).

IIW
DCEN
DCEN TIG
DCEN TIG‐P
DCEP
AC
AC TIG
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International Institute of Welding (Nemzetközi Hegesztési Intézet)
Egyenáram egyenes polaritás (Direct Current Electrode Negative)
Egyenáram egyenes polaritással végzett TIG‐hegesztés
Impulzusos TIG‐hegesztés egyenáram egyenes polaritással
Egyenáram fordított polaritás (Direct Current Electrode Positive)
Váltakozó áram
Váltakozó áramú TIG‐hegesztés

Ii

A csúcsáram értéke impulzusos hegesztés esetén.

Ia

Az alapáram értéke impulzusos hegesztés esetén; Ii > Ia.
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ti

A csúcsáram működésének időtartama egy ciklus alatt.

ta

Az alapáram működésének időtartama egy ciklus alatt.

Iátl

Az impulzusos hegesztés átlagos vagy hatásos hegesztőárama, amely érté‐
ke az alábbi módon számítható:
;

Ar 4.6

Az argon védőgáz (Ar) és annak tisztasági/minőségi fokozatát (4.6) jelölő
rövidítés. Az első számjegy a térfogatszázalékban megadott gáztartalom
„kilences” számjegyeinek számát, a pont utáni második a kilencesek utáni
decimális jegyet adja meg. Tehát az „Ar 4.6” jelölés minimum 99,996% tisz‐
taságú argon védőgázt jelent.

Ar+30%He

Olyan argonalapú, semleges védőgázkeverék, amelyben a hélium‐ (He‐) tar‐
talom 30%.

Ar+6,5%H2

Olyan argonalapú, redukáló védőgázkeverék, amelyben a hidrogén‐ (H2‐)
tartalom 6,5%.

beolvadási mélység
D

A varrat keresztmetszeti képén mért érték. A varrat koronaoldala és a var‐
ratfém innen legmélyebben található pontja közötti távolság. Dimenziója:
mm.

varratszélesség
W

A varrat keresztmetszeti képén mért érték. A varrat koronaoldalán, a var‐
ratfém két széle közötti távolság. Dimenziója: mm.

varratkeresztmetszet
A

A varrat keresztmetszeti képén mért érték. A varratfém beolvadási körvo‐
nala által határolt terület. Dimenziója: mm2.

varratkeresztmetszetre
fajlagosított hőbevitel
Q/A

Kalkulált érték. Az elméleti hegesztési hőbevitelnek és a varratkeresztmet‐
szetnek a hányadosa. Dimenziója: J/mm3.

Q

Elméleti hegesztési hőbevitel:

U

Hegesztési ívfeszültség. Dimenziója: volt (V).

I

vheg

Hegesztési áramerősség; a diagramokban röviden „hegesztőáram”‐ként
szerepel. Dimenziója: A (A).
Hegesztési sebesség. Dimenziója: mm/s.

varrattényező
D/W

A varrat beolvadási mélységének (D) és a varratszélességnek (W) a hánya‐
dosa. Dimenziótlan.

X5CrNi 18 10
(1.4301; 304)

Egy acéltípus megadása az Európai betűjelével és számjelével, valamint az
Amerikai (American Iron and Steel Institute) kódjával. A példa szerint:
„X5CrNi 18 10” az MSZ EN 10088‐1:2005 szerinti betűjel;
„1.4301” az MSZ EN 10027‐2 szerinti számjel;
„304” az AISI szerinti kód.

ɣ
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A varratok hosszmetszetén mért beolvadási mélységek átlagértéke.
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Θ

A varratok hosszmetszetén mért beolvadási mélységek tapasztalati szórás
értéke vagy, röviden, szórása.

Lv

Lemezvastagság. Dimenziója: mm.

IIW

International Institute of Welding

FN

Ferrite number (= ferritszám). A duplex acélok fázisarányának meghatáro‐
zására alkalmazott mérőszám. Mérése Feritscope műszerrel vagy képelem‐
ző módszerrel lehetséges.
Lorentz‐erő értéke. Dimenziója: newton (N).
Mágneses indukció. Dimenziója: tesla (T).
Az elektromos vezető hossza, ami jelen dolgozat esetében a hegesztőív
hossza. Dimenziója: mm.

p

Az ívoszlopban uralkodó radiális irányú nyomás. Dimenziója: pascal (Pa).

A levegő mágnese permeabilitása. Dimenziója:

.

Az ívben kialakuló áramsűrűség. Dimenziója:

.

Az ívplazma átmérőjének sugara. Dimenziója: m.
Sugár, mint futó paraméter. Dimenziója: m.
σ

Az hegesztési ömledék felületi feszültsége. Dimenziója: J/m2.

Δσ/Δx

A felületi feszültség hőmérsékleti gradiense. Dimenziója: K/m.

Δσ/ΔT

A felületi feszültség gradiense. Dimenziója: J/m2K.

CO

A varratfém oxigéntartalma. Dimenziója: ppm.

CO0

Az alapanyag oxigéntartalma. Dimenziója: ppm.

MO

Az oxigén moláris tömege. Dimenziója: g/mol.

MSiO2

A SiO2 moláris tömege. Dimenziója: g/mol.

ηdissz

A disszociációból keletkező oxigén ömledékbe jutásának hatásfoka, amely
gyakorlatilag arányos az egyes aktiválópor‐szemcsék ömledékbe való be‐
merülésének arányával.
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ɛ

Az aktiválópor felületi sűrűsége. Dimenziója: g/mm2.

δ

Az oxigén ömledékbe történő beolvadásának mélysége. Dimenziója: m.

ξ

Az ömledékbe jutó oxigén beoldódásának hatásfoka. Az alkalmazott számí‐
tás során ennek értékét 1‐nek vettük.
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ρ
FMarangoni

Az acél sűrűsége: 7800 kg/m3.
A Marangoni‐ vagy fordított Marangoni‐áramlás hajtóereje. Dimenziója: N.
Az ömledék/gáz érintkezési felülete. Dimenziója: m2.

ΔT/Δr

Az ömledék hőmérsékletgradiense (egy körrel közelített ömledék (r) sugár‐
irányában). Dimenziója: K/m.
Az ömledék áramlási sebessége a felületen. Dimenziója: m/s.

dréteg
ηöml

Az ömledék felületén áramló réteg vastagsága. Dimenziója: m.
Az ömledék viszkozitása. Dimenziója:
A Marangoni‐áramlás
Dimenziója: m/s.

áramlási

.
sebessége

az

ömledék

felületén.

A fordított Marangoni‐áramlás áramlási sebessége az ömledék felületén.
Dimenziója: m/s.
ΔT/Δx
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A hőmérsékleti gradiens, ahol x kifelé mutat.
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ELŐSZÓ

A doktori értekezés témáját képező ATIG‐hegesztéssel 2003‐ban, a hegesztő
szakmérnöki képzés során kerültem kapcsolatba dr. Palotás Béla tanár úr jóvoltából. Egy féléves házi
feladatot kellett választanunk, és én az akkor ezt, a Magyarországon még teljesen ismeretlen TIG eljá‐
rásváltozatot választottam. Emlékszem, milyen nehézségeket okozott már magának az
aktiválópornak a megszerzése is. Egyszer még az is megtörtént, hogy egy hegesztőanyag forgalmazó
(félreértve kérésemet) fedőport akart eladni aktiválóporként. Amikor néhány tíz gramm
aktiválóporért esedeztem a telefonban, közölték velem, hogy amire én gondolok, azt csak 25 kg‐os
zsákokban lehet megvenni! El lehet képzelni a megdöbbenésemet! Persze később aztán, a szakiroda‐
lom tanulmányozása után, az időközben barátommá vált Peidl Gyulától, az ESAB móri elektródagyá‐
rának igazgatójától, sikerült beszereznem, ami kellett. Az innen származó FeO, SiO2, TiO2, MnO és
Cr2O3 porokkal kezdődtek aztán meg az első magyarországi ATIG‐hegesztési kísérletek.
Az eredmények már a kezdetekkor ígéretesek voltak, még úgy is, hogy az
aktiválóporok ideális mennyiségét csak találgattuk, mert a szakirodalomban nem találtunk erre vo‐
natkozó adatokat. Az aktiválópor optimális mennyiségének meghatározását a szakmérnöki diploma‐
tervemben dolgoztam ki [4], mivel az eljárás különleges tulajdonságai annyira magával ragadtak,
hogy a fentiekben említett házi feladat után is folytattam kutatását.
Mély benyomást gyakorolt rám, hogy egy csöppnyi aktiválópor hatására milyen je‐
lentős változások jönnek létre a varratképzés során, hogy mennyire lehet javítani egy eljárás haté‐
konyságát egy kis hozzáadott anyag segítségével, és – bevallom – nagyon izgalmas volt egy olyan eljá‐
rással kísérleteket végezni, amely ismertsége minimális volt a világ számára.
Ahhoz azonban, hogy ezt a rendkívül izgalmas hegesztési eljárást bemutathassam
és ismertethessem, az alapeljárás, a TIG‐hegesztés általános leírásával kell kezdenem az értekezést.
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BEVEZETŐ

A TIG‐hegesztés kezdeti alkalmazásának tekinthető az a hegesztési kísérletsorozat,
amelyet argon és hélium védőgázos ívatmoszférában hajtott végre H. M. Hobart és P. K. Devers 1926‐
ban, de ekkor még nem ismerték fel az alkalmazásban rejlő lehetőségeket. 1942‐ben azonban Heliarc
néven V. H. Pavlecka és R. Meredith szabadalmaztatta az argon védőgázos volfrámelektródos ívhe‐
gesztést [5]. Az eljárás kifejlesztésének eredeti célja a magnéziumötvözetek hegesztési problémáinak
a megoldása volt, de gyorsan felismerték kiváló alkalmazhatóságát erősen ötvözött korrózióálló acé‐
lok és alumíniumötvözetek esetében is. A TIG‐hegesztési eljárás megjelenése a könnyűfémek hegesz‐
tésében korszakalkotó jelentőségű volt, hiszen lehetővé tette ezen alapanyagok alkalmazhatóságát
elsőként a repülésben, majd más iparágakban is. A második világháború alatt a fémipari – elsősorban
hadászati – termékekre támadt nagy igény a TIG‐hegesztést néhány éven belül az egyik legjelentő‐
sebb hegesztési technológiává változtatta. Magyarországon Buray Zoltán honosította meg.
A hagyományos TIG‐hegesztést az akkoriban még széles körben alkalmazott he‐
gesztési eljárás, a gázhegesztés analógiájára használták. A hegesztő az egyik kezében tartotta a hőfor‐
rásként szolgáló „égőt”, a másikkal pedig a hozaganyagot adagolta a fürdőbe.
TIG‐hegesztés során az alapanyag és a hegesztőanyag megolvasztásához szüksé‐
ges hőt a volfrámelektróda és az alapanyag között égő villamos ív biztosítja (1. ábra/A). Az ívvel létre‐
hozott hegfürdőbe adagolják a hegesztőanyagot, amely manuális alkalmazáskor pálca, gépesített vál‐
tozat esetén pedig huzal lehet. A hegesztőívet védőgázáram védi a környezeti levegőtől, amely ere‐
detileg semleges argon vagy hélium, illetve ezek különböző arányú keveréke volt (TIG‐hegesztés). Ké‐
sőbb azonban már redukáló (hidrogéntartalmú) és oxidáló hatású védőgázokat is (TAG‐hegesztés) al‐
kalmaznak bizonyos specifikus hegesztési feladatok elvégzésére.

B

A

1. ábra: A.) TIG‐hegesztés elrendezése [6]; B.) TIG‐hegesztés tárgyi feltételei és összeállítása [7]

A hegesztőív fenntartásához szükséges villamos áramot és védőgázáramot a
hegesztőberendezés, azaz a szükséges felszerelésekkel kiegészített áramforrás biztosítja (1. ábra/B),
amely – a hegesztendő alapanyagtól függően egyenárammal (DCEN, illetve nagyon ritkán DCEP) vagy
váltakozóárammal (AC) tartja fenn a folyamatot. A DCEN TIG‐hegesztést elsősorban ötvözetlen,
gyengén‐ és erősen ötvözött acélok, nikkel‐, titán‐ és rézötvözetek hegesztéséhez alkalmazzák, míg az
AC TIG eljárást alumínium‐ és magnéziumötvözetekhez.
A hegesztőív gyújtása kétféle módon történhet. A modern TIG‐hegesztő áramfor‐
rások esetén már általános a nagyfrekvenciás ívgyújtás lehetősége, de olyan helyszínen, ahol a nagy‐
frekvenciás gyújtás alkalmazása gondot okoz (például az ott lévő elektromos berendezések működési
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biztonsága miatt), az érintéses ívgyújtást alkalmazzák. Ez utóbbi, amint a kifejezés is érzékelteti, azt
jelenti, hogy a hegesztőáramkört rövidre zárják a volfrámelektróda alapanyaghoz történő érintésével,
majd lassan elemelve az elektródát létrejön a hegesztőív. Ekkor könnyen megtörténhet, hogy a volf‐
rámelektróda csúcsáról, a rövidzár okozta lokális túlhevülés miatt, kis mennyiségű volfrám leválik, és
a varratba kerülve, radiográfiai vizsgálattal kimutatható hibát okoz. Ezt ma már azzal kerülik el, hogy
az ívgyújtást megelőző rövidzárlat számára az áramforrás csökkentett zárlati áramot biztosít, amely
kíméletesen, csak a biztos ívgyújtáshoz szükséges mértékben hevíti, de nem olvasztja meg a volfrám‐
elektróda hegyét. Nagyfrekvenciás ívgyújtás esetén természetesen nem érintkezik a volfrám az alap‐
anyaggal, hanem a nagyfrekvenciás ívkisülés gyújtja be az ívet. Ez utóbbi a gépesített TIG‐
hegesztésnél nélkülözhetetlen ívgyújtási technika. Mindkét ívgyújtási eljárás az ívgyújtás biztonságát
és hibamentességét szolgálja, amely tulajdonképpen már a teljesítménynövelés irányába mutat, hi‐
szen a varratkezdések hibamentessége azt jelenti, hogy nincs szükség azok utólagos javítására, így az
időegység alatt elkészült hibátlan varratok száma nő.
A TIG‐hegesztés stabil minőségéhez megfelelő jelleggörbéjű áramforrás is szüksé‐
ges. Ennek eső jelleggörbéjűnek kell lennie, amelyet áramtartó áramforrással lehet biztosítani. Ez azt
jelenti, hogy a hegesztőgép szabályozása az ívhossz változása esetén a beállított hegesztőáram érté‐
két igyekszik stabilan tartani, azaz a hegesztőáram csak igen kis mértékben változik az ívhossz válto‐
zásakor (2. ábra), vagy – a ma már jellemző inverteres gépek esetén alkalmazott ún. áramgeneráto‐
ros jelleggörbével – gyakorlatilag állandó marad, míg az ívfeszültség változik. Erre a jelenségre a ké‐
sőbbiekben még visszatérek a kísérleti munka eredményeinek ismertetésekor.

2. ábra: A TIG‐hegesztés áramforrásaira jellemző jelleggörbe. (L1 és L2 különböző hegesztőív hosz‐
szak) [16]

A TIG‐hegesztés történhet állandó vagy impulzusos hegesztőárammal. Mindkettő
szolgálhatja a teljesítménynövelést. Az állandó hegesztőárammal végzett hegesztést jellemzően a 2,0
mm fölötti lemezvastagságok, míg az impulzus technikát inkább vékonyabb lemezek esetén alkalmaz‐
zák. Megfelelő TIG eljárásváltozat választásakor mindkét módszerrel elérhető jelentős teljesítmény‐
növelés.
A TIG‐hegesztéssel készíthető varratok általános értékelésekor az első és legfonto‐
sabb jellemzőnek tartjuk, hogy a legtisztább hegesztési eljárások egyike. A 3. ábra mutatja a legelter‐
jedtebb hegesztési eljárásoknál a varratfémben mért oxigén‐ és nitrogéntartalmakat, amely alapján
egyértelműen megállapítható, hogy a TIG‐hegesztés (6‐os jelölés) juttatja a legkevesebb, szennyező‐
nek tartott oxigént (30‐150 ppm) és nitrogént (0‐50 ppm) a varratba. Ez, összevetve a fedett ívű, a
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bevont elektródás, az önvédő huzalelektródás és az argon‐, illetve szén‐dioxid védőgázos, huzalelekt‐
ródás ívhegesztéssel, a legkisebb értékeket jelenti.
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3. ábra: A leggyakrabban alkalmazott hegesztési eljárások varratfémének jellemző gáztartalma [8]
alapján újraszerkesztve [9]

Ennek következménye az, hogy azon varratok esetén, ahol különösen nagyok a
varrattal szemben támasztott követelmények, még most is ez a leggyakrabban alkalmazott eljárás,
legalábbis a gyökvarrat elkészítésénél. Az eljárás tisztasága mellett előnyként kell megemlíteni, hogy
rugalmasan alkalmazható eljárás. A hegesztési hőbevitel és a leolvasztott hegesztőanyag mennyisége
manuális alkalmazásnál nincs közvetlen kapcsolatban, azaz nagy szabadságot ad a hegesztőnek az
előkészítési és illesztési hibák korrigálására. Alkalmazásakor nem keletkezik fröcskölés és a varrat fe‐
lületén salak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hegesztés befejezése után – egy gyors felületi oxidel‐
távolítást követően – azonnal megkezdhető a következő sor hegesztése. Amennyiben pedig utolsó
sorról van szó, a termék azonnal alávethető pácolásnak vagy festésnek. TIG‐hegesztéskor a keletkező
hegesztési füst mennyisége is kicsi, amely a hegesztők kitettségét csökkenti, s így egészség megőrzési
szempontból előnyös.
Az eljárás hátrányaként kell megemlíteni a viszonylag kis beolvadási mélységét,
amely a hegesztőáram növelésével sem javul jelentősen. Ennek oka, hogy az ív fókuszáltsága, és ezzel
együtt a termikus hatásfoka, gyakorlatilag a legkisebb az ívhegesztési eljárások közül. Ennek követ‐
keztében a hegesztőáram növelésével bevitt hő miatt a vetemedések, deformációk számottevően
nőnek, amely egyértelműen hátrányos. A termelékenység szempontjából fontos mutató az elérhető
és hosszú távon alkalmazható hegesztési sebesség, amely TIG eljárás esetén manuális hegesztéskor a
6‐20 cm/min, míg gépesített hegesztéskor a 10‐40 cm/min tartományban mozog, függően a hegesz‐
tési helyzettől, az alapanyag anyagminőségétől és vastagságától, illetve az alkalmazott TIG‐
eljárásváltozattól. Ehhez 20‐300 A hegesztőáramot használnak, amellyel az egy sorral áthegeszthető
lemezvastagság legfeljebb kb. 3,0 mm. Ezt összevetve a 3. ábra eljárásaival (1. táblázat) elérhető
számokkal, világossá válik, hogy miért tartják az eljárás egyik legnagyobb hátrányának a kis termelé‐
kenységet.
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Hegesztési eljárás

Jellemző paraméter tartomány
Áramerősség Hegesztési sebesség
(A)
(cm/min)

Fedettívű hegesztés
Bevontelektródás ívhegesztés
Önvédőhuzalos ívhegesztés
Fogyóelektródás ívhegesztés

200‐2000
50‐500
100‐300
20‐700

8‐300
5‐80
7‐35
5‐200

Egy sorral áthegeszthető
lemezvastagság
(mm)
12
5
4
6

1. táblázat: A 3. ábrán bemutatott hegesztési eljárások termelékenységi mutatói

Az is hátrányként említhető, hogy a manuális TIG‐hegesztés különösen képzett
hegesztőt igényel, hiszen alkalmazása során mindkét kézzel aktív munkát végez, ráadásul a pisztoly
mozgatása és a hegesztőanyag adagolása között szigorú harmóniát kell fenntartani. Ugyanakkor per‐
sze ez a tulajdonság egyben előny is, hiszen egy képzett hegesztővel szemben fokozottabb elvárások
(előkészítés, sorközi tisztítás, beállítások, stb.) alkalmazhatók, amely a termék minőségének javára
válik. Fontos megemlíteni, hogy TIG‐hegesztés esetén rendkívül szigorúan be kell tartani a varrat kör‐
nyezetének megtisztítására vonatkozó előírásokat. Ennek oka a már említett salakfázis hiánya, amely
a salakképző eljárások esetén segít az ömledék dezoxidációs folyamatainak elvégzésében.
Összegezve tehát, a TIG‐hegesztés tulajdonságairól el kell mondani, hogy az eljá‐
rás kiváló varratot eredményez, minimális hegesztés közbeni sorközi vagy hegesztés utáni varrattisz‐
títási igénnyel. A modern TIG‐hegesztő berendezések korszerű ívgyújtási opciókkal és választható ál‐
landó vagy impulzusos üzemmel nyújtanak kibővített lehetőséget a TIG‐hegesztés teljesítményének
növelésére. Ugyanakkor az eljárás legnagyobb hátránya, hogy mind az átolvasztható lemezvastagság,
mind az elérhető hegesztési sebesség tekintetében elmarad a ma széles körben alkalmazott egyéb
eljárásoktól.
Ennek a hátránynak a leküzdését vagy legalábbis mérséklését sok kutatás célozta
meg, aminek következtében számos eljárásváltozat alakult ki. Ezek egy része csupán az alkalmazott,
többé‐kevésbé módosított védőgázban, más részük azonban egészen gyökeres különbségekben jele‐
nik meg az alapeljáráshoz képest. A TIG eljárásváltozatok sokféleségéről nyújt összefoglaló képet az
1. számú melléklet.
A kialakult eljárásváltozatok előnyeit, hátrányait és korlátait nagyrészt ismerjük,
de ezek egymáshoz képesti viszonyát sokkal kevésbé. Ez főleg igaz az olyan újszerű vagy eddig alig ku‐
tatott TIG eljárásváltozatra, mint például az ATIG‐hegesztésre, ezért jelen doktori dolgozat egyik cél‐
ja, hogy létrehozzon egy viszonyítási alaprendszert, amelybe a későbbiekben az itt nem vizsgált és ér‐
tékelt változatokat is be lehet illeszteni. Ezzel együtt fontosnak tartom, hogy az ATIG‐hegesztéssel
kapcsolatos kutatási eredményeimet / eredményeinket is közzé tegyem. A doktori értekezés konkrét
célkitűzéseit a következő fejezet részletezi.
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CÉLKITŰZÉSEK

A TIG‐hegesztés teljesítményének növelésére az alábbi csoportosítás szerinti lehe‐
tőségek állnak rendelkezésre:
•
•
•
•
•
•

Védőgázkeverékek célszerű megválasztása (semleges (He), redukáló (H2) vagy
aktív (O2 vagy CO2)),
gépesített huzaladagolás,
aktiválópor alkalmazása,
impulzustechnika alkalmazása,
kulcslyuk technika alkalmazása,
TIG‐hegesztés előtti lézeres felületi átolvasztás.

A TIG‐hegesztés teljesítményének növelése a beolvadási mélység, illetve a leol‐
vasztott hegesztőanyag mennyiségének növelésén keresztül lehetséges. Jelen disszertáció a beolva‐
dási mélység növelésének lehetőségeit vizsgálja, ezért az ilyen hatású eljárásváltozatok közül válasz‐
tottam ki azokat, amelyeket elemzésnek vetettem alá. Fontosnak tartottam, hogy az alapeljárással
elérhető eredményeket összevessem más, beolvadási mélységet javító, védőgázkeverékes TIG válto‐
zatokkal. Emellett figyelemre méltó lehetőséget kínál az impulzustechnika alkalmazása is, amellyel
kapcsolatban kevesebb információ áll rendelkezésre a szakirodalomban. Természetesen ezek mind‐
egyikét az ATIG‐hegesztés eredményeivel is össze kívántam mérni.
Ennek megfelelően a kísérleti munkát úgy határoztam meg, hogy az alábbi célkitű‐
zéseket kövessem, illetve az ott megfogalmazott kérdésekre választ kapjak:
•
•
•
•
•

•
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Az impulzusos TIG‐hegesztéssel elérhető beolvadási mélység és az impulzus‐
frekvencia kapcsolatának meghatározása.
A védőgázkeverékekkel elérhető beolvadási viszonyok összevetése, illetve
annak felmérése, hogy ezek valamelyikével elérhető‐e az ATIG‐hegesztésre
jellemző nagy beolvadási mélység.
Átfogó képet nyerni az ATIG‐hegesztés hegesztéstechnológiai tulajdonságai‐
ról, illetve a technológiai tényezők (angolul: welding parameters) változta‐
tásának hatására kialakuló következményekről a varratban.
Megállapítani, hogy az ATIG‐hegesztés során alkalmazható‐e hegesztőanyag‐
adagolás, és az milyen hatással van a varrat tulajdonságaira.
Az ATIG‐hegesztés hatásának ismertetése különböző korrózióálló acéltípusok
(ausztenites, ferrites, valamint duplex) hegesztett kötéseinek szövetszerke‐
zetére, valamint ezek összevetése korrózióállóság és mechanikai tulajdon‐
ságok szempontjából a szakirodalomban ismertetett eredményekkel.
A kutatás legfontosabb célkitűzése az, hogy tisztázza, mi okozza az ATIG‐
hegesztés során a mély beolvadást. Ehhez a szakirodalomban közzétett és
az ATIG‐hegesztés során lejátszódó folyamatokat leíró elméleti modellek
elemzésén keresztül vezet az út, az egyes modellek értékelésének és a leg‐
hitelesebbnek tartott modell pontosításának szándékával.
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KUTATÓMUNKÁM
MUTATÁSA

PEREMFELTÉTELEINEK

BE‐

A kutatómunkám során elvégzendő feladatok kijelölésekor fontosnak tartottam,
hogy a kutatásaimnak – a tudományos eredmények mellett – gyakorlati haszna is legyen az ipar szá‐
mára. Ezért az ATIG‐hegesztés mellett vizsgált TIG eljárásváltozatokat ennek megfelelően határoztam
meg. Amint az előbbiekben említettem a kutatómunkám vizsgálati tárgyául a hagyományos,
argonvédőgázos, TIG‐hegesztés mellett az impulzusos TIG, a keverék védőgázos TIG és az ATIG‐
hegesztést választottam.
Az impulzusos hegesztés tartományai közül főként a nagyfrekvenciás, impulzusos
TIG‐hegesztésről tartják, hogy javítja a beolvadási mélységet. Ezt a hatást vizsgáltam az impulzusfrek‐
vencia függvényében, az iparban általánosan elérhető impulzusfrekvencia‐tartományban.
A keverék védőgázos kísérleteknél a legfontosabb a védőgázok közötti különbség‐
tétel. Az argon védőgázos TIG‐hegesztéshez 4.6 tisztasági fokozatú argont használtam (a továbbiak‐
ban TIG (Ar 4.6), amely a legáltalánosabb TIG‐hegesztési védőgáz. Az ezzel elért eredményeket vetet‐
tem össze a semleges, 30% héliumot tartalmazó argon‐hélium (a továbbiakban: TIG (Ar+30%He)), il‐
letve a redukáló, 6,5% hidrogént tartalmazó argon‐hidrogén (a továbbiakban: TIG (Ar+6,5%H2) keve‐
rékekkel elért beolvadási értékekkel. Eme védőgázokról ismert a beolvadási mélységet javító hatásuk,
azonban annak mértéke nem. S főleg nem ismert széles körben a keverék védőgázokkal elérhető be‐
olvadási viszonyok relációja.

4.1

KÍSÉRLETEIM HELYE, ESZKÖZEI ÉS PARAMÉTEREI

A hegesztési kísérleteket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Anyagtudomány és Technológia Tanszékének hegesztési laboratóriumában végeztem el egy hegesz‐
tési kísérletek elvégzésére kialakított berendezéssel (4. ábra). Az asztal közepén, teljes hosszban egy
vízhűtéses rézalátét található, egy 2,0 mm mélységű horonnyal, amely a hegesztési varratok gyökol‐
dalának megtámasztását szolgálja teljes átolvadású varratok esetén. Emellett a rézsín hornyába
gyökoldali védőgáz (a kísérleteim során ez Ar 4.6 volt) is vezethető, amely alkalmazása azon anya‐
goknál fontos, amelyek már az olvadáspontjuk alatt is érzékenyek a légkör oxigéntartalmának jelenlé‐
tére.
A próbadarabokat a rézalátét két oldalára egy‐egy rugalmas rézkörmökkel ellátott
leszorítópofa segítségével lehet rögzíteni, amely a lemez elmozdulás elleni biztosítása mellett a he‐
gesztés alatti deformációkat is megakadályozza. A vízhűtéses rézsín hőmérséklete a kísérletek során
nem haladta meg a 20 ⁰C‐ot a vízhűtés hatékonyságának köszönhetően.
Az asztal fölött, a rézsínnel párhuzamosan történik a hegesztőpisztoly mozgatása,
amelyet egy Yamaha precíziós, szervomotoros, lineáris hajtás biztosít. Ez a berendezés garantálja az
előre beállított hegesztési sebesség tökéletes tartását, mivel a különösen nagy pontosságot igénylő
CNC berendezések hajtásait is ilyen egységekkel oldják meg. A hajtás pisztolytartójába rögzített he‐
gesztőpisztolyt 8,0 mm‐es gázlencsével láttam el a védőgáz lineáris áramoltatása érdekében. A pisz‐
toly semleges, azaz 90⁰‐os dőlésszöget zárt be az asztallal a kísérletek során.
A hegesztések során egy ESAB CaddyTig 200 DC áramforrást alkalmaztam, amely
alkalmas volt mind az állandó árammal, mind az impulzus technikával végzett kísérletek végrehajtá‐
sára. Ez a berendezés azonban csak 200 A hegesztőáramig használható, ezért 200 A fölött egy ESAB
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AristoMig 450i áramforrást alkalmaztam TIG üzemmódban. Így jártam el mind a hagyományos TIG
(Ar 4.6), mind a keverék védőgázos TIG (Ar+30%He és Ar+6,5%H2), mind pedig az ATIG‐hegesztések
során, így téve teljességgel összevethetővé a kísérletek eredményeit. Mindkét hegesztőgép automa‐
tikusan mérte és kijelezte az ívfeszültség értékét. Ez egyrészt a hőbevitel számításhoz szükséges adat,
másrészt jól mutatja a hegesztés stabilitását TIG‐hegesztés során. Azokat a hegesztéseket, amelyek
alatt a feszültség értéke több, mint 0,8 voltot változott azonnal megismételtem, ugyanis az ívfeszült‐
ség ilyen mértékű változása már a feltételek megváltozását jelentheti (pl.: az ívhossz változása a le‐
mez deformációja következtében), amely végső soron hibás mérési pontot eredményez.

4. ábra: A hegesztési kísérletekhez használt hegesztőasztal. Az asztal közepén a vízhűtéses rézsín
látható a rá záródó, rézkörmökkel ellátott, leszorítópofákkal. A rézsín fölött az alaphelyzetben álló TIG‐hegesztőpisztoly
látható

Bár a volfrámelektróda nem tűnik fontos komponensnek, mégis akár jelentős ha‐
tása is lehet, az ívgyújtás és az ívstabilitás mellett, az ívfeszültségre is. Nanoszemcsés tórium‐oxid
adalékos volfrámelektróda esetén az ívfeszültség 1‐1,5 volttal csökkent a hagyományos tórium‐
oxidos elektródákhoz képest F. Wang és munkatársai szerint [10]. Ez miatt a volfrámelektródák közül
is ugyanazt a darabot használtam kísérleti hegesztéseim mindegyikéhez. Annak megállapítására pe‐
dig, hogy mely elektróda felelne meg leginkább a kísérleteim jellegének (gyakori ívgyújtás, folyama‐
tos felhevülés és lehűlés, sok rövid varrat) előkísérleteket folytattam. Az eredmények alapján a céri‐
um‐oxid adalékkal készülő WCe 20 [11] volfrámelektródára esett a választás, amely a legkisebb ko‐
pást és stabil ívet mutatott az előkísérletek során az alkalmazott TIG változatok mindegyikével – be‐
leértve az ATIG‐hegesztést is – egészen 350 A hegesztőáramig. A feladatra ø3,2 mm átmérőt válasz‐
tottam 60⁰‐os kúpszöggel és 0,5 mm tompítási átmérővel Dobránszky és munkatársai [12] ajánlása
alapján. A volfrámelektródát a hegesztések során 3‐4 varratonként újraköszörültem, hogy elkerüljem
a kopásából vagy alakjának torzulásából származó hibás eredményeket. Ilyet például okozhat a felol‐
vadó elektródacsúcs lengése [13], illetve torzult alakú dermedése a hegesztés befejeztével, ami az
ívhossz változása által az ívfeszültség értékét torzítja. A volfrámelektróda csúcsa és az alapanyag kö‐
zötti távolságot 2,0 mm‐en tartottam. Ezt a távolságot szokták röviden ívhossznak is nevezni, de ez a
kifejezés a 250 A fölötti hegesztőáramok esetén már nem igaz – mint majd be is mutatom –, mivel a
növekvő ívnyomás miatt a hegfürdő benyomódik, s így a valós ívhossz hosszabb, mint a hegesztés
előtt beállított elektróda‐alapanyag távolság. Az így növekvő ívhossz egyben annak a lehetőségét is
magában hordozza, hogy a védőgázáram nem képes megfelelő védelmet nyújtani az ömledéknek, s
így az oxidálódhat, ezért ennek elkerülésére áramerősség‐tartományonként növelnem kellett a
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védőgázáramot a 2. táblázat szerint. A védőgázokat a forgalmazó (Linde Gáz Magyarország Zrt.) előre
kevert palackjaiban szereztük be, amely garantálta – ipari tűréssel – a védőgázok összetételét.
Áramerősség (A) Védőgázáram (L/min)
< 50
50‐100
100‐180
180<

5
7‐8
8‐10
10‐13

2. táblázat: Argon védőgázos TIG‐hegesztéshez javasolt védőgázáramok a hegesztőáram függvé‐
nyében [14]

A kísérletek alapanyagául X5CrNi 18 10 (1.4301, 304) típusú ausztenites korrózió‐
álló acéllemezeket használtam. A munkadarabok vastagsága 2,0–8,0 mm, hossza 150 mm, szélessége
pedig 60 mm volt a 2,0, 3,0 és 4,0 mm vastagságok, míg 100 mm az 5,0, 6,0 és 8,0 mm vastagságok
esetén. Ezekre a lemezekre, 90–110 mm hosszú, hegesztőanyag adagolás nélküli hernyóvarratokat
készítettem, 15 cm/min, azaz 2,5 mm/s hegesztési sebességgel.
A kísérlet hegesztési paramétereinek meghatározásakor az volt az elképzelés,
hogy 10 A‐es lépcsőkkel haladok egy viszonylag kis alapáramtól fölfelé, a teljes átolvadásig, de a prak‐
tikus mérnöki szemlélet ezt az elképzelést hamar feladatta velem, mivel a vastagabb lemezek esetén
a hegesztési varratok száma drasztikusan mértékben nőtt volna. Ráadásul az időközben kiértékelt
eredmények alapján az is világossá vált, hogy – főként a 4,0 mm‐nél vastagabb lemezek esetén – az
egymáshoz közeli áramerősséggel hegesztett varratok eredményei nem javítottak az eredmények
pontosságán. Ezért a kísérletek előrehaladtával az áramerősség‐növelés lépéseit – a lemezvastagság
függvényében – annyira növeltem, hogy az a mérés pontosságát ne veszélyeztesse, de az elvégzendő
hegesztések, majd kiértékelendő minták számát számottevően ne növelje.
Mivel egy lemezre több varrat is került hegesztésre (5. ábra), ezért mindig figye‐
lemmel kísértem, hogy az egyes varratok elkészülte között mindig annyi idő teljen el, hogy a lemez
kézmeleg hőmérsékletre (~35–40°C) hűljön vissza. Kizárva ezzel annak a lehetőségét, hogy félreveze‐
tő eredményeket kapjak az előző sor előmelegítő hatása miatt.

B

A

C
5. ábra: Az összehasonlító kísérletek mintadarabjai: A.) TIG (Ar 4.6); B.) TIG (Ar+30%He) és C.) TIG
(Ar+6,5%H2) hegesztéssel készített hernyóvarratok 5,0 mm vastag lemezeken
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A hegesztési kísérletek során alkalmazott – és a fentiekben részletesen ismertetett
– paramétereket, feltételeket és körülményeket a 3. táblázatban foglaltam össze.
Mértékegység
Gyökalátámasztás
Gyökoldali védőgáz
Rézalátét maximális hőmérséklete
a kísérletek során
Pisztolymozgatás

‐

Érték
2,0 mm mély horonnyal ellátott
rézgyám
Ar 4.6

⁰C

20

‐

mm
cm/perc
‐

Yamaha precíziós, szervomoto‐
ros, lineáris hajtás
8
90 (semleges)
ESAB CaddyTig 200 DC
ESAB AristoMig 450i
WCe 20
3,2
60
0,5‐1
3‐4 varratonként
2
2. táblázat szerint
X5CrNi 18 10 (1.4301, 304)
2,0–8,0
150
60 mm (2,0, 3,0 és 4,0 mm vas‐
tagság esetén)
100 mm (5,0, 6,0 és 8,0 mm
vastagság esetén)
90–110
15
Vízszintes hernyóvarrat

⁰C

35‐40

‐

Gázlencse mérete
Égő dőlésszöge
Hegesztő áramforrás (< 200 A)
Hegesztő áramforrás (> 200 A)
Volfrámelektróda típusa
Volfrámelektróda átmérője
Volfrámelektróda kúpszöge
Volfrámelektróda letörése
Újraköszörülés gyakorisága
Alapanyag‐elektróda távolság
Védőgázáram
Alapanyag anyagminősége
Munkadarabok lemezvastagsága
Munkadarabok hossza
Munkadarabok szélessége
Hegesztési varratok hossza
Hegesztési sebesség
Hegesztési pozíció
Maximális lemezhőmérséklet he‐
gesztés előtt

mm
⁰
‐
‐
‐
mm
⁰
mm
mm
L/min
mm
mm
mm

3. táblázat: A hegesztési kísérletek során alkalmazott paraméterek, feltételek és körülmények

A lehegesztett varratok jellemzőinek kiértékelése a hernyóvarratok lehegesztése
után kezdődött.

4.2

A KÍSÉRLETI MINTÁK KIÉRTÉKELÉSE

A lehegesztett mintadarabok mindegyikéből 2–2 darab keresztmetszeti, valamint
egyes mintákból hosszmetszeti csiszolatot munkáltam ki. A kimunkált kereszt‐ és hosszmetszeteket
tárcsás csiszológéppel készítettem elő a mikroszkópiai vizsgálatokhoz. A minták csiszolása 60‐as
szemcseméretű csiszolóvászonnal kezdődött és 2500‐as finomságúval fejeződött be, amit polírozás
követett, végül maratással fejeződött be, amihez alkoholos vas‐kloridot használtam. Az így kikészített
minták alkalmasak voltak a beolvadási viszonyok értékelésére.
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A megfelelő értékelhetőséghez a hegesztett varratokból kivett keresztmetszeti
mintákat lefényképeztem, és az így kapott fényképeket a JMicroVision 1.2.7 szoftverrel elemeztem. A
fényképek vizsgálata során – a fénykép méretkalibrálását követően – a varrat beolvadási mélységét
(D), a varratszélességet (W) és a varratkeresztmetszetet (A) mértem. Ezen mérések alapján aztán a
varratkeresztmetszetre fajlagosított hőbevitelt (Q/A) és a varrattényezőt (D/W) kalkuláltam. Ezt az
eljárást hajtottam végre minden munkadarab, összes mintája esetén. Az egy áramerősséghez és le‐
mezvastagsághoz tartozó eredmények számtani átlagát képeztem ezután, s az így nyert értékeket di‐
agramokba helyeztem, amelyeken feltüntettem az egyes mérési eredményeket és azok átlagértékét
is.
Mint minden mérés során, eme kísérletek eredményei között is voltak hibás
eredmények. Hibás eredménynek neveztem azokat az értékeket, amelyek jelentősen kívül estek ab‐
ból a tartományból, amelybe az eredmények nagy része tartozott, így nyilvánvaló volt, hogy kísérleti
vagy mérési hiba történt készültükkor. Ilyen kísérleti vagy mérési hibát okozhat:
•
•
•
•
•
•
•

az ív fúvóhatása,
a próbalemez alakváltozása hegesztés közben (a leszorítás ellenére),
a hegfürdő lengése,
a kétdimenziós hőelvonás fokozatos átalakulása háromdimenzióssá,
a volfrámelektróda kopása vagy torzulása,
a mérés előtti hibás képkalibrálás,
vagy egészen egyszerűen egy pontatlan értékleolvasás.

A hibás értékeket – természetesen – először is újramértem, de amennyiben ez
sem változtatott érdemben az érték jóságán, zavarszűrés céljából, figyelmen kívül hagytam az értéke‐
léskor. Az így nyert adatokra ezután egy közelítő egyenest vagy görbét (másodrendű polinomot) fek‐
tettem a Microsoft Office programcsomag Excel 2010 szoftverével. A közelítő görbe jóságát annak
szórásnégyzetével (R2) értékeltem. A görbét akkor tartottam elfogadhatónak, amikor annak értéke R2
> 0,95 volt. Az így nyert diagramokat a disszertáció mellékletében helyeztem el, s a kísérleti eredmé‐
nyek bemutatásakor hivatkozásra is kerülnek. Ezután a hibaszűrésen átesett eredményeket és a rájuk
fektetett közelítő egyenest, illetve –görbét egy diagramban is összefoglaltam, ahol ez lehetséges volt,
mint például a több lemezvastagságot felölelő védőgázkeverék összehasonlító kísérletnél, illetve az
ATIG‐hegesztés és a TIG változatok összehasonlításakor is.
A hosszmetszeti mintákon 10–10 mérést hajtottam végre, annak érdekében, hogy
ellenőrizhessem, hogy a varratonkénti 2–2 mintavétel biztonsága megfelelő‐e. Azon varratok kivá‐
lasztása, amelyből a hosszmetszeteket kimunkáltam, véletlenszerűen történt, de arra figyeltem, hogy
mindhárom védőgáz varratából, illetve, hogy vékony és vastag lemezekből egyaránt kerüljön ki
hosszmetszeti minta. A hosszmetszeteken végzett mérések során nem egy előre megállapított minta‐
vételezési lépésközzel dolgoztam, hanem a beolvadási mélység szélső értékeit igyekeztem megtalálni
s ezeken a pontokon elvégezni a mérést (6. ábra). Tettem ezt annak érdekében, hogy a lehető legna‐
gyobb szórás értéket megkapjam.

10

9

8

7

6

5

4

3 2

1

6. ábra: A 2H533 minta (5,0 mm vastag lemez; TIG (Ar+30%He) hegesztés; I = 230 A; U = 12 V)
hosszmetszetén mért mérési pontok
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A 4. táblázat bemutatja a kereszt‐ és a hosszmetszeteken mért beolvadási mélysé‐
gek értékeit, illetve azok átlagainak összehasonlítását. Az eredmények a következő varratokon vég‐
zett mérésekből származnak:
•
•
•
•

2333 sz. varrat: TIG (Ar 4.6) hegesztés; Lv=3,0 mm; I = 140 A; U = 9,6 V;
2643 sz. varrat: TIG (Ar 4.6) hegesztés; Lv=6,0 mm; I = 270 A; U = 11,7 V;
2H533 sz. varrat: TIG (Ar+30%He) hegesztés; Lv=5,0 mm; I = 230 A; U = 12 V;
28Hi31 sz. varrat: TIG (Ar+6,5%H2) hegesztés; Lv=8,0 mm; I = 310 A; U = 19,3
V;

A további paraméterek a 4.1 fejezetben rögzítettek szerint voltak beállítva.
Beolvadási mélységek –
keresztmetszet

Átlag
(ɣ)
(mm)

Szórás

1,646 2,093 1,870 1,806 2,014 2,083 2,014 2,105 1,833 1,792 1,762 1,701 1,861 1,897

0,144
0,094
0,115
0,179

Minta
Minta Minta
sorszáma
1
2

2333
2643
2H533
28Hi31

Beolvadási mélységek –
hosszmetszet

Átlag
(mm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,752 2,983 2,868 2,736 2,782 2,736 2,856 2,691 2,819 2,875 2,838 2,912 2,602 2,785
3,344 3,549 3,447 3,398 3,580 3,466 3,557 3,375 3,557 3,352 3,602 3,364 3,273 3,452
3,800 3,496 3,648 3,910 3,915 3,769 3,763 3,695 3,575 3,395 3,475 3,538 3,550 3,659

(Θ)
(mm)

4. táblázat: A kereszt‐ és a hosszmetszeteken mért beolvadási mélység értékeinek, illetve azok át‐
lagainak (ɣ) összehasonlítása valamint a hosszmetszeten mért értékek szórása (Θ)

A hossz‐ és a keresztmetszeteken mért beolvadási mélységek átlagainak különb‐
sége 0,027 mm a 2333 minta; 0,083 mm a 2643 minta; 0,005 mm a 2H533 minta és 0,011 mm a
28Hi31 minta esetén, amely nagyon jó egyezést jelent. Ezek alapján biztosítottnak láttam, hogy a var‐
ratonkénti 2–2 darab keresztmetszeti csiszolat elégségesnek tekinthető egy‐egy varrat értékelésére.
A beolvadási mélység értékekeinek szórását normál eloszlásúnak tekintve, a szórás értékéből kalku‐
lálhatóvá válik az az intervallum, amelyen belül – varratonként – a beolvadási mélység értékek 95,4%‐
a megtalálható (7. ábra).

2333
2643
2H533
28Hi31

1,606
2,596
3,222
3,300

1,750
2,690
3,337
3,479

1,894 2,038 2,182
2,785 2,879 2,974
3,452 3,568 3,683
3,659 3,838 4,017

7. ábra: A hosszmetszet vizsgálatnak alávetett lemezek normál eloszlású beolvadási mélység érté‐
keinek 95,4%‐os valószínűségi tartománya ((2*34,1%)+(2*13,6%)), amely a 3. táblázat átlagértékeinek (µ) és a szórásai‐
nak (σ) segítségével lett kiszámítva
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Mivel a vizsgált minták beolvadási mélységének egyes eredményei minden eset‐
ben az így kalkulált intervallumban voltak találhatóak, így ebből a szempontból is igazoltnak láttam,
hogy a varratonkénti 2‐2 keresztmetszeti csiszolat elegendő mérési eredményt biztosít az általam
vizsgált tendenciák és összefüggések megállapításához.
Fontos, hogy a fentiekben említett, úgynevezett varratkeresztmetszetre
fajlagosított hőbevitel (Q/A) nem azonos a termikus hatásfokkal, bár az arányszám üzenete hasonló.
A termikus hatásfok tekintetében Balázs János végzett termikus hatásfok‐méréseket Sindo Kou nyo‐
mán. Ez a dolgozat 50 A hegesztőárammal végzett kísérletek alapján azt állapította meg, hogy nincs
szignifikáns termikus hatásfokbeli különbség a TIG és az ATIG‐hegesztés között [15]. Ezzel szemben a
Q/A azt mutatja meg, hogy a hegesztés elméleti teljesítménye miként hasznosul a felolvasztott ke‐
resztmetszet nagyságában. Ezt a mérőszámot azért kellett bevezetni, mert a Sindo Kou‐féle mérések
kivitelezése komoly műszaki nehézségeket jelentett volna az alkalmazandó nagy vastagságú lemezek
miatt, amire az ATIG hegesztés mély beolvadása miatt szükség lett volna. A Q/A mérőszám azonban a
beolvadási keresztmetszetből és az elméleti hőbevitel értékéből egyszerűen számítható és a beol‐
vasztás minőségét jól jellemzi.
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5

KÍSÉRLETI MUNKÁM ÉS EREDMÉNYEIM IMPUL‐
ZUSOS HEGESZTÉSSEL

5.1

AZ IMPULZUSOS HEGESZTÉS HATÁSA A BEOLVADÁ‐
SI MÉLYSÉGRE

Az „ívmegszakításos (vagy megszakításos) hegesztés” alkalmazása már az elektro‐
nikus vezérlésű áramforrások megjelenése előtt ismert volt a hegesztők körében, hiszen az ömledék
átroskadásának elkerülésére még ma is az egyik legegyszerűbb megoldás az ív megszakítása, majd
újragyújtása. A gyakorlott hegesztők ezt régóta alkalmazzák impulzusos hegesztésre nem alkalmas
áramforrásokkal történő hegesztés esetén is. Az ösztönös ívmegszakításokkal tulajdonképpen az idő‐
egység alatti hőbevitel csökkenthető. Így a bevitt hő képes az alapanyagba távozni, aminek eredmé‐
nyeképpen az ömledék képes megszilárdulni, azaz végeredményként elkerülhető az ömledék átros‐
kadása a hőtorlódás miatt.
A megszakításos hegesztés tehát az impulzusos hegesztés egy olyan speciális vál‐
tozata, ahol az alapáram értéke nulla, ideje pedig néhány másodperc. Tulajdonképpen ezt a technikát
alkották és értelmezték újra az impulzusos hegesztés megalkotásával. A csúcs‐ és alapáram között
pulzáló áram segít létrehozni az elvárt beolvadást, de egyúttal lehetővé is teszi, hogy a hegfürdő va‐
lamelyest visszahűljön, mert a kívánt beolvadáshoz szükséges hőteljesítmény folyamatos fenntartása
a hegfürdő túlhevülését, adott esetben átroskadását (vagy más katasztrófát) okozná. Ugyanakkor az
alapáram folyamatosan fenntartja az ívet, s ez által segít elkerülni azokat az esetleges varratkezdési
hibákat, amelyek az ívmegszakításos módszernél könnyen előfordulhatnak. Az impulzusos hegesztés
tehát elsősorban ott alkalmazható hatékonyan, ahol a hőbevitel csökkentésével előnyösebb helyzet‐
be kerül a felhasználó, például túlzott mértékben változó gyökhézag vagy vékony lemezek hegesztése
esetén.
Az impulzusos hegesztés alapesetben azt jelenti, hogy a hegesztőáram két áram‐
szint (Ii és Ia) között váltakozik a beállított frekvenciának vagy a két áramerősség idejének (ti és ta)
megfelelően (8. ábra). A csúcs‐ és alapáram együtt alkot egy periódust (vagy ciklust). A ciklusok egy
másodperc alatti ismétlődését impulzusfrekvenciának nevezik. Az impulzus‐ és alapáram egy perió‐
duson belüli arányát balansznak nevezik, amely formailag megegyezik a váltakozó áramú TIG‐
hegesztéshez használt fogalommal, de tartalmilag különbözik attól (itt az impulzus‐ és alapáram egy
cikluson belüli viszonyáról van szó). A hegesztőgépgyártó cégek sokféle megközelítése miatt az im‐
pulzusparaméterek beállításának lehetősége nagyon változatos. Például egyes gyártóknál az alap‐ és
a csúcsáram értékkel megadható, míg másoknál az alapáram a csúcsáram százalékos arányában hatá‐
rozható meg. Ugyanez igaz a csúcs‐ és alapáram időtartamára, illetve az impulzusfrekvenciára is.
Mindettől függetlenül az impulzusparaméterek mindig visszaszámolhatók, s ezek alapján már egyér‐
telműen meghatározható a hatásos vagy átlagos hegesztőáram (Iátl), amely érték a hőbevitel számí‐
táshoz szükséges (8. ábra).
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8. ábra: Impulzusos hegesztés sematikus áram–idő diagram [16]

Az impulzusos hegesztés során – az áramok változásával együtt – a feszültség is
pulzál. Az átlagos feszültség meghatározása legegyszerűbben a hegesztőgép saját feszültségmérő
műszerével történhet. Amennyiben a berendezés nincs ilyen kijelzővel ellátva, úgy az áramforrás jel‐
leggörbéjéből kalkulálható, amennyiben ismert az adott ívhosszhoz tartozó ívjelleggörbe. A gyakor‐
latban azonban egyszerűbb az átlagos ívfeszültség mérése feszültségmérő műszerrel.
Az impulzusos hegesztés során az impulzusfrekvencia értéke néhány tized hertztől
akár több kilohertzig is változtatható. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy ciklus (a csúcsáram és az
alapáram idejének összege) néhány másodperctől tízezred másodpercig csökkenhet. Ebben a széles
frekvenciatartományban az áramerősség pulzálásának nem kizárólag a fent vázolt hőbevitel‐
csökkenés az eredménye – sőt bizonyos frekvencia fölött már egyáltalán nem az –, hanem az ív visel‐
kedésének befolyásolása is. Az elért hatás jól elkülöníthetően változik a frekvenciával. Ezek alapján az
alábbi frekvenciatartományokat különböztetik meg.
Kristóf Csaba [16] három frekvencia‐tartományt különböztet meg, amelyek külön‐
bözőségeit az alábbi alfejezetekben ismertetem.
5.1.1 KISFREKVENCIÁJÚ (VAGY LÜKTETŐ ÍVŰ) IMPULZUSOS HEGESZTÉS
Lüktető ívű impulzusos hegesztésnek a 0,1–3 Hz impulzusfrekvencia tartományt
nevezik. Ebben a tartományban valósul meg teljes egészében a fentiekben már vázolt hőbevitel‐
csökkentő hatás, mivel az ömledék‐hőmérséklet értékei jól elkülönülnek a csúcs‐ és az alapáram mű‐
ködése alatt, hiszen megfelelő idő áll rendelkezésre az alapáram alatt, hogy az ömledék hűljön. A 9.
ábra azt mutatja, hogyan alakul az ömledékben, az alap‐ és a csúcsáramhoz tartozó ömledék hőmér‐
séklet‐különbség értéke (Ti‐Ta) az impulzusos hegesztés csúcs‐ és alapárama ideje alatt a frekvencia
függvényében. Itt megfigyelhető, hogy a frekvencia növelésével az impulzusos hegesztés
hőbevitelcsökkentő hatása folyamatosan csökken, mivel a Ti‐Ta értéke nullához tart a frekvencia nö‐
velésével.
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9. ábra: A csúcs‐ és alapáramhoz tartozó hegesztési ömledék hőmérsékletek különbségének válto‐
zása az impulzusfrekvencia függvényében. (Ti: impulzusáram hatására kialakuló ömledék‐hőmérséklet; T a: alapáram ha‐
tására kialakuló ömledék‐hőmérséklet) [16]

Tehát amennyiben az impulzusos hegesztés hőbevitel‐csökkentő hatásának ki‐
használása a cél, akkor az impulzusparamétereket a kisfrekvenciájú tartományba kell választani.
A hőbevitel‐csökkentő hatás mellett azonban a kisfrekvenciájú impulzusos hegesz‐
tés szemcsefinomító hatását is fontos itt megemlíteni – hiszen a varratban kialakuló finomabb szö‐
vetszerkezet javítja a varrat tulajdonságait –, amely jellemzően a 2–2,5 Hz fölötti frekvenciák fölött
válik jelentőssé [17], [18], de már 1 Hz [19] frekvencia esetén is érzékelhető.
5.1.2 KÖZEPES FREKVENCIÁJÚ IMPULZUSOS HEGESZTÉS
A közepes impulzusfrekvenciájú tartomány a 3–25 Hz közötti frekvenciákat jelenti,
ahol az ömledék hűlése az alapáram túl rövid ideje alatt elveszti jelentőségét, azaz hőbevitel‐
csökkentő hatás már nem érhető el. Ugyanakkor ebbe a tartományba átnyúlik az a frekvenciatarto‐
mány, amellyel szövetszerkezet‐finomítás érhető el egészen 6 Hz‐ig [19], [20]. Itt azonban már nem a
csúcs‐ és az alapáramidők által biztosított ömledékhűlés, hanem az ömledék mozgása eredményezi a
finomabb szemcsék képződését a varratban. A közepes frekvenciájú impulzusos hegesztést célszerű
ott alkalmazni, ahol hegesztőanyag nélkül hozzák létre a kötést, mint például elsősorban dekorációs
elvárásokat kielégítő varratok esetén.
5.1.3 NAGYFREKVENCIÁJÚ IMPULZUSOS HEGESZTÉS
A 25 Hz fölötti frekvenciával végzett impulzusos hegesztést nevezik nagyfrekven‐
ciájú impulzus‐ vagy mikroimpulzus‐hegesztésnek. Az ívet, mint minden árammal átjárt vezetőt,
mágneses tér fogja körül, s ennek radiális erőkomponense az ívre, koncentrikus nyomást
(szűkítőhatást) gyakorol. Ezt a koncentrált nyomás, vagy más néven Lorentz‐erő, okozza az ív kon‐
centráltságát. Értéke az íven áthaladó hegesztőáramtól függ, azzal arányosan növekszik. A kis és kö‐
zepes frekvenciájú impulzusos hegesztés esetén ez azt jelenti, hogy az alapáramhoz kisebb, a csúcs‐
áramhoz pedig nagyobb ívszűkítő erő tartozik. Nagyon fontos azonban, hogy az ív plazmacsatornájá‐
nak változása nem végtelenül rövid idő alatt játszódik le, hanem egy kis késéssel reagál az őt körül‐
ölelő mágneses erőtér változásaira (pulzálására). A nagyfrekvenciájú impulzusos hegesztés alkalma‐
zásakor ez a jelenség hasznosítható. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kialakuló átlagáram esetén
nem az átlagáram (impulzus nélküli) értékének megfelelő ívszűkítő erő alakul ki, hanem annál na‐
gyobb, mivel a nagy frekvencia miatt a csúcsáramhoz tartozó radiális erőkomponens hatására össze‐
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szűkült ívoszlop, nem tud kitágulni az alapáram félperiódusa alatt, ahol pedig kisebb az ívet szűkítő
mágneses hatás. Ennek következtében pedig a plazmasugár belső nyomása s végsősoron az ív fóku‐
száltsága is nő nagy impulzusfrekvenciák alkalmazása esetén [21]. Az ív koncentráltságának javulását
mutatja az ömledék felületén mérhető ívnyomás növekedése. Kísérletekkel igazolták, hogy már né‐
hány ezer hertz frekvenciájú impulzusos hegesztés esetén is az ívnyomás értéke a többszörösére (pl.:
már 1 kHz esetén is több, mint háromszorosára) növekszik (10. ábra) [22].

10. ábra: Az ívnyomás növekedése az impulzusfrekvencia függvényében (reprodukált diagram [23]
nyomán)

Ez pedig végsősoron a beolvadási mélység fokozódásához vezet. Ezt a hatást kiak‐
názva a hegesztési sebesség is növelhető, ha a beolvadási mélység növelésére nincs szükség. 2,0 mm
vastag ausztenites korrózióálló lemezen végzett impulzusos hegesztés (6 kHz) során például 50%‐os
hegesztési sebesség növekedést értek el [24]. G. R. Stoeckinger [25] alumínium lemezen, nagyfrek‐
venciás (2–25 kHz), egyenáramú impulzusos hegesztési kísérletei alapján szintén megállapította, hogy
a beolvadási mélység növelhető a frekvencia növelésével és a jelenség már 500 Hz fölötti frekvenci‐
áktól jelentkezik. Ugyancsak az 500 Hz fölötti tartományban észlelt beolvadási mélység növelésről
számol be H. R. Saedi és W. Unkel [26]. Ezek alapján – a kereskedelemben elérhető impulzusos he‐
gesztésre alkalmas berendezések jellemző frekvencia‐tartományában (0–500 Hz) – meg kívántam ha‐
tározni azt a frekvenciát, amelytől a beolvadási mélység növekedés jelentőssé válik.

5.2

KÍSÉRLETI MUNKÁM ÉS EREDMÉNYEIM NAGYFREK‐
VENCIÁJÚ IMPULZUSOS HEGESZTÉSSEL

Eme kísérletsorozat keretén belül különböző impulzusfrekvenciákkal (50 Hz, 62,5
Hz, 83,3 Hz, 125 Hz, 166,7 Hz, 250 Hz és 500 Hz) hegesztettem úgy, hogy közben az átlagáram értékét
110 A‐en tartottam. Ez az eredmények összehasonlíthatósága miatt volt fontos, mert az egyenáramú
teljesítmény egyenértékű „ohmos” (effektív) teljesítménye az impulzusáram (és esetünkben a hozzá‐
juk tartozó feszültség) átlagértékével számítható. A kísérletet mind Ar 4.6, mind Ar+30%He védőgáz‐
zal elvégeztem (11. ábra). A kísérlethez 5,0 mm vastag, X5CrNi 18 10 (1.4301, 304) típusú ausztenites
korrózióálló lemezt használtam. A varratokból kivett mintákat a 4.2 fejezetben leírtak szerint vizsgál‐
tam. Az egyes mintadarabok konkrét hegesztési paramétereit a 2. számú melléklet tartalmazza.
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Fontos hangsúlyozni, hogy a 10. ábra a rendkívül nagy, kHz‐es nagyságrendű im‐
pulzusos hegesztések eredményeit mutatja, amely nem igazán áll rendelkezésre a hegesztőgép pia‐
con kínált berendezésekben, ezért a kereskedelmi forgalomban könnyen elérhető
hegesztőgépválaszték által kínált lehetőségeket vizsgáltam. A vizsgálatot 50 Hz‐vel kezdtem, és 500
Hz‐vel befejezőleg záródott a vizsgált tartomány.

A

B

11. ábra: Különböző impulzusfrekvenciákkal hegesztett minták. A.) 100% Ar, B.) Ar+30% He. A
számozások jelentése: 1 = 50 Hz, 2 = 62,5 Hz, 3 = 83,3 Hz, 4 = 125 Hz

Az eredmények értékelése során itt is diagramokkal ábrázoltam az eredményeket,
amelyek alapján a beolvadási mélységet, a varratszélességet és a varratkeresztmetszetet vizsgáltam.
A beolvadási mélység alakulását mutatja a 12. ábra.

12. ábra: Mért beolvadási mélységek impulzusos hegesztés során az impulzusfrekvencia függvé‐
nyében, kétféle védőgázzal

Az 50–200 Hz impulzusfrekvencia‐tartományban a csúcsáram ideje még nem volt
elegendő ahhoz, hogy az ívet szűkítse, azonban ahhoz már elégséges volt, hogy az állandó áramú he‐
gesztéshez képest az ömledékre nagyobb erőhatást fejtsen ki. You Hong Xiao diagramjaiból kivehető,
hogy az 50‐200 Hz impulzusfrekvencia tartományban, 2,0 mm ívhossz, 15 cm/min hegesztési sebes‐
ség mellett a hegfürdő belengését okozó csúcsáram kritikus időtartama 0,002‐0,008 másodperc [27].
Kísérletem egy része ebben a tartományban helyezkedett el, de az általam alkalmazott 200 A csúcs‐
áram a hegfürdő lengését igazán generáló 250‐350 A tartománynál kisebb volt. Ennek következtében,
bár némely varratom már mutatta a lengés jelét, ami a keresztmetszeti csiszolatokon is jól látható
(13. ábra), igazán jelentős lengetőhatás még nem alakult ki.
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13. ábra: Impulzusos hegesztéssel készült varratok keresztmetszeti csiszolatai: A.) Tiszta Ar; 166,7
Hz; B.) Ar+30% He; 50 Hz

Az 50–200 Hz frekvenciatartomány varratairól azt lehet elmondani általánosság‐
ban, hogy a kisebb frekvenciák esetén enyhén domború varrat alakult ki, amely a frekvencia növelé‐
sével eltűnt, és két kisebb domborulat jelent meg a varrat széleinél, míg a középvonalnál egy enyhe
homorulat. E felületi jelenségek az ömledék felületén jelentkező nagyobb felületi nyomást mutatják.
Ez a nagyobb felületi nyomás azonban még nem eredményez mélyebb beolvadási mélységet.
Mindkét védőgáz esetén azt találtam, hogy a varrat beolvadási mélységének nö‐
vekedése 250 Hz és a fölötti impulzusfrekvenciák esetén jelenik meg szignifikánsan az állandó áramú
hegesztéshez képest (ez utóbbiak beolvadási mélységét az ordináta tengelyen is jelöltem). Természe‐
tesen az állandó árammal hegesztett varratok is azonos technológiai tényezőkkel (110 A hegesztő‐
áram; 15 cm/min hegesztési sebesség; 2,0 mm ívhossz; 5,0 mm vastag lemez) készültek, mint az im‐
pulzusos hegesztéssel készült minták.
Ez alapján az is megállapítható, hogy 250 Hz‐nél kisebb frekvenciával hegesztve,
kísérleti eredményeim alapján nem várható beolvadásimélység‐javulás, annak ellenére sem, hogy a
szakirodalom [16] a 25 Hz fölötti impulzusfrekvencia‐tartományt nevezi nagyfrekvenciájú tartomány‐
nak. A fentieket összevetve a varratszélesség értékekkel (14. ábra), újabb eredményt találtam.

14. ábra: A varratszélességek alakulása impulzusos hegesztés során az impulzusfrekvencia függvé‐
nyében, kétféle védőgázzal készített varratok alapján

Az újabb eredmény az, hogy – a vizsgált feltételek között – az 50–500 Hz impulzus‐
frekvencia tartományban a varratok szélessége növekszik az állandó áramú hegesztéshez képest, az
alkalmazott két védőgáztól függetlenül. Ezt összevetve a varratkeresztmetszeteket ábrázoló diag‐
rammal (15. ábra), elkezd kirajzolódni az impulzusfrekvencia hatása.
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15. ábra: A varratkeresztmetszetek alakulása impulzusos hegesztés során az impulzusfrekvencia
függvényében, kétféle védőgázzal

A nagyfrekvenciájú impulzusos hegesztés tehát a 25–250 Hz tartományban már
javítja az alapanyag felé történő hőátadást, de itt még nem elegendően nagy az impulzusok száma,
hogy beolvadásimélység‐növekedés legyen elérhető, az állandó hegesztőárammal végzett TIG‐
hegesztéshez képest, ezért a varratszélesség növekszik, szemben Cornu állításával ([22] Fig. 1.63).
250 Hz fölötti impulzusfrekvencia alkalmazása esetén azonban már jelentőssé válik az ív fókuszáltsá‐
ga, amely ez által biztosítja a növekvő beolvadási mélységet. Ez egyben tovább javuló hőátadást is je‐
lent, amely a varratkeresztmetszetek növekedésében is megjelenik.
TÉZIS 1: A nagyfrekvenciájú impulzusos hegesztés tartományában a 250 Hz felet‐
ti impulzusfrekvencia okoz érdemleges beolvadásimélység‐növekedést tiszta argon és 70% Ar +
30% He védőgázkeverékkel egyaránt.
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6.1

AZ EGYES VÉDŐGÁZKEVERÉKEK HEGESZTÉSI VAR‐
RATRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK JELLEMZÉSE

Amint azt a 3. fejezet elején már ismertettem, a védőgázkeverékekkel végzett kí‐
sérletsorozatom során, a TIG (Ar 4.6) hegesztéssel elérhető beolvadási eredményeket hasonlítottam
össze a TIG (Ar+30%He) és a TIG (Ar+6,5%H2) hegesztéssel elérhető eredményekkel. A kísérletek so‐
rán 2,0–8,0 mm vastag, X5CrNi 18 10 (1.4301, 304) típusú ausztenites korrózióálló lemezeken hegesz‐
tettem hernyóvarratot a 4.1 fejezetben ismertetett kondíciókkal. Az egyes lemezeken alkalmazott
hegesztőáramok leolvashatók a 3. számú melléklet diagramjairól, védőgázonként és lemezvastagsá‐
gonként. A kísérletek során folyamatosan jegyeztem a hegesztés során kialakuló ívfeszültség értéke‐
ket is – hiszen ezek a folyamat stabilitásáról adtak visszajelzést –, amelyeket a 4. számú mellékletben
foglaltam össze védőgázonként.
Az elkészült varratok keresztmetszeti csiszolatain megfigyelhető beolvadási viszo‐
nyok alapján lehetővé vált a beolvadásimélység‐javító hatás vizsgálata. A 16. ábra a 4,0 mm vastag
lemezeken végzett hegesztések mintáiból kivett csiszolatokat mutatja be. Itt jól megfigyelhető az Ar
4.6, az Ar+30%He és az Ar+6,5%H2 védőgázok beolvadásra gyakorolt különböző hatása, nevezetesen
a héliumot és a hidrogént tartalmazó keverékekkel elért mélyebb beolvadás, illetve a szélesebb var‐
rat.

A

B

C

16. ábra: A kimunkált keresztmetszeti minták makroszkópiai képe: A.) TIG (Ar 4.6); B.) TIG
(Ar+30%He) és C.) TIG (Ar+6,5%H2) hegesztéssel készített hernyóvarratok keresztmetszete 110 A hegesztőárammal, 4,0
mm vastag lemezen végzett hegesztés után

A varratok keresztmetszeti képein elvégzett mérések eredményeit – amint azt a
4.2 fejezetben leírtam – diagramokba rögzítetten összesítettem, amelyek mindegyikét a 6. számú
melléklet tartalmazza. Itt megtalálhatóak az egyes mintákon mért beolvadási mélység, a varratszéles‐
ség és a varratkeresztmetszet értékei védőgázonként és lemezvastagságonként. Egy ilyen diagramot
mutat be a 17. ábra (3,0 mm vastag lemezen, TIG (Ar+30%He) hegesztéssel készült varrat beolvadási
mélységeinek alakulása a hegesztőáram függvényében).
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17. ábra: A 3,0 mm vastag lemezen mért beolvadási mélységek a hegesztőáram függvényében, TIG
(Ar+30%He) eljárással hegesztve

Mivel a különböző lemezvastagságokon mért eredmények összehasonlítása ne‐
hézkes ilyen nagy számú (védőgázonként 6 beolvadási mélység + 6 varratszélesség + 6 varratkereszt‐
metszet = összesen 3 x 18 = 54) diagram esetén, ezért védőgázonként és mért, illetve kalkulált tulaj‐
donságonként (beolvadási mélység, varratszélesség, varratkeresztmetszet, varrattényező és kereszt‐
metszetre fajlagosított hőbevitel) összesítő diagramokat is készítettem, amelyek a 8. számú mellék‐
letben találhatók. Ezeken – egy adott védőgáz alkalmazása mellett – a lemezvastagság hatása figyel‐
hető meg. Például a 18. ábra a TIG (Ar 4.6) hegesztés beolvadási mélységeinek lemezvastagságonkén‐
ti alakulását foglalja össze az áramerősség függvényében. A lemezvastagság növelésével a beolvadási
mélység csökken egy adott áramerősség esetén, hiszen a hőelvezetés kétdimenziósból fokozatosan
háromdimenzióssá válik. Így a lemezvastagság növelésével a görbék meredeksége csökken. Ez a jelleg
mindhárom vizsgált védőgáznál megfigyelhető volt.

18. ábra: A TIG (Ar 4.6) hegesztés beolvadási mélységeinek lemezvastagságonkénti értékei az
áramerősség függvényében
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Ugyanakkor a varratszélességeket összesítő diagramokat vizsgálva, mindhárom
védőgáz esetén azt figyeltem meg, hogy jellegük gyakorlatilag lineáris és a varratszélesség értékek
mind egy szűk tartományba esnek, függetlenül az alapanyag vastagságától. A 19. ábra a hidrogénes
védőgázzal készült varratok varratszélesség értékeit összesíti. A varratszélesség értékek szórása egy
megközelítőleg 2‐2,5 mm széles sávba esik a teljes vizsgálati tartományban.

19. ábra: A TIG (Ar+6,5%H2) hegesztés varratszélességeinek lemezvastagságonkénti értékei az
áramerősség függvényében

A lineáris összefüggést mutató varratszélesség ellenére a varratkeresztmetszetek
növekedésének jellege – az áramerősség függvényében –, a beolvadási mélység alakulásának jellegét
tükrözi vissza. Ez azt jelenti, hogy a lemezvastagság növelésével csökken a varratkeresztmetszet érté‐
ke egy adott áramerősség esetén, amely jellegét a vizsgált lemezvastagság tartományra a 20. ábra
mutatja be. A védőgázonként összesített varratkeresztmetszeteket a 8. számú melléklet tartalmazza.

20. ábra: A TIG (Ar+6,5%H2) hegesztés varratain mért varratkeresztmetszet értékek lemezvastag‐
ságonkénti értékei az áramerősség függvényében
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6.2

AZ EGYES VÉDŐGÁZKEVERÉKEK HEGESZTÉSI VAR‐
RATRA GYAKOROLT HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍ‐
TÁSA

A fentiekben ismertetett kísérletek eredményei alapján felvázolható az a rendszer,
amelyben az egyes védőgázfajták értékelhetővé válnak. Bár a hegesztési védőgázokat forgalmazó vál‐
lalatok adnak információkat az egyes védőgázkomponensek, illetve keverékek hatásairól [28], [29],
de mivel ezek általános adatok, ezért az eredményeimmel kiegészítve válik az értékelés teljessé.
A vizsgált védőgázkeverékekkel elért beolvadási mélység, varratszélesség és var‐
ratkeresztmetszet értékek lemezvastagságonkénti összehasonlítását a 9. számú melléklet diagramjai
teszik lehetővé. Ezek alapján – a 4.1 fejezetben ismertetett paraméterek esetén – a következők
mondhatók el.
A beolvadási mélységek az általánosan ismert tapasztalatok szerint alakultak, azaz
a 30% héliumot tartalmazó, argonalapú védőgázkeverék javítja a beolvadási mélységet. Ez a
beolvadásimélység‐növelés azonban nem állandó. Kisebb áramerősségek és vékonyabb lemezek (2, 3
és 4,0 mm) esetén a különbség elhanyagolható, a 30–60 A tartományban s a hegesztőáram növelésé‐
vel növekszik, akár 100%‐kal is. (Például: 2,0 mm vastag lemezen, 70 A hegesztőáram esetén, TIG (Ar
4.6) hegesztéssel 0,9–1 mm a beolvadás, míg TIG (Ar+30%He) hegesztéssel 2,0 mm; 4,0 mm vastag
lemezen, 170 A hegesztőáram esetén, TIG (Ar 4.6) hegesztéssel 1,5 mm a beolvadás, míg TIG
(Ar+30%He) hegesztéssel 3,0 mm). A vastagabb lemezek (5,0, 6,0 és 8,0 mm) esetén a többlet beol‐
vadási mélység állandósulttá válik és egy megközelítőleg 0,5–1,0 mm‐es tartományban helyezkedik
el.
A 6,5% hidrogént tartalmazó, argonalapú védőgázkeverék biztosítja a legmélyebb
beolvadást a vizsgált gázok közül. A vékonyabb lemezek (2,0, 3,0 és 4,0 mm) és kisebb hegesztőára‐
mok (<140 A) esetén két‐háromszoros, de akár négyszeres beolvadási mélység is elérhető alkalmazá‐
sával. (Például: 2,0 mm vastag lemezen 50 A hegesztőáram esetén TIG (Ar 4.6) hegesztéssel 0,5 mm a
beolvadás, míg TIG (Ar+6,5%H2) hegesztéssel 2,0 mm). A hidrogén komponens nyújtotta előny a héli‐
umos védőgázzal szemben is jelentős ebben a tartományban. (Például: 4,0 mm vastag lemezen 130 A
hegesztőáram esetén TIG (Ar 4.6) hegesztéssel 1,1–1,2 mm a beolvadás, TIG (Ar+30%He) hegesztés‐
sel 1,5–1,6 mm míg TIG (Ar+6,5%H2) hegesztéssel 4,0 mm). A vastagabb lemezek (5,0, 6,0 és 8,0 mm)
esetén a hidrogén okozta többlet beolvadási mélység jellemzően 1,0 mm, az argon védőgázhoz ké‐
pest és megközelítőleg 0,4–0,6 mm a héliumos védőgázhoz képest 150 A fölötti hegesztőáramok ese‐
tén.
Mindkét védőgázkeverékről elmondható, hogy növeli a varratszélesség értékét,
főként – a beolvadási mélységhez hasonlóan – a vékonyabb lemezek és kisebb hegesztőáramok ese‐
tén. Ez héliumos keverék esetén jellemzően 0,5–0,7 mm, amely az áramerősség és a lemezvastagság
növelésével csökken, s 200 A hegesztőáram fölött gyakorlatilag eltűnik, azaz a varrat szélessége meg‐
egyező lesz a tiszta argonnal készített varratoknál mért értékekkel. Ezzel szemben a hidrogénes vé‐
dőgázzal hegesztett varratok szélességei a teljes vizsgálati tartományban (30–370 A) nagyobbak, mint
a tiszta argonnal hegesztett varratok esetén. A varratszélesség‐különbség jellege is más, mint az ar‐
gon és az argon‐hélium keverék között, mivel az áramerősség növelésével nem csökken a különbség,
hanem felvesz egy átlagosan 2–2,5 mm közötti értéket, amely állandó még a vastag lemezek nagy
árammal hegesztett varratai esetén is. Ez a tulajdonság lehet hátrányos a varrat okozta deformációk
szempontjából, hiszen egy szélesebb varrat nagyobb keresztirányú húzófeszültséget ébreszt a he‐
gesztett szerkezetben, mint egy keskenyebb.
Egyértelmű volt – a fentiekben leírtak alapján –, hogy a felolvasztott varratke‐
resztmetszet szempontjából is a hidrogénes védőgázkeverék lesz az, amelyik a legkiemelkedőbb
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eredményeket szolgáltatja, hiszen mind a beolvadási mélység, mind a varratszélesség értékek ezzel a
védőgázkeverékkel voltak a legnagyobbak. A legkisebb felolvasztott varratkeresztmetszeteket az Ar
4.6 védőgázzal mértem, a héliumos keverék pedig a kettő között helyezkedik el.
A felolvasztott varratkeresztmetszet (A) értékekből és az elméleti hőbevitelből (Q)
könnyen számíthatók a keresztmetszetre fajlagosított hőbevitel (Q/A) értékei. A számítást elvégezve
minden hegesztőáram értékre, külön‐külön védőgázonként, azt kapjuk meg, hogy az áramerősség
növelése milyen hatással van a hegesztési hő alapanyagban történő hasznosulására. Egészen ponto‐
san azt tudhatjuk meg, hogy hány kJ hőenergia szükséges 1 mm3 fémolvadék létrehozásához. Nyil‐
vánvaló, hogy a legkedvezőbb, ha a Q/A értéke kicsi, mivel ez azt jelenti, hogy a hőbevitel nagyobb
része fordult az alapanyag felolvasztására. Az 5. számú mellékletben találhatók a Q/A értékeket tar‐
talmazó diagramok mindhárom védőgáz fajtára. Ezek alapján érdekes összefüggést lehet megfigyelni.
Az Ar 4.6 védőgáz alkalmazásakor a Q/A értékek csökkennek az áramerősség növelésével és a 0,048–
0,051 kJ/mm3 tartományba tartanak. A diagram jellege hasonló az Ar+30%He és az Ar+6,5%H2 védő‐
gáz esetén is, de néhány különbség megfigyelhető. A héliumos védőgáz esetén a Q/A értékek a
0,040–0,047 kJ/mm3 tartományba tartanak. Itt már megfigyelhető, hogy a Q/A értékek vékonyabb
lemezek esetén az imént jelölt intervallum alsó, míg vastagabb lemezek esetén, annak fölső értéké‐
hez tartanak (21. ábra). Ez a jelleg azonban a hidrogénes keveréknél még élesebben figyelhető meg.
130 A hegesztőáramig (4,0 mm lemezvastagságon) a Q/A értékek 0,033‐0,038 kJ/mm3 –hez tartanak,
de e fölött (5,0 mm lemezvastagságtól) már csupán a 0,046–0,049 kJ/mm3 értékekhez. Ez azt jelenti,
hogy a hidrogénes védőgáz alkalmazása 4,0 mm lemezvastagságig értékelhető hatékonyabbnak, mint
a másik két védőgáz, fölötte már a bevitt hő inkább a varrat szélesítésére fordítódik a beolvadási
mélység növelése helyett.

21. ábra: TIG (Ar+30%He) hegesztéssel készült varratokon mért varratkeresztmetszetre
fajlagosított hőbevitel (Q/A) értékek, lemezvastagságonkénti értékei az áramerősség függvényében

Ezeket a megfigyeléseket támasztják alá a varrattényezők értékei is (8. számú mel‐
léklet). A TIG (Ar 4.6) hegesztéssel készült varratok varrattényező értékei jellemzően a 0,15–0,35 tar‐
tományban találhatók. A TIG (Ar+30%He) hegesztés varratai esetén ez az intervallum már a 0,20 és
0,44 értékek között található, azaz a védőgáz alkalmazásával a beolvadási mélység jobban növelhető,
mint a varratszélesség. A TIG (Ar+6,5%H2) hegesztés esetén a varrattényezőket gyakorlatilag két tar‐
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tományba lehet sorolni. A 150 A hegesztőáram alatti esetben a varrattényezők zöme a 0,22–0,48 tar‐
tományban helyezkednek el, de e fölött csupán a 0,20–0,25 értékeket érik el (22. ábra). Ez azt jelenti,
hogy 150 A hegesztőáram fölött a hidrogén‐tartalmú védőgáz nem nyújt előnyt sem az Ar 4.6‐hoz,
sem az Ar+30%He‐hoz képest.

22. ábra: A TIG (Ar+6,5%H2) hegesztés varratain mért varrattényezők lemezvastagságonkénti érté‐
kei az áramerősség függvényében

Összefoglalva tehát a vizsgált védőgázokkal elért eredményeket elmondható, hogy
az Ar+6,5%H2 keverék védőgáz a legnagyobb beolvadási mélységeket biztosító védőgáz a kísérletben
alkalmazott gázok közül és a vizsgált áramerősség tartományban, amely azonban csökken az áram‐
erősség növelésével. Alkalmazásával 4,0 mm lemezvastagságig érhető el teljes átolvadású varrat gaz‐
daságosan, míg Ar 4.6 és Ar+30%He védőgázokkal inkább 3,0 mm ez a határ. Ugyanakkor alkalmazá‐
sakor a varrat jelentősen szélesebb is, mint a másik két védőgáz esetén, ami a nagyobb
maradófeszültségek miatt hátrányos is lehet bizonyos körülmények között. A varrattényezők és a var‐
ratkeresztmetszetre fajlagosított hőbevitel értékeinek elemzésével az is megállapítható volt, hogy az
Ar+6,5%H2 védőgázkeverék legelőnyösebben a 150 A alatti hegesztőramok esetén alkalmazható az
ismertetett kísérleti feltételekkel. Nyilvánvaló, hogy más peremfeltételekkel, például hézaggal illesz‐
tett tompakötés esetén és hegesztőanyag adagolással, az említett 150 A‐es felső határ más értéket
vesz majd fel.
A célkitűzésekben megfogalmazottak szerint tehát létrehoztam egy olyan rend‐
szert, amely lehetővé teszi az egyes TIG eljárásváltozatok – egy szempontrendszer és a 4.1 fejezetben
ismertetett paraméterek szerinti – objektív értékelését. Ez a rendszer a beolvadási mélység, a varrat‐
szélesség, a varratkeresztmetszet, a varratkeresztmetszetre fajlagosított hőbevitel és a varrattényező
alapján hasonlítja össze a vizsgált varratokat. Lehetővé teszi, hogy egy egész tartományt – például
áramerősség, hegesztési sebesség, védőgáz keverési arány vagy ívhossz – felölelve lehessen értékelni
az eljárást, amely a tartományban fellelhető tendenciákat is felfedi. Legvégül pedig ez az a rendszer,
amelybe – az értekezés későbbi részében (7.6 fejezet) – elhelyezésre kerülnek az ATIG‐hegesztéssel
készült varratok adatai is. Ezzel a módszerrel megválaszolható lesz a kérdés, hogy az ATIG‐hegesztés
helyettesíthető‐e vajon védőgázkeverékkel – például a beolvadási mélység javítása céljából –, illetve,
hogy az ATIG‐hegesztés esetén mely korlátokkal kell számolni.
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7

KÍSÉRLETI MUNKÁM ÉS EREDMÉNYEIM ATIG‐
HEGESZTÉSSEL

7.1

AZ ATIG‐HEGESZTÉS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Az ATIG‐hegesztés legfontosabb ismérve, hogy a TIG‐hegesztéshez képest akár
két‐háromszoros beolvadási mélységet produkál egy ún. aktiválópor alkalmazásának köszönhetően.
Ezt az aktiválóport általában manuálisan viszik fel a hegesztendő felületre a hegesztés megkezdése
előtt. Az eljárás sematikus ábráját és hegesztés közbeni fényképét a 23. ábra mutatja. Mivel az
aktiválóport igen kis rétegvastagságban kell alkalmazni, ezért az aktiválóporból és általában aceton‐
ból vagy alkoholból szuszpenziót képeznek, amelyet ecseteléssel juttatnak a fém felületre. Ezután az
aceton vagy az alkohol elpárolog, s az aktiválópor viszonylag jól letapadt formában marad vissza. Ez
az aktiválópor okozza a jelentős beolvadásimélység‐javulást, amelyről minden ilyen tárgyú publikáció
beszámol. Az aktiválópor beolvadásra gyakorolt hatását mutatja a 24. ábra egy TIG és egy ATIG varrat
keresztmetszetével, amelyek hegesztési paraméterei azonosak voltak.

23. ábra: Az ATIG‐hegesztés sematikus ábrája és a gyakorlati alkalmazása

A

B

24. ábra: 4,0 mm vastag, X5CrNiMo 17 12 2 (1.4401, 316) típusú ausztenites korrózióálló lemezen,
azonos hegesztéstechnológiai paraméterekkel készített hegesztési varrat keresztmetszeti csiszolatainak összehasonlítá‐
sa. A.) TIG‐hegesztés; B.) ATIG‐hegesztés

Természetesen az ATIG‐hegesztés beolvadási mélység többletét az alkalmazandó
hegesztőáram csökkentésére – s így a deformációk csökkentésére – valamint a hegesztési sebesség
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növelésére – azaz a termelékenység növelésére – is fel lehet használni. A 25. ábra két, 3,0 mm vastag
lemezen készült, teljes átolvadású tompavarratot mutat be TIG és ATIG‐hegesztéssel hegesztve.

B

A

25. ábra: A.) TIG‐hegesztés (I = 125 A) és B.) ATIG‐hegesztés (I = 85 A) varratának keresztmetszeti
csiszolatai [4] 3,0 mm vastag X5CrNi 18 10 lemezen

7.2

AZ AKTIVÁLÓPOR ADAGOLÁSA

Amint azt már a 7.1 fejezetben említettem, az aktiválópor felviteléhez az
aktiválóporból és alkoholból vagy acetonból egy jól kenhető szuszpenziót készítenek. Ezzel kapcso‐
latban G. Rückert [30] rámutat az ATIG‐hegesztés egyik valóban – gyakorlati szempontból – gyenge
pontjára, az aktiválópor felületre történő manuális felvitelére. Amint ezt már említettem, az
aktiválóporból és a hordozóanyagból (többnyire alkohol vagy aceton) készített szuszpenziót kézi
ecseteléssel visszük a felületre. Ez azonban hosszabb varratok esetén nem képes folyamatos és állan‐
dó mennyiségű aktiválóport juttatni a hegesztendő helyre, hiszen az ecset szálai közül folyamatosan
csökken a szuszpenzió mennyisége, de gyakorlatlan kézben még rövid szakaszok is lehetnek nagyon
egyenetlen eloszlásúak.
Ennek a tényezőnek a kézben tartására G. Rückert [30] új hordozóanyagot kere‐
sett és a vizet találta kiemelkedőnek. Ennek okát azzal magyarázza, hogy alkohol/aceton esetén a por
szemcséi összeragadnak a száradás során és megközelítőleg 50–60 µm‐es „tömböket” alkotnak.
Ugyanakkor vízzel lényegesen finomabb (2–10 µm) szemcseeloszlást figyeltek meg a felületen (26.
ábra).

B

A

26. ábra: A.) vízzel és B.) acetonnal készített szuszpenzió SEM képe száradás után. A képek a [30]
publikációból átvettek

Bár a víz alkalmazásával nem értek egyet – az általa okozott hosszú száradási idő,
illetve a víz/hegesztés összeférhetetlenség miatt –, azzal mindenképpen egyetértek, hogy a szuszpen‐
zió manuális ecsetelése rendkívül megnehezíti a folyamat fölötti teljes kontrolt. Ezt saját tapasztala‐
taim is megerősítik, aminek következtében el is indítottuk az aktiválóporszuszpenzió‐szóró berende‐
zés fejlesztését.
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Ettől függetlenül további kutatás témáját kell képeznie az aktiválóporok szemcse‐
nagyságának, illetve azok felületen történő eloszlásának vizsgálata. Ezzel kapcsolatban is tettem lépé‐
seket és a Magyar Tudományos Akadémia Kolloidkémiai Munkabizottságában készítettünk nagy fi‐
nomságú SiO2 porokból (45, 60 és 90 µm szemcsenagyságú SiO2 porokból) olyan szuszpenziót – való‐
jában már stabil kolloid oldatot –, amely garantálta a felületre kerülő egyenletes szemcseeloszlást, és
egyben megoldotta a kiülepedés problémáját is. Ezen megoldással ugyanakkor az volt a probléma,
hogy a stabil oldat nem volt a felületre kenhető a hagyományos ecseteléssel, mivel az ecsetre kerülve
a szuszpenzió azonnal száradásnak indult, s így a felületre már csak csomós formában tapadt le. Min‐
denesetre a szórófejes megoldással valószínűleg áthidalható lesz ez a jelenség.
Az aktiválópor alkalmazhatósága érdekében az ATIG‐hegesztést illesztési hézag
nélkül, tompavarratként alkalmazzák. Ezt az is indokolja, hogy hozzáadott hegesztőanyag hiányában a
varrat mérete hiányos lenne, ha bármilyen hézag lenne az élek között. Másik fontos ok a hézag nélkü‐
li illesztésre, hogy a lemezélek közé jutó aktiválópor könnyen zárványképződéshez vezet, mivel ekkor
az nem felolvad, hanem a megolvadó varratfémet alulról megtámasztja, és gátolja a kialakuló mély
beolvadást, amelyről a 27. ábra mutat vázlatot. Ezt a jelenséget ötvözetlen acéllemezek (S355 J2G2)
ATIG tompakötéseinek hegesztésekor jegyeztem fel, amikoris az illesztési tökéletlenség miatt az
aktiválópor az illesztett felületek közé kerülve – függően az ott jelenlévő mennyiségtől, azaz a hézag
méretétől – hektikusan gátolta a beolvadást, illetve zárványképződést okozott. A 28. ábra egy olyan
tompavarrat gyökoldalról, hosszirányban visszahajlított töretét mutatja, ahol a hézagba került
aktiválópor nagymértékben gátolta a mély beolvadás kialakulását.

27. ábra: Illesztési hézag vagy helytelen élelőkészítés okozta beolvadási hiba aktiválópor jelenlét‐
ében [31]

28. ábra: 10 mm vastag, S355J2G2 típusú ötvözetlen acéllemez tompavarratán elvégzett kísérlet
hosszirányú törete. Megfigyelhető, hogy milyen jelentős mértékben változott a beolvadási mélység a résbe jutott
aktiválópor hatására

Az ATIG eljárást az 1960‐as évek elején az ukrajnai Kijevben található E.O. Paton
Elektromos Ívhegesztési Intézet ( Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона) munkatársai fejlesz‐
tették ki titán alapanyagok hegesztéséhez [32], [33]. A különböző aktiválóporokkal végzett kísérleteik
eredményeként 2,5–3‐szoros beolvadási mélységet értek el a hagyományos TIG‐hegesztéshez képest.
Később aztán nikkelötvözetekre és korrózióálló acélokra is kiterjesztették alkalmazását. Ezekkel az
aktiválóporokkal az volt a probléma – és ez is hiúsította meg szélesebb körben való elterjedésüket –,
hogy komplex vegyületek voltak [34]. Másik gátló tényező ezen aktiválóporok – és az eljárás – elter‐
jedése előtt a hidegháborús „titoktartás” volt, aminek következtében a volt Szovjetunión kívül szinte
nem is terjedt el az eljárás híre. Mindazonáltal néhány évvel később az Ohio állambeli Edison Welding
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Institute (EWI) is kutatásokat kezdeményezett. Ők is egy komplex porkeverékkel értek el hasonlóan
meggyőző eredményeket, ám az általuk kikísérletezett por hamar kereskedelmi termékké vált [35]
megelőzve ezzel az ukrán vetélytársat [36].
Az 1990‐es években az egyszerűbb összetételű, főként egykomponensű porok al‐
kalmazása felé fordult a kutatók figyelme [37]. Ezt a változást az a gazdasági megfontolás indította el,
hogy a komplex vegyületekhez képest jóval olcsóbb s ezáltal kelendőbb lehet az egykomponensű
aktiválópor, ráadásul az egészségre gyakorolt hatásai sem kérdőjelesek. Az elmúlt közel egy évtized
során az aktiválóport különleges kialakítású hegesztőpisztollyal és hozzá illesztett két, különböző mó‐
don kevert védőgázkombinációval is igyekeztek kiváltani [38].
Egyébiránt az ATIG‐hegesztéshez ugyanaz a berendezés, felszerelés alkalmazható,
mint a TIG‐hegesztéshez. Ez vonatkozik úgy az áramforrásra, mint a pisztolyra és az egyéb részegysé‐
gekre. Az ATIG‐hegesztés kapcsán abban van a legnagyobb egyetértés, hogy az aktiválópor az ATIG
eljárás nagy beolvadási mélységét okozó legfontosabb tényezője. Az alábbi alfejezetek az
aktiválóporokat és az azokkal végzett kutatásokat ismertetik.

7.3

SZAKIRODALMI
ÖSSZEFOGLALÓ
AZ
ATIG‐
HEGESZTÉSHEZ
ALKALMAZOTT
AKTIVÁLÓPOROKRÓL

Az aktiválóporok anyagát tekintve az elmúlt évtizedek során számos lehetőséget
vizsgáltak a kutatók mérlegelve azok különböző tulajdonságait. Az 1990‐es évektől kezdve erőteljes
kutatások fordultak az aktiválóporok felé. Ekkor kerültek a figyelem középpontjába olyan különböző
szervetlen vegyületek, mint némely oxidok (Cr2O3, TiO2, SiO2, ZrO2, Al2O3, CaO, MgO [30], MnO2 és
MoO3 [39]), fluoridok (AlF3 [39], CaF2, NaF, AlF3 [37]), illetve ezek keverékei [40].
Folytak még kísérletek kloridokkal, például CdCl2‐val [41] a magnézium váltóáramú
hegesztéséhez [42]. Ezen kutatások közül több is az ideális aktiválópor meghatározását tűzte ki célul.
A 29. ábra a P. J. Modenesi és munkatársai által különböző egy komponensű aktiválóporokkal végzett
kísérletek hegesztési varratainak keresztmetszeteiről nyújt áttekintést. A kísérletek eredményeiként
a szerzők a TiO2 és SiO2 port nevezték meg a legkedvezőbb tulajdonságokat nyújtó aktiválópornak.

29. ábra: Néhány kísérleti eredmény Modenesi és munkatársai munkájából [37]

A 30. ábra az IIW, 212. számú Tanulmány Csoportja előtt is bemutatott eredmé‐
nyeket összegzi. A tanulmány egykomponensű porokat vetett össze többkomponensű (Flux 6 = TiO2,
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Cr2O3 és SiO2; Flux 7 = TiO2, Cr2O3 és AlF3), valamint a kereskedelmi forgalomban is elérhető (=
Commercial Flux; összetétel ismeretlen) aktiválóporokkal. Referenciaként, természetesen, a TIG‐
hegesztést alkalmazták (= Without Flux). A tanulmány eredményként a Cr2O3‐ot, a SiO2‐ot és a TiO2‐ot
azonosítja, mint a leghatékonyabb egykomponensű aktiválóport. Hasonló, de alumínium hegesztésé‐
hez fejlesztett eljárás az FB‐TIG‐hegesztés (1. számú melléklet), amelyhez szintén a fenti
aktiválóporokkal folytattak kísérleteket S. Marya, G. Rückert és S. Sire [43], [44], [45], [46].

30. ábra: Néhány kísérleti eredmény a C. Dong és munkatársai által elvégzett kísérletből [47]

A jellemzően vizsgált aktiválóporok közül rendszerint az oxidokkal, túlnyomórészt
a SiO2‐val, a TiO2‐val, néha a Cr2O3‐val és természetesen a kereskedelmi forgalomban elérhető ter‐
mékekkel (pl.: EWI Deep TIG™ [35]) érték el a legkimagaslóbb eredményeket beolvadási szempont‐
ból. Magyarországon is többféle aktiválóporral kezdődtek a kutatások [31], [48], amelyek során a SiO2
porra esett a választás a további kísérletek tárgyául annak igen erőteljes beolvadásimélység‐növelő
hatása miatt, amellyel akár 8,0 mm vastag lemez egy varratsorral történő átolvasztása is lehetséges
(31. ábra). Ugyanezt találta G. Rückert is doktori munkája során [49].

31. ábra: SiO2 aktiválóporral, 8,0 mm vastag X5CrNi 18 10 (1.4301; 304) típusú ausztenites korró‐
zióálló acélon egy varratsorral készített ATIG‐hegesztési kísérlet korona‐ (fölül) és gyökoldali (alul) képe (I = 210 A, v heg =
7,5 cm/min, védőgáz: Ar 4.6; ívhossz: 2,0 mm) [4], [31]
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Ezek alapján a magyar ATIG‐hegesztési kutatásokat alapvetően SiO2 aktiválóporral
folytattam jelen dolgozat megírásáig, jóllehet születtek értékes kutatások más aktiválóporok hatásá‐
nak elemzésére, továbbá a nemzetközi szakirodalomban sem/alig ismert aktiválóporos plazmaívhe‐
gesztés kifejlesztésére.

7.4

AZ ATIG‐HEGESZTÉS ALKALMAZÁSÁNAK TECHNIKAI
TAPASZTALATAI HAZAI KÍSÉRLETEK ALAPJÁN

7.4.1 A HEGESZTÉSI SEBESSÉG NÖVELHETŐSÉGE
A nagyvastagságú lemezek egysoros, teljes vastagságú áthegesztése mellett –
amelyhez ideális az ATIG‐hegesztés – azt is vizsgáltam, hogy az ATIG‐hegesztés többletteljesítménye
milyen más módon aknázható még ki. Logikus kérdés volt, hogy vajon az ATIG‐hegesztésre jellemző
mély beolvadás felhasználható‐e a hegesztési sebesség növelésére, a beolvadási mélység növelése
helyett? A válasz: igen. A kérdést megválaszoló kísérletsorozatot 3,0 mm vastag X5CrNi 18 10
(1.4301; 304) típusú ausztenites korrózióálló lemezeken végeztem el, SiO2 aktiválóporral. Ezt a vas‐
tagságú lemezt TIG‐hegesztéssel általában 10–15 cm/min hegesztési sebességgel hegesztik össze egy
varratsorral. ATIG‐hegesztéssel, ezzel szemben 36 cm/min hegesztési sebesség volt elérhető (32. áb‐
ra) [48], amelyet később egy ipari alkalmazás során sikerült tovább javítani 42 cm/min hegesztési se‐
bességre (9.2.1 fejezet).

32. ábra: 3,0 mm vastag X5CrNi 18 10 (1.4301; 304) típusú lemez, teljes átolvadású ATIG‐
hegesztésének koronaoldala (I = 180 A, vheg = 36 cm/min, ívhossz: 2,0 mm)

7.4.2 AZ ATIG‐HEGESZTÉS MANUÁLIS ALKALMAZHATÓSÁGA
Egy másik – teljesítménynövelési és alkalmazhatósági szempontból – igen érdek‐
feszítő kérdés volt, hogy lehetséges‐e az ATIG‐hegesztés manuális alkalmazása. Az előkísérletek során
az volt a tapasztalat, hogy ATIG‐hegesztés során lényegesen nagyobb hőterhelés éri a hegesztő kezét,
mint azonos paraméterekkel és feltételekkel végzett TIG‐hegesztéskor, így az iménti kérdés megvála‐
szolását célzó kísérletek során ezt a tulajdonságot is figyelemmel kísértem.
A manuális alkalmazás lehetőségeit a legnehezebb hegesztési pozícióban, 45⁰‐os
cső körvarrat hegesztésen vizsgáltam. A 3,0 mm vastag X5CrNi 18 10 (1.4301; 304) típusú ausztenites
korrózióálló csöveket élelőkészítés nélkül állítottam össze, majd aktiválóporral kezeltem. A kézi he‐
gesztés kitűnő gyökátolvadást biztosított hegesztőanyag hozzáadása nélkül is, amelyről a 33. ábra/A
mutat egy fényképet a hegesztés elkészülte után. A varrat enyhén homorú koronaoldalát a 33. áb‐
ra/B mutatja a hegesztést követő, drótkefével elvégzett varrattisztítás után. Ezt a gyökvarratot végül
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egy hegesztőanyag adagolással végzett TIG varratsorral takarva készült el a teljes varrat (33. ábra/C)
[50]. Ezen alkalmazás során ismét megerősítésre került – a hegesztést végző Nagy Bertalan hegesz‐
tőmester (MÁV tanműhely, Dunakeszi) által –, hogy az ATIG‐hegesztés során lényegesen nagyobb a
hegesztő kezét érő hőhatás, mint a hagyományos TIG‐hegesztéskor.

A

B

C

33. ábra: A.) Manuális ATIG‐hegesztés gyökoldala 45⁰‐os pozícióban hegesztett csövön; B.) A ma‐
nuális ATIG‐hegesztéssel elkészített gyökvarrat koronaoldala; C.) A készre hegesztett tompavarrat keresztmetszeti csiszo‐
lata (ATIG gyök‐ + TIG takarósor)

7.4.3 VOLFRÁMELEKTRÓDA‐VÁLASZTÁS ATIG‐HEGESZTÉSHEZ
A manuális alkalmazáskor okozott kellemetlenségen túlmenően azonban ennek a
jelenségnek van egy sokkal fontosabb következménye is, nevezetesen az, hogy az aktiválóporról visz‐
szaverődő, nagyobb mennyiségű hő a volfrámelektródát is nagyobb mértékben terheli, mint a ha‐
gyományos TIG‐hegesztés, függetlenül, hogy kézi vagy gépi alkalmazásról van‐e szó. Ez alapján a TIG‐
hegesztésnél megszokottól eltérően célszerű nagyobb átmérőjű és kopásállóbb volfrámelektródát
választani. Erre ajánlást is készítettem tórium‐oxid adalékos volfrámelektróda választáshoz fűződő
tapasztalataim alapján, amelyet az 5. táblázat foglal össze.
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Volfrámelektróda átmérő
(mm)

Alkalmazható hegesztőáram
(A)

Gázterelő átmérő
(mm)

2,4 és 2,5
3,0 és 3,2
4,0
4,8 és 5,0
6,3 és 6,4
8,0
10,0

40-150
130-250
160-330
250-480
400-650
600-1000
>800

6,4; 8,0; 9,8
8,0; 9,8; 11,2
9,8; 11,2; 12,7
11,2; 12,7
12,7
egyedi
egyedi

5. táblázat: Volfrámelektróda és gázterelő javasolt kiválasztása a hegesztőáram erőssége függvé‐
nyében [51]

Meg kell jegyeznem, hogy a modern és lényegesen kopásállóbb volfrámelektródák
esetén az iménti táblázat átmérőnként javasolt felső határértékei akár 50‐100 amperrel is eltolód‐
hatnak fölfelé a volfrámban lévő oxid‐adalék típusától, illetve a hegesztési munka jellegétől függően.
Például a 5.2, a 6 és a 7.6 fejezetben ismertetett kísérleteim során 3,2 mm átmérőjű, cérium‐oxid
adalékos volfrámelektródát (WCe 20) használtam, amelynek köszönhetően nem kellett átmérőt vál‐
tanom a teljes hegesztőáram tartományban. Ennek oka egyrészt az volt, hogy a WCe 20 elektróda ki‐
váló kopásállóságot mutatott még 300 A fölötti hegesztőáramok esetén is, másrészt pedig, hogy a
hegesztett varratok hossza (90‐110 mm) megfelelően rövid volt a jelentős elektródacsúcs túlhevülés
elkerüléséhez.
7.4.4 VÉDŐGÁZ‐VÁLASZTÁS ATIG‐HEGESZTÉSHEZ
Hegesztési védőgáz tekintetében az ATIG‐hegesztéshez gyakorlatilag ugyanazokat
a semleges védőgázokat lehet alkalmazni, mint a TIG‐hegesztéshez. Megfontolandó volt azonban a
redukáló hatású, hidrogéntartalmú védőgázok alkalmazhatósága. Ennek oka, hogy az ATIG‐hegesztés
működését leíró mechanizmusok közül (7.8 fejezet) a fordított Marangoni‐áramlás elmélete szerint
(7.8.4 fejezet) az ATIG‐hegesztésre jellemző mély beolvadást a hegfürdőben az aktiválóporból kelet‐
kező oxigén okozza. Amennyiben ez igaz, az oxigén és a hidrogén ömledékben való együttes jelenléte
porozitásképződéshez vezetne, amit P.C.J. Anderson és munkatársa is megfigyelt már [52]. Mivel ez
nem megengedhető, ezért a hidrogén alkalmazhatóságát egy kísérlettel ellenőriztem.
A kísérlet során a 4.1 fejezetben leírt paraméterekkel 4,0 mm vastag X5CrNi 18 10
(1.4301; 304) típusú lemezeken hegesztettem hernyóvarratokat, amelyek során az ATIG‐hegesztés
védőgáza Ar+6,5%H2) volt. A kísérletek során gyakorlatilag a teljes varratra kiterjedő tömlős gázzár‐
ványok keletkeztek, amelyeket a 34. ábra mutat.
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A

C

B

34. ábra: Aktiválópor (ATIG‐hegesztés) és hidrogéntartalmú (Ar+6,5%H2) védőgáz okozta porozi‐
tás: A.) A tömlős zárványok koronaoldali kifújása; B.) Tömlős gázzárvány keresztmetszete; C.) Tömlős gázzárvány gyökol‐
dali megjelenési formája

Ez az eredmény többféle következtetés levonására is lehetőséget adott. Egyrészt
kijelenthetővé vált, hogy ATIG‐hegesztés során nem alkalmazható hidrogénes védőgáz, másrészt egy
további bizonyítékot is szolgáltat arra, hogy az ömledékben oxigén jelenjelenlétével kell számolni
ATIG‐hegesztéskor.

7.5

SZAKIRODALMI
ÖSSZEFOGLALÓ
AZ
ATIG‐
HEGESZTÉS VARRATAINAK MECHANIKAI ÉS KORRÓ‐
ZIÓS TULAJDONSÁGAIRÓL

A beolvadás mellett – természetesen – a mechanikai tulajdonságoknak is megfele‐
lőnek kell lenniük egy hegesztési varrat esetén, így e tekintetben is számos kutatás folyt az elmúlt
időszakban a TIG és az ATIG‐hegesztés összehasonlítására. Amint azt már említettem, az ATIG‐
hegesztés alkalmazási köre a különleges és/vagy kényes anyagok hegesztésére terjed ki, mint amilye‐
nek a titán‐, a nikkelötvözetek vagy a korrózióálló acélok. Ezen anyagoknál a megfelelő mechanikai
tulajdonságok biztosítása mellett mindig nagyon fontosak a varratok és hőhatásövezetük korróziós
tulajdonságai, valamint azok szövetszerkezete. A következő alfejezetek ezeknek a tulajdonságoknak a
bemutatására irányulnak.
7.5.1 SZUPERAUSZTENITES ÉS SZUPERDUPLEX ACÉLOK ATIG‐HEGESZTÉSE
A TIG és az ATIG‐hegesztés varratainak mechanikai és korrózióállósági tulajdonsá‐
gait hasonlították N. Ames és munkatársai [52] abban a tanulmányban, amelyben X5CrNiMo 17 12 2
(1.4401; 316) ausztenites, 254 SMO (azaz X1CrNiMoCuN 20 18 7 (1.4547; S31254)) szuperausztenites
és SAF 2507 (azaz X2CrNiMoN 25 7 4 (1.4410; 2507)) szuperduplex korrózióálló acélokon végeztek
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hegesztéseket mindkét eljárással. Az SS‐7 típusú aktiválóporral hegesztett ATIG varratok átlagos sza‐
kítószilárdsága mindhárom alapanyag esetén jobb lett, mint a TIG varratoké. Számszerint ez azt jelen‐
ti, hogy az ausztenites esetben csupán 5%‐kal, de a szuperduplex acélnál már 10%‐kal, a
szuperausztenites acélnál pedig közel 15%‐kal volt az ATIG‐hegesztés varratának szakítószilárdsága
nagyobb. S bár az alapanyag szilárdsági értékeit még így sem érték el a varratok eredményei, mégis a
tény, hogy az ATIG‐hegesztés a TIG‐hegesztéshez képest jobb szilárdsági tulajdonságokat biztosít,
mindenképpen kedvező eredmény. A dolgozat az említett korrózióálló acéltípuson készített TIG és
ATIG‐hegesztések korróziós viselkedését is vizsgálta. Az ASTM G‐150 szabvány szerinti, a kritikus
lyukkorróziós hőmérsékletet mérő korróziós vizsgálat szintén hasonló eredményt hozott. Az ATIG‐
hegesztés varrata a TIG‐hegesztés értékei és az alapanyag értékei között helyezkedtek el (35. ábra),
azaz az ATIG‐hegesztés varrata előnyösebb (korrózióállóbb) korróziós szempontból is.

35. ábra: 316L, 254 SMO és SAF 2507 alapanyagon készített varratok – ASTM G‐150 szerinti – kriti‐
kus lyukkorróziós hőmérséklet értékei (44); (Critical Pitting Temperature = kritikus lyukkorróziós hőmérséklet; Base
metal = alapanyag; Weld w/Flux = varratfém aktiválóporral hegesztve; Weld w/out Flux = varratfém aktiválópor nélkül
hegesztve). Az ábra másolat az eredeti munkából [52]

N. D. Ames és munkatársai szintén az imént említett anyagokkal (X5CrNiMo 17 12
2; 254 SNO és SAF 2507) végeztek kísérleteket, de eredményei lényegesebben széleskörűbbek [40].
Egyik figyelemre méltó eredmény, hogy az ATIG‐hegesztés alkalmazása során a varratfém delta‐ferrit
tartalma igen széles hegesztési paraméter‐tartományban az igen előnyös 42–52% tartományba esett.
Ez fontos a duplex acéloknál ugyanis a ferrit/ausztenit arány nagyban befolyásolja a duplex acélok
mechanikai és korróziós tulajdonságait. Általánosan elfogadott, hogy a ferrittartalomnak 30 és 70%,
(kényesebb korróziós körülmények között 40 és 60%) között kell lennie hegesztés után. Az említett
szakirodalom [40] megállapította, hogy az ATIG‐hegesztés gyakorlatilag szinte nullára csökkenti a var‐
rat nitrogénveszteségét, amely javítja az ausztenitképződést, s így az ATIG‐hegesztés hozzájárul a
kedvező ausztenit/ferrit arány fenntartásához. A nitrogén a duplex, szuperduplex, szuperausztenites
és lean duplex acélok egyik tipikus ötvözője (jellemző mennyisége 0,05–0,35%), amely célja az
ausztenit stabilizálása, ezért a N‐tartalom csökkenése a varratban jelentős fázisarány‐eltolódást idéz
elő a ferrit javára, amely végsősoron meggyengült korróziós tulajdonságokat és elfogadhatatlan szí‐
vósságcsökkenést is okoz. Ezért szükséges ezen acélok TIG‐hegesztésekor nitrogéntartalmú védőgázt
használni, ami pótolja a varrat nitrogénveszteségét. Ezzel együtt megemlíti a cikk, hogy az
aktiválópornak – pontosabban az abból származó oxigénnek – figyelemreméltó szemcsefinomító ha‐
tása is van. Legalábbis az oxigéntartalom függvényében a primér delta‐ferrit kis szemcseméretét ta‐
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pasztalták nagy (680 ppm) oxigéntartalom mellett; kissé nagyobb szemcseméretet kisebb (180 ppm)
oxigéntartalomnál; és nagy elsődleges ferrit‐szemcseméretet kis (90 ppm) oxigéntartalom esetén.
Az IIW hivatalos dokumentumai között találhatunk olyat N. Ames és munkatársa
írásában [54], amely szintén SAF 2507 szuperduplex acélon végzett kísérletek eredményeit mutatja
be, és az imént bemutatott eredményekhez hasonlóakat közöl, azonban tovább analizálja azokat. Ér‐
dekes felismerése a cikknek, hogy a különböző aktiválóporok különböző és egymáshoz viszonyítva is
hatalmas változásokat eredményeznek a primér delta‐ferrit szemcseméretében, amely nem magya‐
rázható az aktiválóporok okozta, igen kis mértékű, vegyi összetételbeli változással. Ehelyett felveti azt
a lehetőséget, hogy az aktiválóporok szemcséi – amelyek még az acél olvadáspontja fölött is stabilak
maradhatnak – önmaguk stabilizálják a finom szemcseméretet, azaz nem a vegyi összetételi változás,
hanem a megszilárdulási folyamatra – gyakorlatilag csíraképzőként – kifejtett hatásuk a domináns.

36. ábra: Szövetszerkezeti képek SAF 2507 duplex acél varratából: A.) TIG‐hegesztés argon védő‐
gázzal; B.) TIG‐hegesztés 2% nitrogén‐tartalmú argon védőgázzal; C.) ATIG‐hegesztés oxidos aktiválóporral; D.) ATIG‐
hegesztés oxid+fluorid aktiválópor keverékkel. Az ábra a [40] szakirodalomból származik

7.5.2 DUPLEX ACÉLOK ATIG‐HEGESZTÉSE
Magyarországon az X2CrNiMoN 22 5 3 (1.4462; 318LN) típusú duplex acélon vég‐
zett kísérletsorozatunk [55] eredményei azt mutatták, hogy az ATIG‐hegesztés mind tiszta argon,
mind Ar+5% N2 védőgázzal teljes átolvadást biztosít 3,0 mm vastag lemezek tompavarrata esetén,
míg azonos hegesztési paraméterekkel, a TIG‐hegesztés nem. A 37. ábra bal oszlopában látható ke‐
resztmetszeti csiszolatok az ATIG, míg a jobb oszlopban láthatók, a TIG‐hegesztés varrataiból szár‐
maznak. Az egyes varratok hegesztési paramétereit a 6. táblázat tartalmazza.
Minta

Védőgáz

Formálógáz

Hegesztőáram

Hegesztési sebesség

10.

Argon

Argon

90 A

13 cm/min

11.

Ar + 5% N2

Argon

90 A

13 cm/min
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12.

Ar + 5% N2

Argon

90 A

13 cm/min

21.

Ar + 5% N2

Argon

150 A

21 cm/min

22.

Ar + 5% N2

Argon

150 A

21 cm/min

31.

Argon

Ar + 5% N2

150 A

21 cm/min

32.

Argon

Ar + 5% N2

150 A

21 cm/min

41.

Argon

Ar + 5% N2

90 A

13 cm/min

42.

Argon

Ar + 5% N2

90 A

13 cm/min

6. táblázat: A 37. ábra keresztmetszeti csiszolataihoz tartozó hegesztési paraméterek
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37. ábra: A (46) irodalom hegesztett kötéseinek eredményei (balra az ATIG, jobbra a TIG varratok).
Az egyes számjelölésekhez tartozó hegesztési paramétereket az 6. táblázat tartalmazza

A munka folytatásaként [56] az aktiválópornak a ferrittartalomra gyakorolt hatá‐
sát is tovább vizsgáltuk. A mérések eredményei alapján megállapítottuk, hogy az ATIG‐hegesztés so‐
rán az 5% nitrogén‐tartalmú védőgáz sokkal hatékonyabban növeli az ausztenit mennyiségét a var‐
ratban, azaz erősebben csökkenti a ferrittartalmat, mint ugyanaz a gáz TIG‐hegesztés esetén. Tiszta
argon (Ar 4.6) védőgáz esetén azonban a mért különbség csak kisebb (90 A) hegesztőáram esetén
volt számottevő (körülbelül 10% csökkenés a ferrittartalom értékében). Ez figyelhető meg a ferritmé‐
rések eredményeit összegző 38. ábra diagramján.

38. ábra: TIG és ATIG‐hegesztéssel készült varratok ferrittartalma a varratok koronaoldalán,
Feritscope műszerrel meghatározva [56]

Emellett igen érdekes megfigyelés volt az ATIG varrat korona‐ és gyökoldali ferrit‐
tartalmának összevetése, amelyet a 39. ábra tartalmaz. Ebből azt lehet megállapítani, hogy ATIG‐
hegesztés esetén a varratfém nagyon homogén fáziseloszlást biztosít dermedéskor a varratban, ami
nagy valószínűséggel a hegesztés során kialakuló rendkívül intenzív, normális irányú
ömledékáramlásnak tulajdonítható.
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39. ábra: ATIG‐hegesztés korona és gyökoldalának ferrittartalma, Feritscope műszerrel meghatá‐
rozva [56]

7.5.3 AUSZTENITES ACÉLOK ATIG‐HEGESZTÉSE
A szövetszerkezetre gyakorolt pozitív hatás az ausztenites korrózióálló acélok ese‐
tén nem jelentkezett olyan közvetlen módon, mint a duplex acéloknál, azaz nem találtunk olyan szö‐
vetszerkezeti változást, amely közvetlen módon visszavezethető lett volna az aktiválóporra vagy an‐
nak oxigéntartalmára. Ez összhangban van a nemzetközi tapasztalatokkal is [37], [40], [53]. Közvetett
hatás azonban megfigyelhető volt, amely abból ered, hogy az ATIG‐hegesztés többszörös beolvadási
mélységet – azaz nagyobb felolvasztott térfogatot – biztosít, mint a TIG‐hegesztés, azonos hegesztő‐
áram esetén. Ez azt jelenti, hogy kisebb hőbevitellel történik az egységnyi térfogat felolvasztása,
amely a dermedés során nagyobb hűlési sebességet, s végsősoron finomabb szövetszerkezetet
eredményez. Egy konkrét példa, hogy 3,0 mm vastag X5CrNi 18 10 (1.4301; 304) típusú ausztenites
korrózióálló lemezek tompavarratai esetén az ATIG‐hegesztéshez 32%‐kal kisebb áramerősség szük‐
séges, mint a TIG‐hegesztéshez. Ezt mutatja be a 25. ábra. A kisebb hőbevitel következtében pedig a
varrat dendritágai rövidebbek, illetve átmérőjük kisebb, míg a kötésvonal szélessége keskenyebb lesz.
Ez megfigyelhető a 40. ábra A.) és B.) mikroszkópiai képein [30], [51]. Emellett a hőhatásövezet mére‐
te is csökken, valamint az ott lezajló szemcsedurvulás is kisebb lesz.

A
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40. ábra: A 25. ábra varratainak mikroszerkezeti képe

Szakító szilárdsági mérések azonban már történtek, amelyek során megállapítot‐
tam [4], hogy az ATIG‐hegesztés varratainak folyáshatára maximum 12%‐kal, de jellemzően 8–9 %‐kal
alacsonyabb értéket mutattak, mint az alapanyag (X5CrNi 18 10 (1.4301; 304)) folyáshatára. Fontos
azonban megemlíteni, hogy ezen értékek mindegyike nagyobb volt (631–672 MPa), mint azt az alap‐
anyag műbizonylata garantálta (587 MPa). Ugyanezen kísérlet során hajlítóteszteket is végeztem,
amelyek mindegyike megfelelt a 120⁰‐os követelménynek mind korona‐, mind gyökoldalról. A korró‐
ziós vizsgálatok azt mutatták, hogy az ATIG‐hegesztés varratainak korróziós viselkedése a TIG‐
hegesztéshez hasonló. A varratok ferrittartalma szempontjából, amely ausztenites korrózióálló acélok
esetén előírás szerint 3–8 FN között kell legyen, az ATIG‐hegesztés varratainak ferritszáma 2‐2,5 FN
értékkel alacsonyabb (átlagosan 5–6 FN), mint az ugyanazon lemezen hegesztett TIG‐hegesztési var‐
ratoké. Azonban az ausztenites acélok ATIG varratainak szövetszerkezetén végzett számszerű mérési
eredmények hiányában a várhatóan finomabb szövetszerkezetről szóló okfejtés csupán elméleti jel‐
legű és egyelőre csak egy megfigyelés, amellyel kapcsolatban további mérések elvégzése szükséges.
7.5.4 FERRITES KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉL ATIG‐HEGESZTÉSE
Amint azt az ausztenites korrózióálló acéloknál kifejtettem, a megfigyelt szövet‐
szerkezeti különbségek várhatóan az ATIG‐hegesztés olvasztás során kifejtett jobb hatásfokára vezet‐
hetők vissza. Ennek a hatásnak a vizsgálatára célszerű volt azonban egy olyan alapanyagot választani,
amely érzékenyen, vagyis az ausztenites acéloknál érzékenyebben és jobban mérhető módon, reagál
a hűlési sebességre. A hűlési sebesség szövetszerkezetre gyakorolt hatásának a mélyebb feltárását
célozta az a kísérletem, amely során 8,0 mm vastag, X6Cr 17 (1.4016; 430) ferrites korrózióálló acél
egy és kétoldali tompavarratait hegesztettem és vizsgáltam.
Ezzel az acéllal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy általánosan elfogadott
tény, miszerint nem vagy nehezen hegeszthetőek [57], [58] ugyanis a hőhatásövezetben, a kötési vo‐
nalban és a varratban martenzitesen szilárdul az eredeti ferrites szerkezet helyett. Ennek oka az, hogy
a karbontartalma viszonylag nagy (0,06%), amely elegendő ahhoz, hogy a 800°C feletti hőmérsékle‐
teknek kitett anyagrészekben ausztenit is kialakuljon, amint azt a 41. ábra mutatja. Ez az ausztenit az‐
tán – megfelelően gyors hűlési sebesség esetén, amely hegesztéskor adott – martenzites átalakulá‐
son megy keresztül (42. ábra).
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41. ábra: Stabilizálatlan ferrites acél fázisdiagramja a Fe‐C‐Cr háromalkotós fázisdiagramból 0,05%
C‐tartalomnál [59]

270‐320 HV0,05

170‐175 HV0,05

42. ábra: A 430‐as típusú ferrites korrózióálló acél szövetszerkezete a hőhatásövezetben; sötét
szemcsék: lágy martenzit; világos fázis: ferrit [61]

A kísérletek során [60], [61] a martenzites átalakulás le is zajlott, amely – a fentiek
alapján – nem okozott meglepetést. Váratlan volt azonban, hogy az ATIG‐hegesztés varrataiban szá‐
mottevően több volt a martenzit mennyisége. A kialakult martenzit mennyiségét SEM‐EBSD fázistér‐
képpel értékeltük. Ennek az elemzésnek az ATIG‐hegesztés egyik varratáról készült képét a 43. ábra
mutatja. A zöld területek jelölik a martenzitet a varratban és a hőhatásövezetben. Ez az eredmény
megerősítette, hogy az azonos hőbevitellel (3,2 kJ/mm) hegesztett TIG és ATIG varratok keresztmet‐
szetbeli különbségei (44. ábra) – azaz a varratkeresztmetszetre fajlagosított hőbevitel értékei, vagy
más szóval, az olvasztási hatásfok különbsége – miatt az ATIG varratban nagyobb hűlési sebesség ala‐
kul ki, ami a martenzites átalakulást erősíti.

43. ábra: SEM‐EBSD fázistérkép az ATIG‐hegesztés kötésvonaláról (piros: ferrit, zöld: martenzit,
sárga: ausztenit) [61]
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44. ábra: 8,0 mm vastag X6Cr 17 (1.4016; 430) ferrites korrózióálló acél hernyóvarratának ke‐
resztmetszete; A.) TIG és B.) ATIG‐hegesztéssel, 3,2 kJ/mm hőbevitellel hegesztve

Ezek alapján közvetlen bizonyítékot találtam annak alátámasztására, hogy az
ATIG‐hegesztés varrataiban a dermedési folyamat nagyobb hűlési sebességgel zajlik le, mint TIG‐
hegesztés esetén.
7.5.5 FERRIT‐MARTENZITES ÉS MARTENZITES ACÉLOK ATIG‐HEGESZTÉSE
Nagyon érdekes az a megközelítés, amit fúziós reaktorokhoz kifejlesztett, duzza‐
dásnak ellenálló, ún. LAFM‐acélok (angolul: Low Activation Ferritic‐Martensitic) ATIG‐hegesztésekor
alkalmaztak. P. Vasantharaja és munkatársa szerint [62] az alapvetően ferrit‐martenzites acélok he‐
gesztésekor nem is számítanak másra, mint martenzites átalakulásra a varratban és a hőhatásövezet
túlhevített övezetében, amit egyrészt előmelegítéssel, másrészt többszörös utóhőkezeléssel
csökkentenek elfogadható szintre. Ugyanakkor a 10 mm vastagságú lemezek egysoros ATIG‐
hegesztése igen nagy előrelépés, mivel drasztikusan lecsökkenti a hegesztési időt, de ami még ennél
is fontosabb, gyakorlatilag nullára csökkenti a többsoros varratok esetén fennálló, a technológia be
nem tartásából fakadó sorközi repedések veszélyét.
A.M. Makara és munkatársai által, nagyszilárdságú martenzites acélokon végzett
tesztek azt mutatták, hogy az ATIG‐eljárás jobb szilárdsági tulajdonságokat (folyáshatár és szakításhoz
tartozó nyúlás) eredményez a varratban, mint a TIG‐hegesztés [63].
7.5.6 LEAN DUPLEX ACÉLOK ATIG‐HEGESZTÉSE
A duplex korrózióálló acélokkal kapcsolatos tapasztalataimat [55], [56] összevetet‐
tem az új, lean duplex acélok1 – pontosabban az LDX 2101 (X3CrMnNiN 21 5 1 (1.4162; ‐ )) típus –
ATIG‐hegeszthetőségével. Eme kísérlet keretében [64] 3,0 mm vastag, X2CrNiMoN 22 5 3 (1.4462;
318LN) és LDX 2101 (1.4162) típusú acélokon végeztem hegesztéseket 9 és 13 cm/min sebességgel
(90 és 150 A hegesztőáram), tiszta és 5% nitrogéntartalmú argon védőgázzal, átlagosan 0,45–0,5
kJ/mm hőbevitellel. A varratokat képelemző és mágneses ferritmérő módszerrel is vizsgáltam, hogy a

1

Lean duplex = sovány duplex. Az elnevezés arra utal, hogy a lean duplex acélok nikkeltartalmát 1,0–
4%‐ra, Mo‐tartalmát 0,3–2%‐ra csökkentették (ettől váltak „sovánnyá”) a korrózióállóacél‐gyártók. Ezt az moti‐
válta, hogy a nikkel és a molibdén világpiaci árának erőteljes ingadozása miatti ötvözői felár kiszámíthatatlan
mozgását minimálisra csökkenthessék, s így a duplex acélok versenyképességét javíthassák. A hagyományos
duplex acélok Mo‐ és nikkeltartalmának csökkentésével és annak ausztenitképző, ‐stabilizáló hatását többlet
nitrogén, illetve mangán beötvözésével helyettesítő típusokat nevezik lean duplex acéloknak. A lean duplex
acélokat gyakorlatilag a hagyományos ausztenites (1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404) típusok alternatívájaként
ajánlják. Korrózióállóságuk jobb, folyáshatáruk pedig közel kétszerese, mint az amlített ausztenites típusoké.

Sándor Tamás
Doktori disszertáció

D-45.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

ferrit és az ausztenit mennyisége megállapítható legyen. A kísérlet célja az volt, hogy összevessem a
két acél típus hegeszthetőségét, a gyártók által javasolt hegesztési hőbeviteli tartományon (1,5–2,5
kJ/mm) kívül. Ez a kérdés vékony lemezek hegesztésekor jelent meg, amelyeket nem lehet az említett
hőbevitel‐tartományban hegeszteni.
Az első szembetűnő eredmény az volt, hogy az LDX 2101 a teljes vizsgálati tarto‐
mányban jobb ausztenit stabilitást mutatott. Egyúttal a korábbi, duplex acélon végzett kísérletek so‐
rán ismertetett eredmények is megerősítést nyertek. Mind a két acéltípus esetén (minden paramé‐
terrel) az ATIG‐hegesztés kisebb FN értékeket produkált (átlagosan 12,8 %‐val), amelyet a képelemző
módszer eredményei is visszaigazoltak. Ez azt jelenti, hogy az ATIG‐hegesztés – argon védőgáz esetén
– segített a nitrogénveszteség csökkentésében, míg – argon‐nitrogén keverék esetén – növelte a nit‐
rogén varratba oldódását. Ennek következtében az ATIG‐hegesztés varratában mindig nagyobb volt
az ausztenit mennyisége, mint az azonos paraméterekkel készített TIG‐hegesztési mintákban. Ezt mu‐
tatja a 45. ábra.

45. ábra: Átlagos ferrittartalmak a TIG és ATIG varratokban a különböző hegesztési paraméterek
és védőgázok függvényében [64]

A Murakami‐reagenssel mart csiszolatok szövetképeit a 46. ábra mutatja, ahol
megfigyelhető a nitrogénadagolás ausztenitstabilizáló hatása miatti nagyobb ausztenittartalom (vilá‐
gos fázis).
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46. ábra: ATIG‐hegesztés teljes átolvadású varrata 3,0 mm vastag LDX 2101 (X3CrMnNiN 21 5 1
(1.4162; ‐ )) anyagú lemezen, A.) Ar 4.6 védőgázzal; B.) 5% nitrogéntartalmú argon védőgázzal [64]

Összefoglalva tehát a tapasztalatokat elmondható, hogy e kutatás révén én vizs‐
gáltam először az LDX 2101 acél ATIG‐hegeszthetőségét. Az itt szerzett tapasztalatok alapján megál‐
lapítottam, hogy az ATIG‐hegesztés az ausztenitképződést segíti a nitrogénveszteség csökkentésével,
illetve azáltal, hogy – nitrogéntartalmú védőgáz esetén – az intenzív ömledékáramlás következtében
hatékonyabban juttatja a nitrogént az ömledékbe. Az is fontos megfigyelés volt, hogy az LDX 2101
(1.4162) acélban stabilabb az ausztenitképződés, mint a hagyományos X2CrNiMoN 22 5 3 (1.4462;
318LN) acélban, mivel a teljes vizsgálati tartományban – és lényegesen a gyártói ajánlásokban java‐
solt hőbeviteli tartomány alatt hegesztve – az LDX 2101 varrataiban rendre alacsonyabb ferrittartal‐
mak alakultak ki.
TÉZIS 2: Az LDX 2101 (X3CrMnNiN 21 5 1 (1.4162; ‐ )) típusú acél jól hegeszthető
ATIG‐hegesztéssel, még 0,4–0,5 kJ/mm hőbevitel alkalmazásával is, szemben a gyártók által java‐
solt 1,5–2,5 kJ/mm értékkel. Az ATIG‐hegesztés alkalmazásakor a varratban 30% körüli ferrittarta‐
lom alakul ki 95% Ar + 5%N2 védőgázzal, illetve 50% ferrittartalom tiszta argon védőgázzal hegeszt‐
ve.
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7.5.7 LDX2101 DUPLEX ÉS 1.4301 AUSZTENITES ACÉL VEGYES KÖTÉSÉNEK ATIG‐
HEGESZTÉSE
Amint az előző fejezetben már említettem, a lean duplex acélokat a 18Cr‐10Ni és
a 17Cr‐12Ni‐2Mo ötvözésű ausztenites korrózióálló acélok kiváltására, vagy legalábbis az azok árának
folyamatos és kiszámíthatatlan ingadozására választ nyújtó alternatív megoldásként szánták. Rövid
időn belül több lean duplex típus is napvilágot látott (7. számú melléklet, Dobránszky munkája alap‐
ján [65]), amelyek tulajdonságai mind korróziós, mind mechanikai szempontból nagyon kedvezőek.
Ezen acélok hegeszthetősége is javult a hagyományos duplexekhez képest. A megnövelt nitrogéntar‐
talom erősen javítja az ausztenit stabilitását, ami miatt még kisebb hőbevitelek (azaz nagyobb hűlési
sebességek) esetén is megfelelő mennyiségű ausztenit alakul ki a primer delta‐ferritből.
Megválaszolatlan kérdés maradt azonban, hogy az új, stabilabb árú, jobb
korrózióállóságú és kedvezőbb mechanikai tulajdonságokkal bíró lean duplex acélokat hogyan lehet
integrálni egy meglévő üzem rendszerébe. Szűkebb értelemben, hogyan viselkednek a lean duplex
acélok az ausztenites korrózióálló acélokkal történő vegyes kötésük során. Ezt a kérdést is és annak
ATIG‐hegesztési vonatkozását, válaszoltam meg egy széleskörű kísérletsorozattal. E munka során 3,0
mm vastag X5CrNi 18 10 (1.4301; 304) és LDX 2101 (X3CrMnNiN 21 5 1 (1.4162; ‐ )) típusú lemezeket
hegesztettem össze I‐varratos tompakötéssel, TIG és ATIG eljárással, különböző illesztési hézagokkal
és hozzáadott hideghuzalokkal [66]. E kísérletsorozat két újszerűséget is tartalmazott. Az egyik az il‐
lesztési hézag (2,5 mm és 1,0 mm az ATIG‐hegesztésnél szokásos hézag nélküli illesztés mellett) al‐
kalmazása volt, amelyet korábban még soha senki sem publikált az ATIG‐hegesztéssel kapcsolatban.
A másik, hogy a hegesztés során az ömledékhez – az illesztési hézag függvényében
(0 mm‐hez 52 cm/min; 1,0 mm‐hez 75 cm/min; 2,5 mm‐hez 185 cm/min huzalelőtolási sebességgel)
– hideghuzal adagolása is történt, a következő négy típusú 1,0 mm átmérőjű huzallal:
1.
2.
3.
4.

MSZ EN 12072 szerinti G 23 12 L (közismertebb nevén: 309L)
MSZ EN 12072 szerinti G 22 9 3 N L (közismertebb nevén: 2209)
MSZ EN 12072 szerinti G 19 12 3 L Si (közismertebb nevén: 316LSi)
a szabványos jelölést még nem nyert AVESTA MIG LDX 2101

Ezeket az ATIG‐hegesztésnél eddig nem alkalmazott paramétereket (hézag és he‐
gesztőanyag) az életszerű alkalmazási igény hívta életre, a fejezet elején kifejtetteknek megfelelően.
Hiszen ha az LDX2101 – már meglévő 1.4301 rendszerbe történő – integrálhatóságát szeretnénk vizs‐
gálni, akkor helyszíni hegesztéssel mindenképpen szembe kell nézni, amely során az illesztési hézag
megjelenik. A hézag eltüntetése hozzáadott hegesztőanyaggal történik, így a hézag és a hegesztő‐
anyag alkalmazása a szóban forgó vegyes kötéseknél alapvető fontosságú gyakorlati szempontból.
Ennek a kutatásnak ez eredményeit mutatom be röviden a következőkben.
Mivel a cél a teljes átolvadású varrat elkészítése volt, ezért az állandó értéken tar‐
tott hegesztési sebességhez – az illesztési hézag függvényében – mindkét eljárásnál (TIG és ATIG Ar
4.6 védőgázzal) külön‐külön hegesztési paramétereket kellett alkalmazni, amelyeket a 8. számú mel‐
léklet tartalmaz. A tompavarratok teljes átolvadását biztosító paramétereket előkísérletek során ha‐
tároztuk meg úgy, hogy a beolvadási hibák kialakulása minimalizálva legyen. Az elkészült varratokból
készült keresztmetszeti csiszolatokat a 47. ábra mutatja, ahol látható, hogy a TIG–Nr.12 minta kivéte‐
lével – amely esetén a két lemezél között síkbeli illesztési hiba keletkezett a leszorítás következtében
– a varratok teljes átolvadásúak lettek.
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47. ábra: Az LDX 2101 és a 1.4301 típusú korrózióálló acél vegyes kötéseinek keresztmetszeti
makroképei [66]

A várakozásnak megfelelő megfigyelés volt, hogy az illesztési hézag növelésével
csökkent a teljes átolvadás eléréséhez szükséges hegesztőáramok közötti különbség a TIG és az ATIG
eljárás között. A 48. ábra azt mutatja, hogy az illesztés nélküli esetben (illesztési hézag = 0 mm) a TIG‐
hegesztéssel 200 A, míg ATIG‐hegesztéssel 130 A hegesztőáram kellett a teljes átolvadás eléréséhez.
Ekkor mindkét eljárás során 52 cm/min volt a hideg huzal előtolási sebessége. A hézag növelésével
(illesztési hézag = 1,0 mm) szükség volt a hegesztőhuzal előtolási sebességének növelésére (75
cm/min‐re) annak érdekében, hogy a varrat keresztmetszete ne legyen hiányos. A hézag megjelenése
miatt ugyanakkor csökkenteni kell a hegesztőáramot, hogy megelőzzük az ömledék átrogyását, így a
TIG‐hegesztéshez már csak 190 A, az ATIG‐hegesztéshez pedig 115‐120 amperra volt szükség. A 2,5
mm hézag esetén pedig a TIG és ATIG‐hegesztés teljes átolvadást biztosító hegesztőáram szükséglete
közötti különbség 15 A‐ra csökkent.

48. ábra: A 3,0 mm vastag lemezek teljes átolvadását biztosító hegesztőáramok – TIG és ATIG‐
hegesztéshez – az illesztési hézag függvényében, LDX 2101 és 1.4301 típusú korrózióálló acélok vegyeskötésekor
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A mért eredmények alapján kijelenthető, hogy az ATIG‐hegesztés maximum 1 mm
illesztési hézaggal alkalmazható úgy, hogy a teljes átolvadáshoz szükséges hegesztőáram lényegesen
kisebb legyen, mint TIG‐hegesztés esetén. Ugyanakkor az ATIG‐eljárás biztosan alkalmazható egészen
2,5 mm illesztési hézagig – hideghuzal adagolás mellett –, de ekkor már gyakorlatilag semmilyen
előnyt sem jelent a TIG‐hegesztéssel szemben hőbeviteli szempontból.
Egy másik fontos megfigyelés, hogy az ATIG‐hegesztés esetén csupán 20 A különb‐
ség van a teljes átolvadáshoz szükséges hegesztőáram értékei között a 0‐2,5 mm illesztési hézag‐
tartományban, míg 70 amper a TIG‐hegesztés esetén. Ez gyakorlati szempontból azért nagyon fontos
és előnyös, mert a valóságban nagyon ritka a tökéletesen egyenletes illesztési hézag, ami miatt a vál‐
tozó hézagértékeknél a hegesztőáramot hozzá kell állítani az adott körülményekhez. A TIG‐hegesztés
70 A‐es változása a 0–2,5 mm illesztési hézag‐tartományban azt jelenti, hogy TIG‐hegesztés során
gyakrabban kell áramerősség‐korrekciót végezni, mint ATIG‐hegesztéskor ahhoz, hogy a kívánt beol‐
vadási viszonyokat megvalósítsuk, ha az illesztett élek illesztési hézaga változik. Az ATIG‐hegesztés
esetén mért 30 A szélességű – teljes átolvadáshoz szükséges – intervallum azt jelenti, hogy az ATIG‐
hegesztés érzéketlenebb a hézag változására, így stabilabban alkalmazható a 0–1 mm tartományban
változó hézagok esetén, kizárólag a 3,0 mm vastag lemezek esetén. Ennek azonban alapvető feltéte‐
le, hogy az aktiválópor adagolása megfelelően történjen, és elkerüljük annak a hézagba kerülését,
mivel az porozitáshoz vezethet (7.1 fejezet).
A varratkeresztmetszetek értékelésével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a
TIG varratok aszimmetrikussága – amely főleg a két alapanyag különböző hővezetési tényezőjéből fa‐
kad – mennyire kevésbé jellemző az ATIG varratok keresztmetszetére. Ez a megfigyelés egy újabb
közvetett információ arra nézve, hogy az ATIG‐hegesztés során mely mechanizmus okozhatja a mély
beolvadást. Nyilvánvaló, hogy az ATIG‐hegesztésnél tapasztalt szimmetrikusabb varratkeresztmetsze‐
tek arra engednek következtetni, hogy az ömledékben lezajló hővezetési folyamat és
ömledékáramlás intenzitása, illetve iránya a TIG‐hegesztésre jellemzőtől merőben eltérő.
Az illesztési hézag két másik tényezőre is nagyon jelentős hatást gyakorol. Az első,
hogy csökkenti az alapanyaghányadot a varratban, mivel a hegesztőáramot csökkenteni kell a hézag
növelésével (a varrat átroskadásának elkerülése miatt) s így kisebb a felolvasztott alapanyag mennyi‐
sége. A 49. ábra az alapanyag varratba történő felkeveredését mutatja be az illesztési hézag függvé‐
nyében. A piros vonalak az ATIG‐hegesztés, a kékek pedig a TIG‐hegesztés során számított alap‐
anyaghányad értékeket mutatják.

49. ábra: Az ömledékbe bekeveredett alapanyaghányad %‐os értéke az illesztési hézag függvényé‐
ben [66]
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Az illesztési hézag által jelentősen befolyásolt másik tényező a hegesztőanyag
mennyisége a varratban, amely jelentősen befolyásolja a varrat ausztenit / ferrit arányát. Ez azt jelen‐
ti, hogy minél nagyobb az illesztési hézag, annál nagyobb lesz a varratban a hegesztőanyag részará‐
nya, és nyilvánvaló módon emiatt egyre inkább a hegesztőanyag ferrittartalma felé tolódik el a varrat
ferrittartalma. Az 50. ábra egy kalkulált előrejelzést tartalmaz a WRC–92 diagram felhasználásával,
amely azt mutatja, hogy az illesztési hézag függvényében kialakuló, ATIG‐hegesztésnél mért, alap‐
anyaghányad értékek – amelyek a 49. ábra diagramjából vehetők ki –, milyen mértékben befolyásol‐
ják a varrat ferrittartalmát. Az ábra négy aldiagramja az alkalmazott négyféle hegesztőanyagra vonat‐
kozik, amely mindegyikén a 22%‐os, az 50%‐os és a 80%‐os felkeveredési aránnyal (DR = Dilution
Rate) kalkuláltuk a varratfém várható ferrittartalmát.

Hideghuzal: Avesta MIG LDX 2101

Hideghuzal: 309L

Hideghuzal: 316LSi

Hideghuzal: 2209
WRC-92 diagram

50. ábra: A várható ferrittartalmak az illesztési hézag és az alkalmazott hideghuzal függvényében a
WRC–92 diagramban. Az alapanyaghányadok (DR) az ATIG‐hegesztésnél mért értékek [66]

A WRC–92 diagramban elvégzett ferrit‐tartalom becslés eredményeit Fischer
Feritscope műszerrel a koronaoldalon és a varrat keresztmetszetén végzett ferritmérésekkel, illetve –
képelemző módszerrel – a varratok keresztmetszeti csiszolatairól készült képeken is ellenőriztük. Az
51. ábra az ATIG varratok közüli Nr.4.‐es mintát mutatja be mintaként (0 mm‐es hézag; 309L hegesz‐
tőanyag; 52 cm/min huzalelőtolás; I = 200 A; vheg = 12 cm/min), amelyet a képelemző módszerrel tör‐
tént méréshez használtunk fel. A c.) és e.) részlet bal oldalán jól megfigyelhető az LDX 2101 duplex
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szövetszerkezete, amely megközelítőleg azonos mennyiségű ausztenitet (világos fázis) és ferritet (sö‐
tét fázis) tartalmaz. Eme képek jobb oldalán a varrat is látható, ahol a 309L hegesztőanyag adagolása
miatt már nagyobb az ausztenit aránya. A d.) és f.) képek az 1.4301, azaz ausztenites oldalt mutatják,
ahol a szövet döntően ausztenites. Eme képek bal oldala a varratot mutatja, ahol a ferrit nagyobb
arányát a több sötétebb fázis mutatja, amely az LDX2101‐ből történt bekeveredésből származik.

51. ábra: A Nr.4‐es minta korona (c és d) és gyökoldali (e és f) képrészletei az LDX 2101 (c és e) és a
1.4301 (d és f) oldalán [66]

Az 52. ábra összefoglalót nyújt a Feritscope‐val (a koronaoldalon és a varrat ke‐
resztmetszeti csiszolatán), illetve a képelemző módszerrel (a varrat keresztmetszeti képén) elvégzett
ferritmérések eredményeiről, alkalmazott hegesztőhuzalonként, illetve hegesztési eljárásként, az il‐
lesztési hézag függvényében. A kék vonalak a TIG, a piros vonalak az ATIG‐hegesztés varratain mért
ferrittartalmakat mutatják az illesztési hézag függvényében.
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52. ábra: Az LDX 2101 + 1.4301 acél 3,0 mm‐es lemezein készített vegyes kötések ferrittartalom‐
mérési eredményeinek összefoglalása [66]

Az 52. ábra mérési eredményeit és az 50. ábra előre számított (azaz becsült) érté‐
keit összevetve azt láttuk, hogy a becsléseink helyesnek bizonyultak, azaz az alapanyaghányad számí‐
tási módja is helyes volt. Ez egyben azt is igazolja, hogy az ATIG‐hegesztéssel a bekeveredés mértéke,
s ennek következtében az alapanyaghányad értéke is kisebb értéken tartható.
Végül vonal menti SEM‐EDS analízist végeztünk a varrat vegyiösszetételi változá‐
sának megállapítására. Egészen pontosan a vegyiösszetételi változás kiterjedésének meghatározásá‐
ra. Ez alapján azt állapítottuk meg, hogy míg TIG esetén (53. ábra) a kötésvonaltól egy 200–300 µm‐
es zónán belül zajlik le a vegyiösszetételi kiegyenlítődés, addig az ATIG‐eljárásnál (54. ábra) ennek a
zónának a kiterjedése csupán 60–120 µm. Ez az eredmény nagyon élesen húzza alá a már eddig is
sejthető konklúziót, miszerint az ATIG‐hegesztés során az ömledékben sokkal intenzívebb keveredés
valósul meg, mint a TIG‐eljárásnál. Ennek az intenzív ömledékmozgásnak tudható be, hogy az ATIG‐
hegesztés varratában a vegyi összetétel is, a szövetszerkezet is és a fázisarány is homogénebb, mint a
TIG varrat esetén. Ennek a jelenségnek a magyarázatát a 8 fejezetben fejtem ki teljes részletességgel.
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53. ábra: A TIG‐hegesztéssel készített varrat SEM‐EDS vonalanalízisének eredménye [66]

54. ábra: Az ATIG‐hegesztés SEM‐EDS vonalanalízisének eredménye [66]
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A fentiek alapján a következőt állapítottam meg az ATIG‐hegesztés hideghuzallal
és illesztési hézaggal történő alkalmazásáról.
TÉZIS 3: 3,0 mm vastag LDX 2101 (1.4162) és 1.4301 típusú korrózióálló acélok
vegyes kötéséhez az ATIG‐hegesztés hatásosan alkalmazható 0–2,5 mm illesztési hézaggal, illetve
hideghuzal hozzáadásával, és a hozzáadott hegesztőanyag nem zavarja meg az aktiválópor
beolvadásimélység‐növelő hatását.
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7.6

AZ ATIG‐HEGESZTÉS BEOLVADÁSI VISZONYAINAK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KEVERÉK VÉDŐGÁZOS TIG‐
HEGESZTÉSI KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEIVEL

Ez a fejezet az ATIG‐hegesztés beolvadási viszonyait helyezi el abban a rendszer‐
ben, amelyet a 6. fejezetben már ismertettem a védőgázkeverékes TIG‐hegesztési kísérletek ered‐
ményeinek értékelésekor. A különböző védőgázok hatásainak pontos megismerésére éppen azért
volt szükség, hogy az ATIG‐hegesztés értékelése teljes lehessen. Éppen ezért az ATIG‐hegesztési kísér‐
letek során is – hasonlóan a védőgázok összehasonlításához – a 4.1 fejezetben leírt körülményeket és
paramétereket tartva végeztem el a hegesztéseket az azokkal történő teljes mértékű összehasonlít‐
hatóság végett. Az ATIG‐hegesztésnél 4.6 tisztaságú argont használtam, csakúgy, mint a TIG (Ar 4.6)
hegesztésnél. Az ATIG‐hegesztéseket is a 2,0–8,0 mm lemezvastagság‐tartományban végeztem,
X5CrNi 18 10 (1.4301; 304) típusú ausztenites lemezeken. Az aktiválópor SiO2 volt, amelyet kézi ecse‐
teléssel vittem föl a lemezek felületére. A kiértékelés a 4.2 fejezetben leírtak szerint történt.
Az egyes lemezvastagságokon, ATIG eljárással hegesztett henyóvarratokon mért
beolvadási mélységek, varratszélességek és varratkeresztmetszetek mérési eredményeit a 9. számú
melléklet tartalmazza. Az egy ábrába összesített beolvadási mélység, varratszélesség, varratkereszt‐
metszet, varrattényező és varratkeresztmetszetre fajlagosított hőbevitel diagramjait a 10. számú
melléklet tartalmazza. Amint azt a 7.2 fejezetben már említettem, a kézi ecsetelés nem nyújt teljes
kontrollálhatóságot az aktiválópor rétegvastagsága fölött. Ennek következtében fontosnak tartottam
a hegesztés stabilitásának ellenőrzését az ívfeszültség értékek mérésével. Az 55. ábra a mért ívfe‐
szültségek értékeit foglalja össze lemezvastagságonként, amelyből látható, hogy az értékek szórása
ATIG‐hegesztésnél valamelyest nagyobb, mint a keverék védőgázos kísérletek során (4. számú mel‐
léklet), de jelentőségét csekély mértékűnek ítéltem. A feszültségértékek adott hegesztőáramhoz tar‐
tozó kissé nagyobb szórását az aktiválópor nem tökéletesen homogén eloszlása következményének
tekintettem.

55. ábra: Az ATIG‐hegesztések során mért ívfeszültség értékek a hegesztőáram függvényében, kü‐
lön‐külön az egyes lemezvastagságokra
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A 9. számú melléklet diagramjai alapján készült az 56. ábra, amely a beolvadási
mélységek összefoglalóját tartalmazza.

56. ábra: ATIG‐hegesztéssel készített mintákon mért beolvadási mélységek az alkalmazott hegesz‐
tőáram függvényében 2,0–8,0 mm vastag 1.4301 típusú ausztenites korrózióálló lemezeken

Az első, legszembetűnőbb megfigyelés, hogy az egyes lemezeken mért beolvadási
mélységek alakulásának jellege nem hasonlít a védőgázkeverékes kísérleteknél tapasztaltakra. Ott, a
beolvadási mélység a lemezvastagság nagyjából 2/3 értékéig lassabban, majd azon túllépve növekvő
ütemben növekszik. Ennek következtében úgy tűnik, mintha a beolvadási mélység az áramerősséggel
egyre javulna. Ez azonban csak látszólagos jelleg, hiszen láttuk, hogy az áramerősség növelése ellené‐
re is – a lemezvastagság ezzel együtt történő növelésekor – az adott áramerősséghez tartozó beolva‐
dási mélység csökken, illetve a görbék jellege lineárissá válik. Ez az 5,0, 6,0 és 8,0 mm vastag leme‐
zeknél figyelhető meg a 9. számú mellékletben. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy az egyes védőgázokkal
elérhető beolvadási mélység egy bizonyos – az alkalmazott védőgázra jellemző – érték fölött már
nem növekszik tovább, vagy csupán elhanyagolhatóan kis értékkel. A 18. ábra a TIG (Ar 4.6) hegesztés
beolvadási mélységeit foglalja össze, ahol az látható, hogy a hegesztőáram növelése ellenére az elér‐
hető beolvadási mélység nem éri el a 4,0 mm‐t. Ezzel szemben az ATIG‐hegesztés beolvadási mélysé‐
gei (56. ábra) lineárisan növekvőek a hegesztőáram növekedésével. S bár a lemezvastagság növelésé‐
vel enyhén csökken az egyes lemezvastagságokhoz tartozó mérési pontokra fektetett közelítő függ‐
vények (valójában másodrendű polinomok) meredeksége, a 2,0–8,0 mm lemezvastagság tartomány‐
ban nem található felső határérték a beolvadási mélység szempontjából.
Fontos megállapítás azonban, hogy az ATIG‐hegesztés hegesztőáram‐tartománya
alulról korlátos, amely korlát – a kísérlet feltételei között – a 30–40 A hegesztőáram értékek között
található. Ebben a tartományban az ívgyújtást követően az ív nem képes követni az pisztoly mozgá‐
sát, hanem az ívgyújtás helyén áll – miközben az pisztoly folyamatosan előre halad – majd, amikor az
ív már túl hosszúra nyúlt, az ív megszakad, és azonnal egy új ív keletkezik. Ez a folyamat ismétlődik
újra és újra, aminek következtében csupán ponthegesztések sorozata jön létre. Ennek a folyamatnak
az eredményét mutatja be 57. ábra [67]. A jelenség magyarázata, hogy az aktiválóporok általában
oxidok, amelyek elektromosan szigetelő hatásúak. A hegesztés helyén tehát nehezítik az ív fenntartá‐
sát, illetve az ívgyújtást is a rájuk jellemző ellenállással. Ennek következtében az ATIG‐hegesztés csak
azon áramerősség fölött alkalmazható (ez az alsó korlát), amely képes az aktiválópor ellenállását át‐
törni és a kialakuló ívet stabilan tartani. A kutatómunkám körülményei között ez 40 A hegesztőáram
volt.
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57. ábra: 30 A hegesztőárammal, ATIG‐hegesztéssel készült minta. A hegesztett pontok a hegesz‐
tőív megszakadását, majd újragyúlását mutatják [67]

A beolvadási mélység növekedésének közel lineáris jellegén túlmenően azt is
megállapítottam, hogy az ATIG‐hegesztés mind az Ar 4.6, mind az Ar+30%He védőgázos TIG‐
hegesztésnél nagyobb beolvadást biztosít a teljes vizsgálati tartományban. A TIG (Ar 4.6) hegesztés‐
hez képest, az ATIG‐hegesztés beolvadási mélysége 40 A‐tól kezdve folyamatosan nő, és 60 A hegesz‐
tőáramnál már 2,5–3‐szoros értékű. Ez a különbség aztán – a lemezvastagság növelésétől függetlenül
– a 2–3‐szoros értéken állandósul. Az ATIG‐hegesztést a TIG (Ar+30%He) hegesztéssel összevetve
gyakorlatilag ugyanaz állapítható meg, mint az TIG (Ar 4.6) eljárásnál, azzal a különbséggel, hogy a
beolvadási mélységek aránya itt már inkább a 2 körüli értéket veszi fel.
Jelentős különbség mutatkozik ettől az általános képtől azonban az ATIG és a TIG
(Ar+6,5%H2) hegesztés összevetésekor. Ebben az esetben az ATIG‐hegesztés 100 A hegesztőáram
alatt elmarad a TIG (Ar+6,5%H2) eljárás által biztosított értéktől. Ezen érték fölött azonban az ATIG
eljárás a TIG (Ar+6,5%H2)‐hegesztéshez képest is jobbá válik, és az áramerősséggel egyre növekvő kü‐
lönbséget mutat.
Az előző két bekezdésben leírtakat a 11. számú mellékletben található diagramok
analízise során állapítottam meg. Az itt található diagramok közül a legfontosabbnak a 4,0 mm vastag
lemezen mért beolvadási mélységeket tartalmazó diagramot tartom, mivel ezen nagyon jól látszik az,
hogy 100 A hegesztőáram alatt kisebb, míg az fölött folyamatosan növekvő mértékben nagyobb az
ATIG‐hegesztés beolvadási mélysége. Erre mutat egy példát az 58. ábra.

58. ábra: A TIG (Ar 4.6), a TIG (Ar+30%He), a TIG (Ar+6,5%H2) és az ATIG‐hegesztés beolvadási
mélység értékei a hegesztőáram függvényében, 4,0 mm vastag 1.4301 típusú lemezen

Az 59. ábra ugyanezt a jelleget mutatja, de 8,0 mm vastag lemezen, ami miatt
jobban látható, hogy az ATIG‐hegesztés beolvadási mélysége milyen mértékben növekszik a védőgá‐
zos változatokhoz képest az áramerősség növelésével.
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59. ábra: A TIG (Ar 4.6), a TIG (Ar+30%He), a TIG (Ar+6,5%H2) és az ATIG‐hegesztés beolvadási
mélység értékei a hegesztőáram függvényében, 8,0 mm vastag 1.4301 típusú lemezen

Az ATIG‐hegesztés során kialakult varratszélességek tekintetében teljes hasonló‐
ságot találtam a védőgázokkal összehasonlítva. A hegesztőáram függvényében ábrázolt varratszéles‐
ségek lineárisan növekvő jellegét a 60. ábra mutatja.

60. ábra: ATIG‐hegesztéssel készített mintákon mért varratszélesség értékek az alkalmazott he‐
gesztőáram függvényében 2,0–8,0 mm vastag 1.4301 típusú ausztenites korrózióálló lemezeken

A lemezvastagságonkénti összehasonlítás során (11. számú melléklet) azt találtam,
hogy az ATIG‐hegesztés a teljes vizsgálati hegesztőáram‐tartományban kisebb varratszélességet
eredményez, mint a TIG (Ar+6,5%H2) hegesztés. Ugyanakkor a TIG (Ar 4.6) hegesztés varratainál 150
A‐ig, a TIG (Ar+30%He) hegesztés varratain pedig, megközelítőleg 100 A‐ig, szélesebb varratot ered‐
ményez. E hegesztőáram értékek fölött azonban kis mértékben ugyan, de keskenyebbé válik az ATIG‐
hegesztés varrata a védőgázos változatokhoz képest. Ezt mutatja be a 61. ábra.
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61. ábra: A TIG (Ar 4.6), a TIG (Ar+30%He), a TIG (Ar+6,5%H2) és az ATIG‐hegesztés varratszélesség
értékei a hegesztőáram függvényében, 6,0 mm vastag 1.4301 típusú lemezen

A beolvadási mélységek és a varratszélességek ismeretében számíthatók lettek a
varrattényező értékek, amelyek a védőgázok mindegyikével szemben jelentős különbséget mutatnak.
Az egyes lemezvastagságokon mért beolvadási mélység és varratszélesség értékekből számított var‐
rattényezők értékeit – a hegesztőáram függvényében – a 62. ábra foglalja össze. A 6.2 fejezetben már
értékeltem a védőgázok varrattényezői, egymáshoz viszonyított értékeit. Ez alapján elmondható,
hogy a TIG (Ar 4.6) hegesztés varratainak 0,15–0,35, a TIG (Ar+30%He) hegesztés varratainak 0,20–
0,44, és a TIG (Ar+6,5%H2) hegesztés varratainak 0,22–0,48 (150 A alatt), illetve 0,20–0,25 (150 A fö‐
lött) értékeivel szemben az ATIG‐hegesztés varrattényezőinek értékei a hegesztőárammal javulnak.
100–150 A hegesztőáram‐tartományban 0,4 és 0,75 érték közé esik az értékek többsége, de 150 A
fölött már 0,6 és 0,7 közé emelkedik a varrattényezők zöme. Ez gyakorlati szempontból azt jelenti,
hogy az ATIG‐hegesztés beolvadási mélysége jobban növekszik a hegesztőáram növelésével, mint a
szélessége.

62. ábra: Az ATIG‐hegesztéssel készített mintákon mért beolvadási mélységből és varratszélesség‐
ből számított varrattényező értékek az alkalmazott hegesztőáram függvényében 2,0–8,0 mm vastag 1.4301 típusú
ausztenites korrózióálló lemezeken
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A varratkeresztmetszetek szempontjából az ATIG‐hegesztés a teljes vizsgált he‐
gesztőáram‐tartományban a hidrogénes és a héliumos védőgáz között helyezkedik el. Ezt az magya‐
rázza, hogy bár a hegesztőárammal erősen növekszik a beolvadási mélység, de a varratszélesség ke‐
vésbé, ezért is válik keskenyebbé az ATIG varrat 150 A fölött, mint a TIG (Ar 4.6) hegesztés varratai.
Ennek a két tényezőnek a varratkeresztmetszetre gyakorolt hatásának következtében pedig a varrat‐
keresztmetszet értékek az említett módon alakulnak. Ezt demonstrálja a 63. ábra.

63. ábra: A TIG (Ar 4.6), a TIG (Ar+30%He), a TIG (Ar+6,5%H2) és az ATIG‐hegesztés varratkereszt‐
metszet értékei a hegesztőáram függvényében, 6,0 mm vastag 1.4301 típusú lemezen

A varratkeresztmetszetre fajlagosított hőbevitel (Q/A) értékek elemzése szintén
megtörtént a 6.2 fejezetben. Ott azt találtam, hogy az egyes védőgázokhoz tartozik egy határérték
amely felé tartanak a Q/A értékek a hegesztőáram növelésével. Ezek a következők voltak:
•
•
•
•

0,048–0,051 kJ/mm3 – TIG (Ar 4.6) esetén,
0,040–0,045 kJ/mm3 – TIG (Ar+30%He) esetén
0,033–0,038 kJ/mm3 – TIG (Ar+6,5%H2) esetén 130 A hegesztőáram alatt
0,046–0,049 kJ/mm3 TIG (Ar+6,5%H2) esetén 130 A hegesztőáram fölött

Ezzel szemben az ATIG‐hegesztés során számított Q/A értékek a 64. ábra szerint
alakultak. A mérések szerint az ATIG‐hegesztés során a Q/A értékei a 0,035–0,040 tartományba tar‐
tanak a hegesztőáram növelésével. Nincs a tendenciában olyan töréspont, mint a hidrogénes védő‐
gáz esetén 130 A körül. Ez alapján azt lehet mondani, hogy az ATIG‐hegesztés során, a bevitt hő ol‐
vasztás célú hasznosulása nem romlik a hegesztőáram növelésével s 0,010‐ 0,016 kJ/mm3 értékkel
kedvezőbb, mint a TIG (Ar 4.6) eljárás, valamint körülbelül 0,010 kJ/mm3‐vel jobb, mint a TIG
(Ar+30%He) hegesztés esetén. Ugyanakkor kimondható az is, hogy a hidrogénes védőgáz varratke‐
resztmetszetre fajlagosított hőbevitel tekintetében kedvezőbb az ATIG‐hegesztésnél, 130 A‐nál ki‐
sebb hegesztőáramok esetén. 130 A fölött azonban az ATIG‐hegesztés kedvező hatásai erősödnek és
a hidrogénes gáznál kedvezőbbekké válnak.
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64. ábra: Az ATIG‐hegesztéssel készített mintákon mért hőbevitelből és varratkeresztmetszet ér‐
tékekből számított Q/A értékek az alkalmazott hegesztőáram függvényében 2,0–8,0 mm vastag 1.4301 típusú ausztenites
korrózióálló lemezeken

Itt kell még visszautalnom a Balázs János által elvégzett, termikushatásfok‐
mérésére [15], amely alapján nem talált számottevő hatásfokbeli különbséget a TIG és az ATIG eljárás
között. Ennek az eredménynek az oka egészen nyilvánvalóan az alkalmazott alacsony áramerősség
(50 A) volt. Ezt a kísérletsorozatot megismételve nagyobb hegesztőáramok alkalmazásával egyértel‐
műen fel lehetne térképezni az ATIG‐hegesztés termikus hatásfokának változását az alkalmazott he‐
gesztőáram, illetve a hegesztett lemezvastagság függvényében.
A hegesztési kísérletek során rögzített ívfeszültség értékeinek átlagértékeit a 65.
ábra mutatja. Az ezen az ábrán látható egyenesekkel kapcsolatos első szembetűnő megfigyelés az,
hogy az átlagfeszültség értékeknek minimuma van a 70‐80 A hegesztőáramok környékén, amely az
ívkarakterisztikával magyarázható. Fontos megemlíteni, hogy még az ATIG‐hegesztésnél is megfigyel‐
hető a helyi minimum kialakulása, amiből arra lehet következtetni, hogy az aktiválópor alkalmazása
nem az ív sajátosságait változtatva okozza a jellemző mély beolvadási mélységet, hanem inkább az
ömledékben lezajló folyamatokat befolyásolja.
Másik megfigyelt jelenség a 250 A fölött fellépő szignifikáns ívfeszültség‐
növekedés volt az Ar 4.6 (260 A fölött) és az Ar+30%He (250 A‐tól) védőgázok esetén. Ennek magya‐
rázata, az ívnyomás növekedése, aminek következtében az ívhossz is megnő – hiszen az ömledék fe‐
lületének benyomódását okozza –, amely aztán az ívfeszültség jelentős növekedését okozza. Ugyan‐
akkor az ATIG és az Ar+6,5%H2 védőgázos TIG‐hegesztés esetén nem történt ugrásszerű ívfeszültség‐
növekedés, azaz az ívnyomás értéke nem változik ugrásszerűen – ami az ívhossz növekedését okozná
– a vizsgált tartományban. Ebből arra lehet következtetni, hogy ezen TIG változatoknál az ívnyomás
növekedése fokozatosan növekszik az áramerősséggel, legalábbis a 30‐370 A hegesztőáram tarto‐
mányban. A hidrogénes védőgáz esetén ezt a jelenséget valószínűleg a hidrogén disszociációjával le‐
het összefüggésbe hozni, míg az ATIG eljárás esetén az ömledék közepe felé történő fokozott sebes‐
ségű ömledékáramlás következtében kialakuló, az ömledék felületén jelentkező, benyomódás jellegű
felületi torzulással.
Jól megfigyelhető az is, hogy az ívfeszültség közelítő egyeneseinek (65. ábra) lineá‐
ris karakterisztikája hasonlatosságot mutat a varratszélességek közelítő egyeneseivel (11. számú mel‐
léklet varratszélesség diagramjai), amely arra enged következtetni, hogy a fogyóelektródás ívhegesz‐
téshez hasonlóan, a TIG eljárásnál is, az ívfeszültség nagyban befolyásolja a kialakuló varratszélessé‐
Sándor Tamás
Doktori disszertáció

D-62.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

get, azzal a különbséggel, hogy itt az ívfeszültség egy kialakuló paraméter, míg a fogyóelektródás ív‐
hegesztésnél szabályozott jellemző.
Az a megfigyelés, hogy az ATIG‐hegesztés során, a 70–250 A hegesztőáram tarto‐
mányban, 1–1,5 Volttal nagyobb az ívfeszültség értéke összhangban van a nemzetközi szakirodalom‐
ban publikált eredményekkel [47], [68], [69].

65. ábra: A TIG (Ar 4.6), a TIG (Ar+30%He), a TIG (Ar+6,5%H2) és az ATIG‐hegesztési kísérletek so‐
rán rögzített ívfeszültség átlagértékeinek összehasonlítása az alkalmazott hegesztőáram függvényében

A kísérlet vizsgálati tartományában, tehát (30‐370 A) az ATIG‐hegesztés 2,5–3‐
szoros beolvadási mélységet eredményezett a TIG (Ar 4.6), és közel 2‐szerest a TIG (Ar+30%He) he‐
gesztéshez képest. A TIG (Ar+6,5%H2) hegesztéssel szemben azonban csak a 100 A hegesztőáram fö‐
lötti értékek esetén nyújt mélyebb beolvadást. Ez alatt a hidrogénes védőgáz a kedvezőbb beolvadási
szempontból.
Az ATIG‐hegesztés varratszélesség értékei a teljes tartományban kisebbek, mint a
TIG (Ar+6,5%H2) hegesztés értékei, de nagyobbak, mint a TIG (Ar+30%He) hegesztés varratai (megkö‐
zelítőleg 100 A hegesztőáramig), illetve, mint a TIG (Ar 4.6) hegesztés varratai (megközelítőleg 150 A
hegesztőáramig). Az ATIG‐hegesztés varrattényezői a hegesztőáram növelésével javulnak és jellem‐
zően a 0,6‐0,8 tartományban helyezkednek el. A teljes tartományra elmondható, hogy az ATIG‐
hegesztés során a hőbevitel nagyobb aránya hasznosul az alapanyag felolvasztására, aminek követ‐
keztében a varratkeresztmetszetre fajlagosított hőbevitel a 0,035–0,040 kJ/mm3 értékre süllyed.
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Az ebben a fejezetben bemutatott kísérleti munka és a megfogalmazott tapaszta‐
latok alapján két célkitűzésre is választ nyújtottam. Elhelyeztem az ATIG‐hegesztést a
védőgázkeverékes TIG‐hegesztési változatok között – a különböző vizsgált jellemzők tekintetében –,
miközben azt is megállapítottam, hogy az ATIG‐hegesztésre jellemző nagy beolvadási mélység elérhe‐
tő‐e pusztán védőgázkeverék alkalmazásával. Emellett az ATIG‐hegesztés hegesztéstechnológiai tu‐
lajdonságairól is felvázoltam egy átfogó képet, amellyel előrejelezhetővé váltak az ATIG‐hegesztéssel
elérhető beolvadási jellemzők, mint például a beolvadási mélység, varratszélesség vagy a varratke‐
resztmetszet.
Ezek következtében, a 2,0–8,0 mm vastag, X5CrNi 18 10 (1.4301; 304) típusú
ausztenites korrózióálló lemezeken, a 4.1 fejezetben ismertetett feltételekkel és paraméterekkel el‐
végzett ATIG‐hegesztési kísérletek alapján a következő téziseket fogalmaztam meg az ATIG‐hegesztés
hegesztéstechnológiai korlátairól, alkalmazhatóságáról és tulajdonságairól.
TÉZIS 4: Az ATIG‐hegesztés, az alkalmazható hegesztőáram tekintetében alulról
korlátos hegesztési eljárás, amely korlát 40 A hegesztőáramra adódik SiO2 aktiválópor alkalmazá‐
sakor.
TÉZIS 5: Az ATIG‐hegesztéssel 40 A hegesztőáram fölött 2,5–3‐szor mélyebb be‐
olvadás érhető el, mint a tiszta argon védőgázos TIG‐; és közel 2‐szer mélyebb, mint a 70% Ar + 30%
He védőgázos TIG‐hegesztéssel, adott lemezvastagság és azonos hegesztési paraméterek esetén.
TÉZIS 6: Az ATIG hegesztésnél nagyobb beolvadási mélységet biztosít a 93,5% Ar
+ 6,5% H2 védőgázos TIG‐hegesztés 100 A alatti hegesztőáramok esetén. A 100 A fölötti hegesztő‐
áramok esetén azonban az ATIG‐hegesztés biztosít nagyobb beolvadást, mint a 93,5% Ar + 6,5% H2
védőgázos TIG‐hegesztés. A hegesztőáram növelésével a 93,5% Ar + 6,5% H2 védőgázos TIG‐
hegesztés és az ATIG‐hegesztés által elérhető beolvadási mélység‐különbség folyamatosan növek‐
szik az ATIG‐hegesztés javára.
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7.7

A HEGESZTŐÍVBEN ÉS AZ ÖMLEDÉKBEN FELLÉPŐ
ERŐK VIZSGÁLATA

Az ATIG‐hegesztés elméleti modelljei bemutatásának alapvető feltétele, hogy is‐
merjük az ívben és az ömledékben hatást gyakorló erőket. Ehhez – az ATIG‐hegesztés ilyen irányú
szakirodalmának hiányában – a TIG‐hegesztést vettem alapul, mint alapeljárást, hasonlóan az ATIG‐
hegesztést tanulmányozó olyan kutatókhoz, mint G. Rückert [49] és N. Perry [70]. Ezeket az ívben és
az ömledékben fellépő erőket, a hegesztés hőfolyamata mellett, röviden a következő alfejezetekben
ismertetem a volfrámelektróda csúcsától távolodva.
7.7.1 TERMIKUS VISZONYOK
A hegesztőív hőmérlegét a 66. ábra mutatja be [9], ahol a bevitt energia vesztesé‐
géről és az alapanyagba jutó hő arányáról kapunk képet. A hővezetéssel és sugárzással létrejövő vesz‐
teségek értékét fejezi ki az η termikus hatásfok tényező, amelyet az effektív (vagy hatásos) hőbevitel
számításakor alkalmazunk. Ezt az értéket Sindo Kou állapította meg számos hegesztési eljárásra, köz‐
tük TIG‐hegesztésre is. Az ábra alapján az látható, hogy az anódfoltban realizálódik az elméleti
hőbevitel 39–61%‐a, s ez végzi el az alapanyag felolvasztását.

66. ábra: A TIG‐hegesztés termikus mérlege. (Hegesztési zsebkönyv [9])

Az ábrán az az általánosan alkalmazott megközelítés is megfigyelhető, hogy a he‐
gesztési ömledéket egy adott hőmérsékletű, homogén anyagú és statikus fémolvadéknak tekinti,
amely hőátadással hűl le a környezetében lévő hidegebb fém hatására. Ebben a statikus modellben a
hegfürdő hőmérséklet‐eloszlása a pontszerű hőforrás és a környezeti hőmérsékleten lévő alapanyag
hőmérséklet‐különbsége miatt kialakuló hővezetés miatt alakul ki.
A valóság azonban az, hogy az ömledék egy igen aktív térfogat, amelyre számos
erő fejt ki hatást, és aminek következtében annak viselkedése dinamikus. Az intenzív anyagáramlás‐
nak a következtében a hőszállítás is alakítja a hőmérséklet‐eloszlást.
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A hőátadási folyamatokat tehát az ívben és az ömledékben fellépő erőhatások kö‐
vetkeztében kialakuló ömledékmozgások tükrében kell vizsgálni, amely alapelemeit a következő alfe‐
jezetekben mutatom be.
7.7.2 A LORENTZ‐ERŐ
A TIG és az ATIG‐hegesztés során a volfrámelektróda és az alapanyag között égő
villamos ív biztosítja a hőforrást, amely megolvasztja az alapanyagot. Ez a villamos ív a védőgáz‐
atmoszféra ionizált plazmacsatornáján keresztül vezet áramot, amely az elektróda (katód) felől az
alapanyag (anód) felé folyik. A hegesztőív tehát villamos vezetőként fogható fel. A Lorentz‐erő definí‐
ciója alapján, amikor egy villamos töltés mágneses térben elmozdul, erő hat rá a következő egyenlet
szerint:
;
nagyságú Lorentz‐erő az ívet szűkítő hatású erő, amely
A hegesztőív esetén az
hosszán a hegesztőív fókuszáltságát határozza meg, amint azt a 67. áb‐
gyakorlatilag az ívoszlop
ra szemlélteti.
Volfrámelektróda (katód)

FL
lvez

Ívplazma és
védőgázáram

Bm

I
Alapanyag (anód)
Hegfürdő

67. ábra: A villamos ívre ható Lorentz erő sematikus ábrája

A Lorentz‐erő nagysága arányos a hegesztőárammal, így az áram növekedésével
az ívet szorító Lorentz‐erő is nő. Ennek az erőnek az eredménye, hogy a nagyfrekvenciájú impulzusos
hegesztéskor (5.1.3 fejezet) az ív szűkítésén keresztül, javul a beolvadási mélység. Ez az ívszűkítő ha‐
tás olyan nagymértékűvé is vállhat, hogy az alap‐ és a csúcsáram működése során az ív már nem mu‐
tat méretbeli változást. Ezt a jelenséget H. R. Saedi és W. Unkel 3000 Hz impulzus‐frekvenciánál fi‐
gyelte meg [26]. Az Ő leírásuk alapján az ívet szűkítő Lorenz‐erő az ívnyomás mértékére is hatást gya‐
korol.
7.7.3 AZ ÍVNYOMÁS
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Az ívplazma által vezetett hegesztőáram keltette Lorentz‐erő iránya merőleges a
hengeresnek tekintett ívoszlop tengelyére, és annak középvonala felé mutat. A plazmasugárra ható
Lorentz‐erővel a plazmasugáron belül uralkodó nyomás tart egyensúlyt, amelyből levezethető a
nyomás mértékét meghatározó összefüggés. Az ívoszlop nyomása a sugár négyzetével arányosan
csökken a tengelytől az oszlop határrétege felé, amelyet M. L. Lin és T. W. Eager [71] a következő‐
képpen írt le:

Ugyanakkor a belső nyomás az ív hossza mentén is változik. A kisebb átmérőjű ré‐
szen nagyobb (a katódnál), lejjebb – az átmérő növekedésével – kisebb, s az anódfoltnál éri el legki‐
sebb értékét. E nyomáskülönbség okozza a plazma áramlását a hegfürdő irányába, amely gyakorlati‐
lag az ömledék felületére fejt ki Gauss‐eloszlású nyomó erőhatást, amint azt a 68. ábra bemutatja.
Volfrámelektróda
(katód)

Ívplazma és
védőgázáram
Alapanyag (anód)
Ívnyomás eloszlása
és az okozott
ömledék benyomó‐
dás

68. ábra: Az ívnyomás sematikus ábrája.

Az ívnyomásnak nagy jelentőséget tulajdonítottak beolvadási szempontból –
amint azt az 5.1.3 fejezetben is leírtam – egészen addig, amíg M. L. Lin és T. W. Eager egy kísérletso‐
rozattal fel nem tárta, hogy bár az ívnyomás az ömledék felületén benyomódást okoz, de a benyo‐
módás nem arányos az áramerősséggel vagy a védőgázárammal. Meglepő módon, az áramerősség
növelésével, az ömledék felületének benyomódása ugrásszerű emelkedést mutat a 280‐300 A he‐
gesztőáram tartományban [72]. Csökkenő áramerősség mellett a felület benyomódása csak 270 A‐nál
kezd el szignifikánsan csökkenni, azaz a jelenségnek hiszterézise van. Ezt a hiszterézis jelenséget mu‐
tatja be a 69. ábra. Az ábrán bemutatott hiszterézis jellegével nagyon jó hasonlatosságot mutatnak a
kísérleteim során regisztrált ívfeszültségek értékei is, amint azt a 7.6 fejezetben leírtam és amint a 65.
ábra bemutatja. Ugyanezen forrás [72] másik fontos megállapítása, hogy az ívnyomás csak az 500
ampert meghaladó áramerősségek esetén határozza meg domináns módon a beolvadási mélységet,
illetve a varratalakot. Ezt kiegészíti Dobránszky [73] összefoglalója, miszerint 100 A alatti hegesztő‐
áramok esetén az ívnyomás nem torzítja az ömledék felületét, a 100–200 A tartományba enyhén, míg
200 A fölött határozott benyomódás keletkezik.
Sándor Tamás
Doktori disszertáció

D-67.

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

2014

Ömledékfelszín-benyomódás (mm)

6
5
4
3
2
1
0
240

260
280
Hegesztési áramerősség (A)

300

69. ábra: A varrat felületi benyomódásának értéke az áramerősség függvényében. Az ábra a [72]
szakirodalomból átvett diagram

Y.Ogino és munkatársai egy 200 A áramerősséggel, 10 L/min védőgázáramlással és
3,0 mm ívhosszal végzett TIG‐hegesztési kísérlet során 426 Pa maximális nyomást mértek az ömledék
felszínén [74]. ATIG‐hegesztés kapcsán Ostrovskii és munkatársai [75] azt mutatták be, hogy az
aktiválópor hatására kisebb lesz az ívnyomás értéke, mint TIG‐hegesztés esetén (körülbelül 380 Pa).
Ezek alapján kimondható, hogy nem az ívnyomás a meghatározó varratformáló
erő TIG és ATIG‐hegesztés során. Ez különösen igaz a 250 A alatti áramerősség tartományra, ahol már
jelentős a TIG‐ és az ATIG‐hegesztési varratok beolvadása közötti különbség (40 A‐tól), de az ívnyo‐
más közötti különbség nem.
7.7.4 AZ ÍVPLAZMA FÉMGŐZ‐TARTALMÁNAK HATÁSA
A megolvadt ömledékből, az ívplazma nagy hőmérsékletének hatására bizonyos
mértékű fémgőz keletkezik, amely az ívplazmában jelentős hatást fejt ki. Ezt a jelenséget modellezve
M. Tanaka és munkatársai [13], illetve A. B. Murphy és munkatársai [76] is arra a megállapításra ju‐
tottak, hogy az ívben jelen lévő fémgőzök jelentősen növelik a plazma hővezetőképességét, aminek
következtében az ív áramsűrűsége akár 50%‐kal is csökkenhet a fémgőz‐mentes plazmához képest.
Ezen kutatási eredmények rövidesen alapot képeznek az ívplazmában lezajló fo‐
lyamatok újragondolására. Jelenleg azonban az eredmények csupán a vas‐ (Fe‐) gőz hatásáról szól‐
nak, noha nyilvánvalóan egyéb összetevők gőzei is megjelennek a plazmában. Az ATIG‐hegesztés ese‐
tén például az oxigén jelenlétét egészen biztosan figyelembe kell venni. Tehát a fémgőzök hatásának
teljes tisztázásáig a TIG‐ és az ATIG‐hegesztés plazmájában lezajló folyamatokat – pontosabb közelí‐
tés hiányában – azonosnak tekintem.
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7.7.5 AERODINAMIKAI NYÍRÁS
Az aerodinamikai nyírás az ömledék felületén kialakuló és kifelé mutató erő (70.
ábra), amely az ömledéknek a plazma áramlásával szemben ható közegellenállása. Ez az ömledék fe‐
lületén alakul ki a fölötte eláramló plazmasugár és védőgáz hatására. Az aerodinamikai nyírás általá‐
ban nem domináns erő. Dobránszky alapján [73] a védőgáz felületi áramlási sebessége jellemzően 0,5
m/s érték körül mozog.
Volfrámelektróda (katód)

Ívplazma és védőgázáram

Alapanyag (anód)

Aerodinamikai nyí‐
rás
(d
f
)
70. ábra: A plazmasúrlódás sematikus ábrája

7.7.6 A FELÜLETI FESZÜLTSÉG HATÁSA
A felületi feszültség az az erő, amely az ömledék felületét mindenféleképpen a le‐
hető legkisebb szabadenergiájú állapotban kívánja tartani. Így minden olyan erővel szemben hat,
amely a felületet kedvezőtlenebb (rendezetlenebb) állapotba mozdítaná. Egyúttal azonban a felületi
feszültség, a felületi feszültség gradiensén (Δσ/Δx) keresztül az ömledékben kialakuló határfelületi
szétterítő erő (Marangoni‐áramlás) irányát és erősségét is meghatározza. Ez egy olyan, a folyadékfel‐
színnel párhuzamosan ható erő, amely képes a felületi réteget mozgatni [77], [78], [79]. A
Marangoni‐áramlás alapvetően az ömledékben fellépő Lorentz‐erő (7.7.7 fejezet) által generált
ömledékmélyítő hatás ellen hat (71. ábra), amikor a felületi feszültség gradiense negatív, Δσ/ΔT < 0.
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71. ábra: A Marangoni‐áramlás (M) és a Lorentz‐erő (L) megjelenése az ömledékben, a varrat
félkeresztmetszetére ábrázolva Cornu [80] szerint

Ugyanakkor – bizonyos vegyi összetételi különbségek esetén – a felületi feszültség
gradiense ugrásszerűen pozitívra változik (Δσ/ΔT > 0), amikoris a Marangoni‐áramlás megfordul (ek‐
kor már fordított Marangoni‐áramlásnak nevezik) és éppen ellenkezőleg hat, azaz a Lorentz‐erővel
azonos irányba, aminek következtében hatásuk összeadódik (72. ábra).

72. ábra: A fordított Marangoni‐áramlás a varrat félkeresztmetszetére ábrázolva Cornu [80] sze‐
rint

Ezt a jelenséget először korrózióálló acélokon figyelték meg. A múlt század köze‐
pén gyakran előfordult, hogy a hegesztés során váltakozó beolvadási mélységet produkáltak a he‐
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gesztők, noha a hegesztési utasítást, illetve az egyéb előírásokat szigorúan betartották. A későbbi
vizsgálatok azt tárták fel, hogy a sekély vagy mély beolvadási értékek semmilyen összefüggésben nem
voltak a hegesztési paraméterekkel. A vizsgálatokat tehát tovább kellett folytatni, hiszen az teljesség‐
gel elfogadhatatlan volt, hogy kiszámíthatatlan volt a varratok beolvadása. Ilyen körülmények között
gyakorlatilag fölöslegessé vált volna a hegesztéstechnológiai tervezés. A további kutatások azt mutat‐
ták ki, hogy a kéntartalom (S) 0,008% fölötti értéke esetén mély, míg alatta sekély beolvadási mély‐
ség volt elérhető [80], [81], [82], [83], [84] hagyományos argonvédőgázos TIG‐hegesztéssel.
A felületi feszültség gradiens előjelét módosító ötvözőket felületaktív elemeknek
nevezték el. Ilyen felületaktív elemnek találták a szelént [85], [86], a tellúrt [87] és az oxigént [81],
[83], [87] különböző korrózióálló acéltípusok és nikkelötvözetek [88] esetén. Az oxigén és a vas [89]
titán hegesztése esetén fejt ki ilyen hatást. Magnézium váltakozóáramú TIG‐hegesztésekor az oxigén
és a klór viselkedik felületaktív elemként [90]. Alumínium‐oxidok [91] és kalcium [92] alkalmazása
mindig azt mutatta, hogy hatásuk éppen ellenkezőleg hat, mint a felületaktív elemeké, azaz egy
egyenletes mélységben átolvadt, de nem elmélyült varrat alakul ki.
7.7.7 AZ ÖMLEDÉKBEN HATÓ LORENTZ‐ERŐ
Az villamos ív ionizált plazmacsatornáján keresztül elektronok árama halad közel
merőlegesen az alapanyag felé. Az alapanyagba történő belépés – és annak felolvasztása – után az
indukált áram iránya megváltozik a munkadarabra csatlakoztatott testkábel felé, amelyen keresztül
záródik az áramkör. A hegesztőáram irányának megváltozása – természetesen – az azt körülvevő
mágneses erőtér hatásvonalának irányát, illetve indukcióját (B) is megváltoztatja. Az ív konkáv olda‐
lán nagyobb, a konvex oldalán kisebb a fluxussűrűség. Emiatt az előbbi oldalon nagyobb, az utóbbi‐
ban kisebb az FL erő, amint azt a 73. ábra szemlélteti. Ez a különbség gyakorlatilag forgatónyomaté‐
kot fejt ki a megolvasztott ömledékre, amely az ömledéknek a katód tengelye felé történő forgását
eredményezi.
Alapanyag

Ömledék‐áramlás iránya

Varratfém

FL

I
Bm

73. ábra: A Lorentz‐erő által kifejtett forgatónyomaték és az annak következtében kialakuló
ömledékáramlás. (A kialakuló áramlásnak csak a baloldali komponense ábrázolt az ábra átláthatósága érdekében.)

A katód tengelyközéppontja felé történő ömledékáramlás az ívből az ömledékbe
érkező hőt a katód tengelye mentén a varrat mélye felé szállítani igyekszik, amely a beolvadási mély‐
ség növelésének irányába mutat. J. Cornu a 74. ábra által bemutatott ábrával vázolta fel álló hőfor‐
rásra [80], a Lorentz‐erőt, amelyet a legjelentősebb varratformáló erőnek nevezett meg az említett
esetre.
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74. ábra: A Lorentz‐erő által létrehozott ömledékmozgás varratmélyítő hatása a varrat
félkeresztmetszetére ábrázolva [80] szerint

Ez az ideális állapot azonban csak álló és alapanyagra merőleges hőforrás, illetve a
varrat két oldalán szimmetrikusan elhelyezett áramelvezetés esetén alakul ki ilyen tiszta formában.
Ilyen eset az ívponthegesztés is, amellyel a Paton Intézetben K. A. Yushchenko és munkatársai végez‐
tek kísérletsorozatot TIG‐ és ATIG‐hegesztéssel [93]. Itt az eredmények alapján az ömledékben fellé‐
pő Lorentz‐erő által indukált ömledékáramlást találták a domináns varratformáló erőnek.
Amennyiben az elektróda tengelye meg van döntve az alapanyaghoz képest, vagy
az elektróda mozgásban van, a 73. ábra által vázolt forgatónyomaték iránya is megváltozik, és megje‐
lenik egy, a lap síkjára merőleges erőkomponens is, amely tovább bonyolítja az ömledék áramlási vi‐
szonyait. Az ömledékben, illetve egész pontosan azon működik egy másik fontos erő is, a felületi fe‐
szültség.
7.7.8 FELHAJTÓERŐ
Dobránszky leírása alapján [73] a felhajtóerő, vagy másnéven a természetes keve‐
redés az ömledék hőmérsékletkülönbségének eredménye. Az ebből fakadó fajtérfogat különbségek –
az ömledék különböző hőmérsékletű zónáiban – hozzák tehát létre az ömledék mozgását. Mivel
azonban ez a hatás csupán néhány mm/s sebességű mozgást kelt ezért az ömledék mozgását elemző
modellek néha figyelmen kívül hagyják. A disszertációmban ismertetett modellek során én is eltekin‐
tek a felhajtóerővel történő számolástól.
7.7.9 GRAVITÁCIÓ
A gravitáció az ömledék egészét igyekszik a gravitációs erő irányába mozdítani. Ez
az ATIG‐hegesztés jellemző alkalmazása esetén azt jelenti, hogy a gravitáció az ömledéket lefelé húz‐
za és így annak nyugalomban tartására törekszik. Az ömledék mozgását elemző tanulmányok általá‐
ban említik, de a számítások során eltekintenek figyelembe vételétől. A disszertációm során én is fi‐
gyelmen kívül hagyom a hatását.
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7.8

AZ ATIG‐HEGESZTÉS ELMÉLETI MODELLJEI

Az ATIG‐hegesztéssel kapcsolatban a mai napig nem beszélhetünk általánosan és
széles szakmai körök által elfogadott elméleti modellről. Bár az eljárás maga már 50 éves, mégsem
született olyan leírás, amely minden esetre pontos magyarázatot adna az ATIG‐hegesztés során ta‐
pasztalt mélyebb beolvadási mélységek kialakulásáról. A 7.7 fejezetben ismertetett tényezők felhasz‐
nálásával a következő alfejezetekben azt a négy elméleti modellt ismertetem, amely köré az ATIG‐
hegesztéshez kapcsolódó kutatások csoportosultak az utóbbi évtizedekben.
A célkitűzésben foglaltaknak megfelelően, az említett négy elméleti modell a szak‐
irodalmi áttekintés és az elvégzett kísérleti munkám alapján, értékelésre kerül.
7.8.1 SIMONIK ELMÉLETE
A. G. Simonik elmélete (1976) azt állítja, hogy az aktiválóporból – az ív hőjétől
disszociálva – atomos oxigén és/vagy fluor gáz keletkezik (valamely fluorid aktiválópor esetén), ame‐
lyek közismerten könnyen kötnek meg elektronokat. Ezáltal azonban a negatív töltésű oxigén és/vagy
fluoridionok [94] mozgékonysága csökken, és az ívharang szélére szorulnak ki. Ezzel egyidejűleg az
elektronok útját is korlátozzák, így nagyobb elektron‐ és áramsűrűség alakul ki az ívplazma közepén,
amely létrehozza a mélyebb beolvadást (75. ábra).

75. ábra: A Simonik‐elmélet sematikus ábrája. Az ábra a [94] irodalom átvett

Az elmúlt két évtizedben ezt az elméletet már többen cáfolták. J. J. Lowke és R. W.
Liebmann szerint [95] az ívharang külsejének hőmérsékletén – ahol Simonik által feltételezetten az
oxigén és fluoridionok elhelyezkednek – az említett ionok nem stabilak, így csak az ív külső, 4500 K‐
nél hidegebb rétegeiben lennének megtalálhatóak, azonban jelenlétüknek itt már semmilyen hatása
sem lenne. 2005‐ben J. J. Lowke, M. Tanakával és M. Ushioval [84] modellezte az imént leírtakat és a
modell alapján nem történik beolvadásimélység‐javulás. Hegesztési kísérletek során mértek ívfeszült‐
ség‐változásokat Q. M. Li és munkatársai [69], s megállapították, hogy nem magyarázható a TiO2 és a
SiO2 különböző viselkedése (a TiO2 nem, míg a SiO2 okoz ívfeszültség‐növekedést), de hasonló hatása
(kétszeres beolvadás) a szóban forgó elmélettel. Ezt J. J. Lowke és munkatársai egy másik munkája is
megerősítette [96].
Ezek alapján megállapítható, hogy az A. G. Simonik által publikált, úgynevezett
„elektronmegkötéses”‐elmélet nem nyújt elfogadható magyarázatot az ATIG‐hegesztés során megfi‐
gyelt jelenségekre.
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7.8.2 SAVITSKII ÉS LESKOV ELMÉLETE

M. M. Savitskii és G. I. Leskov (1980) publikálta elméletét az aktiválópor okozta
hatásról, illetve a nagy beolvadási mélység kialakulásáról. Ez az elmélet azt vázolja, hogy az
aktiválópor lecsökkenti az ömledék felületi feszültségét, aminek következtében az ívnyomás képes
mélyebb benyomódást előidézni. Véleményük szerint ez a mélyebb benyomódás okozza végső soron
a nagyobb beolvadási mélységet [97].
Ezt az elméletet a 7.7.3 fejezetben leírtak alapján, T. W. Eager eredményei nyo‐
mán [72] lehet cáfolni, mivel az ATIG‐hegesztés beolvadási viszonyairól szóló publikációk kísérleti ré‐
szének döntő többségét éppen a kis hegesztési áramok tartományában végezték, ahol elhanyagolha‐
tó magának az ívnyomásnak az értéke. Így tehát, ha még le is csökkenti az aktiválópor a felületi fe‐
szültséget, akkor sincs jelen – legalábbis 200‐250 A alatti hegesztőáramok esetén – olyan ívnyomás,
amely a mélyebb ömledékfelületi benyomódást előidézhetné.
Emellett egy kísérletsorozattal én is meg szerettem volna győződni arról, hogy va‐
jon valóban lecsökken‐e az ömledék felületi feszültsége az aktiválópor hatására. A lecsökkent felületi
feszültség egyben azt is jelentené, hogy az ömledék, a varrat koronaoldalán nagyobb megrogyást mu‐
tatna kényszerhelyzetű pozícióban, hiszen éppen az az, ami az ömledéket a varratban tartja ilyen ese‐
tekben. Ezért horizontális (PC helyzetű) varratokat készítettünk, amelyeken kiválóan megfigyelhető
volt, hogy a varratfürdő nem folyt le, de még csak meg sem rogyott, ami elő szokott fordulni ebben a
hegesztési pozícióban. Egy ilyen varrat keresztmetszeti képét mutatja be a 76. ábra a hegesztési pozí‐
ciónak megfelelő helyzetben [98].

76. ábra: PC helyzetű, teljes átolvadású ATIG varrat [98]

Bár a gyökoldalt nem volt módunkban védőgázzal öblíteni ezért ott erős oxidáció
lépett fel, de még ezzel együtt is jól látható, hogy a gyök a G gravitáció hatására megrogyott lefelé, de
a varrat koronaoldalán nem látható ilyen deformáció, pedig – az elmélet alapján – a csökkentett felü‐
leti feszültségű ömledéknek legalább egy minimális mértékben deformálódnia kellett volna.
A leírtak alapján tehát megállapítható, hogy M. M. Savitskii és G. I. Leskov elméle‐
te nem nyújt elfogadható magyarázatot az ATIG‐hegesztés működési mechanizmusára. Valójában ez
az elmélet ma már szinte egyáltalán nem hangzik el az ATIG‐hegesztéssel kapcsolatban.
7.8.3 LOWKE, TANAKA ÉS USHIO ELMÉLETE
J.J. Lowke, M. Tanaka és M. Ushio (2002) elmélete az ívszűkítéses‐elméletként vált
ismertté [99]. Ők azt gondolják, hogy a nagyobb beolvadási mélységet az aktiválóporok nagy elekt‐
romos szigetelőképessége okozza ATIG‐hegesztés során. A szerzők szerint a felületre felecsetelt
aktiválóporok amelyek, mint már korábban bemutattam általában fémoxidok, még nagy hőmérsékle‐
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ten is nagyobb elektromos ellenállást mutatnak, mint a hegfürdő. Ez azt jelenti, hogy a villamos ív
csupán egy kisebb felületen képes áttörni az aktiválópor rétegét, aminek következtében az elektro‐
mos áramot vezető ívcsatorna szűkebbé válik, azaz nagyobb lesz az ív energiasűrűsége. Ugyanezen
elméletet támasztja alá egyik 2005‐ben elvégzett munkájuk [84], illetve D. S. Howse és munkatársa
kísérletei [100] is. Ugyanakkor az elméletnek vannak hiányosságai, mivel nem ad választ bizonyos
kérdésekre. Például a kis (<0,008%) és nagy (>0,008%) kéntartalmú korrózióálló acélok
beolvadásimélység‐különbségeit nem képes megmagyarázni [80], [81], [82], [83], hiszen itt nem lép
fel – az aktiválópornak tulajdonítható – ívszűkítő hatás. A Heiple és Roper kísérletek eredményeire
[85], [86], [101] szintén nem ad magyarázatot. Az 1. számú mellékletben említett LA‐TIG‐hegesztés
működésére sem alkalmazható az elmélet, ahol a lézerrel felületileg átolvasztott és oxigénnel dúsí‐
tott rétegen ugyanolyan mély beolvadási profil alakul ki, mint az ATIG‐hegesztéskor [102].
A 6. és 7.6. fejezetben bemutattam, hogy a TIG (Ar 4.6) és az ATIG‐hegesztés beol‐
vadási mélység és varratszélesség értékei hogyan alakulnak egymáshoz képest. Az ATIG‐hegesztéssel,
40 A fölötti hegesztőáramok esetén, mélyebb beolvadási mélység érhető el, mint a TIG (Ar 4.6) he‐
gesztéssel, de az ATIG eljárás varratszélesség értékei csak 150 A fölött válnak kisebbé. Ugyanígy, a
TIG (Ar+30%He) hegesztéssel szemben is mélyebb beolvadás érhető el az ATIG‐hegesztéssel 40 A fö‐
lött, de ott a varratok szélességei már 100 A‐tól keskenyebbé válnak. Ez alapján egyértelműen kije‐
lenthető, hogy az ATIG‐hegesztés során tapasztalt mélyebb beolvadási értékek oka nem az ív beszű‐
külésének köszönhető, mivel ez az elmélet nem magyarázza a 150, illetve a 100 A hegesztőáram alatti
tartományban is jelentkező nagyobb beolvadás értékeket.
Az ívszűkítés hatásának vizsgálatára irányuló munkánkban [67] ugyanerre az
eredményre jutottunk, amikoris nagyobb hegesztési sebességgel ugyan (15 cm/min), de szintén az
ATIG‐hegesztés varratainak beolvadási profiljait hasonlítottuk össze a TIG (Ar 4.6) és a TIG
(Ar+30%He) hegesztésével.
Egy Nimonic 263 (2.4650; UNS N07263) nikkel bázisú, az űrtechnikában gyakran
alkalmazott szuperötvözet hegesztése kapcsán is alkalmazták már az ATIG‐hegesztést Y. L. Xu és
munkatársai [103]. Ez a tanulmány modellezte az ívszűkítéses elméletet és a fordított Marangoni‐
áramlás elméletet (7.8.4 fejezet) is. A modell eredményei alapján ez a dolgozat is arra a következte‐
tésre jutott, hogy az ív beszűkülése nem okoz számottevő beolvadásimélység‐növekedést. Sőt a mo‐
dell beolvadási mélység csökkenést prognosztizál a csökkenő effektív ívfolttal arányosan. Ennek ma‐
gyarázata, hogy az ívfolt sugarának csökkenésével az ív tengelyében kialakuló hőmérséklet és az
ömledékben kialakuló – a varrat széle felé irányuló – ömledékáramlási sebesség is növekszik, azaz a
hőtranszport‐folyamat az ömledék széle felé fokozódik, de az ömledék alja felé nem. A 77. ábra a
[103] legfontosabb diagramjai alapján szemlélteti az eredményeket.
Ennek a cikknek egy másik fontos megállapítása, hogy említ – bár nem számszerű‐
sít – az aktiválópor mennyiségével kapcsolatban egy olyan kritikus értéket, amely fölött az ATIG je‐
lenség hirtelen megszűnik vagy legalábbis a mély beolvadás jelentősen lecsökken.
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77. ábra: Az effektív ívfolt (r0) méretének függvényében kalkulált A.) varratszélesség és beolvadási
mélység; B.) maximális ömledék‐hőmérséklet (Tmax) és maximális ömledékáramlási sebesség (Vmax); valamint C.) varrat‐
tényező (D/W) értékek alakulása. A diagramok a [103] irodalomból átvett diagramok
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Végül TiO2 és SiO2 aktiválóporral végzett kísérletek során Q. M. Li és munkatársai
[69] megállapították, hogy csupán ez utóbbi okoz ívfeszültség‐növekedést (közel azonos beolvadási
mélység mellett) –, amely egyértelmű jele a megnövekedett felületi ellenállásnak –, a TiO2 viszont
semmi hasonlót nem produkált. Ez alapján nem lehet kijelenteni, hogy az ATIG‐hegesztés esetében az
ívszűkítéses elmélet adja a legpontosabb magyarázatot, hiszen a felületi ellenállás növekedését rep‐
rezentáló feszültség értéke nem nőtt TiO2 aktiválóporral, amelynek az elmélet szerint a SiO2‐hoz ha‐
sonló ívfeszültség‐növekedést kellett volna okoznia.
Összefoglalóul tehát az ívszűkítéses elmélet nem ad minden, az ATIG‐hegesztéssel
kapcsolatos kérdésre meggyőző választ. Véleményem szerint a kialakuló kisebb varratszélességet az
ömledék intenzív befelé irányuló áramlása okozza, amely ezzel együtt az ív által közölt hőt a varrat
középvonala, majd ott lefelé fordulva, a varrat alja felé szállítja, ami által a varrat nem szélesedik, ha‐
nem keskenyebbé és mélyebbé válik. Bár az ívszűkítéses‐elméletet az Y. L. Xu és munkatársai által el‐
végzett szimuláció [103] eredményei cáfolták, gyakorlati szempontból a jelen értekezésben ismerte‐
tett hegesztési kísérletek (7.6 fejezet) nyújtanak megfelelő gyakorlati igazolást, amelyek alapján a kö‐
vetkező tézist fogalmaztam meg.
TÉZIS 7: Az ATIG‐hegesztéssel, a 40 A fölötti hegesztőáramokkal hegesztett var‐
ratok esetén jelentősen nagyobb beolvadási mélység érhető el, mint tiszta argonvédőgázos TIG‐
hegesztés esetén, de a varratok szélessége csak 150 A fölötti hegesztőáramok esetén válik keske‐
nyebbé. A 70% Ar + 30% He védőgázos TIG‐hegesztéssel hasonlóképpen összevetve az ATIG‐
hegesztést, a 100 A fölötti tartományról mondható el, hogy keskenyebbek a varratok, de a varrat‐
mélységek már 40 A fölött nagyobbak.
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7.8.4 HEIPLE ÉS ROPER ELMÉLETE
C. R. Heiple és J. R. Roper (1982) elméletének publikálását [101] számos előtanul‐
mány előzte meg a különböző felületaktív elemek hatásainak tanulmányozásáról [80], [81]–[92]. E
tapasztalatok alapján írták le a fordított Marangoni‐áramlás elmélet néven ismertté vált modellt. En‐
nek alapja – amint azt már a 7.7.6 fejezetben vázoltam –, hogy az ömledék felületi feszültségének
gradiense előjelet vált, negatívról pozitívra, amely az ömledékben jelenlévő felületaktív elemek hatá‐
sára következik be.
Amíg a felületi feszültség gradiense negatív (Δσ/ΔT < 0), addig az ömledék felüle‐
tén, az anódfoltban kisebb a felületi feszültség, mint a varrat szélén, ezért az itt található melegebb
ömledék elindul kifelé, a varrat széle felé, mivel a felületi feszültség az energiaminimumra való törek‐
vésnek megfelelően szeretné csökkenteni a rendszer összfelületi feszültségét. Ezzel együtt az
ömledéket kifelé, a varrat széle felé szállítja, ahol az találkozik a szilárd alapanyaggal és azt olvasztva
gyorsan lehűl, így kialakul a TIG‐hegesztésre általában jellemző sekély és széles varratkeresztmetszet.
Ezt a folyamatot szemlélteti a 78. ábra bal oldala, ahol Δσ/ΔT < 0.
Azonban, ha a felületi feszültség gradiense pozitívra (Δσ/ΔT > 0) vált – valamely fe‐
lületaktív elem (O, S, Se, Bi) jelenlétének köszönhetően – akkor a varrat szélén lesz kisebb a felületi
feszültség. Ezáltal az itt elhelyezkedő, lehűlőfélben lévő, „hidegebb” ömledék a varrat középpontja –
a nagyobb felületi feszültségű ömledékrész – felé áramlik, s ott találkozik a varrat másik széle felől
szintén ide érkező ömledékkel. Itt az összetalálkozó ömledékáramok egyrészt csökkentik az ömledék
összfelületi feszültségét, másrészt felmelegszenek az ív által az anódfoltba juttatott hőtől, harmad‐
részt lefelé fordulnak a varrat mélye felé. Ez azt jelenti, hogy a forró ömledéket az áramlás lefelé szál‐
lítja a varratban, aminek következtében kialakul az ATIG‐hegesztésre jellemző többszörösen mély be‐
olvadás. Ezt a folyamatot szemlélteti a 78. ábra jobb oldala, ahol Δσ/ΔT > 0.
C. Dong és munkatársa transzmissziós röntgenvideó‐felvételekkel figyelték meg
egy, az ömledékbe juttatott W‐részecske útját [47]. Ez a kísérlet vizuálisan is megerősítette, hogy az
ATIG‐hegesztés során az ömledék áramlása a szélektől a középvonal felé, majd az ömledék alja felé
történik. Ugyanakkor TIG‐hegesztés során az ömledék közepétől a varrat széle felé történő áramlást
igazolta.
A fordított Marangoni‐áramlás elmélet szerint tehát elmondható, hogy az
aktiválóporok – amelyek jellemzően oxidok – disszociálnak az ív hőmérsékletén és oxigént juttatnak
az ömledékbe, – amely lévén, hogy felületaktív elem – megváltoztatja a Marangoni‐áramlás irányát,
ami aztán a mély beolvadást eredményezi.
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A varratfém hőmérséklet eloszlása
T (K)
2700

1500

r (mm)
‐3

‐1,5

0

1,5

3

Δσ/ΔT < 0 esetén

Δσ/ΔT > 0 esetén

σ (J/m2)

2

σ (J/m )

r (mm)
‐3

0

3

r (mm)
‐3

0

3

78. ábra: A Marangoni‐áramlás (bal oldalon) és a fordított Marangoni‐áramlás (jobb oldalon) se‐
matikus ábrázolása

Kezdetben azonban még különböző fluoridokkal is végeztek kísérleteket [104],
majd – mivel a kenet tartották nagyon hatékony felületaktív elemnek – ezzel is folytak kísérletek. Bár
a kén káros szennyezője a különböző acéloknak, mégis végeztek kénnel kísérleteket, amelyek fő célja
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az volt, hogy a különböző acéladagok hegesztési eredményei (beolvadás, varratszélesség) közötti in‐
gadozást valamely módon ki lehessen küszöbölni. Mivel az acélgyártók – érthető módon – nem kíván‐
tak szándékosan kenet adagolni az acéljaikhoz, még kicsiny mennyiségben sem, ezért más módot kel‐
lett találniuk a kutatóknak a beolvadási mélységek ingadozásának csökkentésére. Ennek a törekvés‐
nek egyik sarokköve az a kísérletsorozat, amelyet az 1980‐as évek közepén foglalt össze C. R. Heiple
és P. Burghardt [105]. Ez a kísérleti munka SO2 argon védőgázhoz történő adagolásával oldotta meg a
kén hegesztési ömledékbe történő bejuttatását nagyon jól kontrollált módon, az 500... 1400 ppm tar‐
tományban. Például 700 ppm argonba kevert SO2‐val kevesebb, mint 30 ppm kén jutott az acélba. Ez‐
zel a kísérletsorozattal sikeresen értek el az ATIG‐hegesztéshez hasonló mély beolvadási mélységet, s
bár a mérgező SO2 argonhoz történő keverésének ötletéből nem lett sikertörténet, de táptalajt adott
egy sokkal ígéretesebb kísérletsorozatnak a 2000‐es évek elején, amit Hidetoshi Fuji és munkatársai
végeztek el. Számos kísérletük során
•
•
•
•
•
•

1 000... 10 000 ppm oxigént adagoltak argonhoz [106];
0,1% és 0,3% oxigént adagoltak argonhoz [107];
0,1... 1,0 % oxigént, illetve 0,092... 1,0 % szén‐dioxidot argonhoz [108];
0,1... 1,0 % oxigént különböző arányú hélium‐argon keverékhez [109]
0,4 % oxigént héliumhoz [38];
Ar‐CO2, illetve 100% CO2 védőgázt kevertek argonnal – a külső fúvókán –, míg a belső fúvókán
argont áramoltattak [110].

Ez utóbbi két munkájuk egyben egy új ATIG‐eljárás változat, az úgynevezett AA‐
TIG (Advanced Activated TIG) hegesztés bemutatása is volt. Ez gyakorlatilag egy két gázcsatornás TIG‐
pisztolyt jelent, amelynek a belső fúvókáján az elektródát védő inert gáz áramlik, míg a külső fúvókán
folyik az aktív komponenset is tartalmazó védőgáz. Ezt mutatja a 79. ábra.

79. ábra: Az AA‐TIG‐hegesztéshez kialakított égő. Az ábra a [38] irodalomból átvett

A kiváló mérnöki újdonság mellett azonban, Fuji és munkatársainak munkássága
azért is rendkívül fontos, mivel a kifejlesztett AA‐TIG eljárás felületaktív elemre, egészen pontosan az
oxigén ömledékben való jelenlétén alapul. Ez egyben a fordított Marangoni‐áramlás elméletet is iga‐
zolja. Megállapítják, hogy 70 [106], illetve 100 [109] és 300 ppm közötti oxigéntartalom esetén alakul
ki mély beolvadás.
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H. Taimatsu és munkatársai [111] nagy hőmérsékleten végzett mérésekkel igazol‐
ták, hogy a hegesztési ömledék felületi feszültsége előjelet vált, amennyiben az ömledék oxigéntar‐
talma a 150–350 ppm tartományban van.
A Marangoni‐áramlás – úgynevezett felületaktív elemek jelenlétében történő –
irányváltását, már sok szerző regisztrálta [30], [31], [47], [54], [55], [81], [82], [83], [85], [86], [101],
[103] és [112], azonban ezek mindegyike csupán empirikus megfigyelés. Hasonlóképpen a 7.4.4 feje‐
zetben bemutatott kísérleti eredményeimhez, amelyek szintén az oxigén varratban történő jelenlétét
bizonyítják (34. ábra).
A célkitűzésekben megfogalmazottak szerint tehát, azonosítottam azt az elméleti
modellt, amely igazolható és megbízható módon magyarázza az ATIG‐hegesztés során tapasztalt nagy
beolvadási mélységeket. A fordított Marangoni‐áramlás elmélet azonban nem teljes, mivel a magya‐
rázat során nem írja le, hogy a felületaktív elemek hatására miként vált előjelet az ömledék felületi
feszültségének gradiense. Ez alapján szükségesnek találtam az ATIG‐hegesztést jól leíró, fordított
Marangoni‐áramlás modell pontosítását.

Sándor Tamás
Doktori disszertáció

D-81.

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

2014

8

A FORDÍTOTT MARANGONI‐ÁRAMLÁS ELMÉLET
PONTOSÍTÁSA

A fordított Marangoni‐áramlás modell olyan mértékű pontosítása, amely egyben
magyarázattal is szolgál a felületaktív elemek és a Marangoni‐áramlás megfordulásának kapcsolatára
2012‐ben született meg [113].

8.1

A KÍSÉRLETI MUNKA

A kísérlethez a piacon elérhető legtisztább acéltípust, úgynevezett Armco‐vasat
használtunk, amely vegyi összetételét a 7. táblázat tartalmazza.

Tömeg %

C

Mn

Si

P

S

O

Egyéb

0,06

< 0,010

0,02

< 0,01

< 0,015

< 0,007

< 0,05

7. táblázat: Az alkalmazott Armco vas vegyi összetétele

A döntés, hogy az elérhető legtisztább acéltípussal dolgozom azért született meg,
mert nyilvánvalóan ezen lehetett felírni a legpontosabban a Fe‐FeO rendszerre jellemző modellt, hi‐
szen ezen acél esetében kellett a legkevésbé olyan zavaróhatásra számítani, amelyet az ötvözők je‐
lenthettek volna. Emellet a már meglévő tapasztalatok birtokában [114] a lehető legkevesebbre kel‐
lett csökkentenem a változók számát; a változók viszont éppen a rendszer elemei, azaz az ötvözők.
Erre a modell kezelhetősége miatt mindenképpen szükség volt, de a kalkulálásához szükséges infor‐
matikai háttérmunka csökkentése miatt is. Ráadásul nem tisztázott – csak a termodinamikai stabilitá‐
si görbék alapján sejthető –, hogy nagy hőmérsékleten a Cr, Ni, Mn stb. ötvözők milyen arányban
kötnek meg oxigént, és ez milyen változást okoz a rövidesen ismertetett modellben.
Az 5 mm vastag mintadarabokon TIG és ATIG‐hegesztéssel készítettem egy‐egy
hernyóvarratot. A hegesztéseket 10 cm/min hegesztési sebességgel, 2,0 mm elektróda‐munkadarab
távolsággal, Ar 5.0 védőgázzal és 200 A hegesztőárammal hajtottam végre. (A hegesztési paraméte‐
reket és a mért oxigéntartalmakat a 12. számú melléklet tartalmazza). A varratok keresztmetszeti csi‐
szolatait a 4.2 fejezetben leírtak szerint készítettem, azzal a különbséggel, hogy itt Nital volt a maró‐
szer, amely az ötvözetlen acélok esetén kedvezőbb a maratási folyamathoz.
A beolvadási mélységek az előzetes várakozásnál kisebb különbséget mutattak,
amint az megfigyelhető a 80. ábra keresztmetszeti csiszolatain. Ennek oka az volt, hogy az Armco‐vas
hővezető‐képessége jobb, mint a korrózióálló acéloké. Emiatt a TIG varratok szokásosnál mélyebbek,
az ATIG varratok pedig kissé sekélyebbek lettek. A megközelítőleg kétszeres beolvadási mélységek –
az ATIG varratok esetén – azonban még így is elegendő bizonyítékot szolgáltattak arra nézve, hogy az
aktiválópor közel ugyanolyan hatást gyakorol, a hegesztés során, nagytisztaságú acélra is, mint az
erősen ötvözött korrózióálló acélokra.
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80. ábra: 5 mm vastag Armco‐vason TIG‐ és ATIG‐hegesztéssel készített varratok keresztmetszeti
csiszolatai. Az egyes varratok hegesztési paramétereit a 12. melléklet tartalmazza
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8.2

A MODELL PONTOSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI

Ebben az alfejezetben azt a modellt mutatom be, amely a kísérletek alapján, a
fordított Marangoni‐áramlás elméletének pontosabb leírását teszi lehetővé.
8.2.1 AZ ÖMLEDÉK HŐMÉRSÉKLET‐ELOSZLÁSÁNAK KÖZELÍTÉSE
Következő lépésként az ömledék hőmérsékleteloszlását határoztuk meg. Ehhez a
Hill‐1 típusú közelítő algoritmust (Microcal Origin program) alkalmaztuk [113], amely számítás ered‐
ményeként 2760 K csúcshőmérséklet adódott az alkalmazott 200 A és a 2,0 mm ívhossz esetére.
Ez az érték nagyon jó illeszkedést mutatott a szakirodalomban található értékek‐
kel. S. P. Lu és munkatársai 2500 K [108] értéket mértek az ömledék legmelegebb pontján. Ugyanitt
K. Yamamoto és munkatársai 2500, illetve 2700 K [115] értékeket mértek és kalkuláltak kis (10 ppm)
és nagy (220 ppm) kéntartalmú, SUS304 (X5CrNi 18 10 (1.4301; 304)) típusú acélokon. T. Zacharia és
munkatársai szintén ugyanilyen X5CrNi 18 10 (1.4301; 304) típusú, 90 és 240 ppm kéntartalmú acél‐
adagokon végeztek kísérleteket, ahol 2800 és 3000 K közötti hőmérsékleteket mértek, illetve kalku‐
láltak [83].
8.2.2 AZ ÖMLEDÉKBE JUTÓ OXIGÉN MENNYISÉGE
Következő lépésként azt határoztuk meg egy számítási modellel (1. egyenlet),
hogy a hegesztés előtt a felületre juttatott aktiválóporból (esetünkben SiO2‐ból) mekkora mennyiség
kerül a varratfémbe. Ehhez, a 12. számú mellékletben is megtalálható, aktiválópor felületi sűrűsége‐
ket vettük alapul s feltételeztük, hogy az egyes aktiválópor szemcsékből az oxigén olyan arányban jut
az ömledékbe, mint amilyen mértékben a felülete abban elmerül. Ezek alapján a következő ajánlást
készítettük, amely a kezdeti, a felületre felvitt aktiválópor felületi sűrűsége és a disszociált oxigén kö‐
zötti összefüggést írja le [113]:

;

1.

egyenlet

A modell kitűnő pontosságot mutat mind az alapanyagban (68, 50 és 58 ppm),
mind a varratokban (160, 186, 153 és 203 ppm) mért oxigéntartalmakkal. Az oxigéntartalmat Horiba
EMGA 750 berendezéssel mértük, amely ASTM E 1019 szerint volt kalibrálva, és nagytisztaságú He
szállító gázzal üzemelt (12. számú melléklet). A 81. ábra a hegesztés előtti (ecsetelés utáni) felületi
porsűrűség és a hegesztés után, azaz a varratfémben mért oxigéntartalom kapcsolatát mutatja be. A
számított pontokra fektetett egyenes kitűnő pontossággal metszi a koordinátatengelyt abban a
pontban, ahol az alapanyag oxigéntartalma található.
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81. ábra: Az alapanyagban (fehér kör) és a varratokban mért (kék pontok) oxigéntartalmak. Az
egyenes az 1. egyenlet kalkulációs összefüggését reprezentálja, amit az aktiválópor felületi sűrűsége és az oxigéntartalom
összefüggésének számítására javasoltunk [113]

Tehát az imént ismertetett számítási modell alkalmas (SiO2 aktiválópor esetén) az
aktiválópor disszociációjának leírására az ömledék felületén, illetve pontos közelítést ad a varratban
várható oxigéntartalomról.
8.2.3 A FELÜLETI FÁZISÁTALAKULÁS ÉS A FELÜLETI FESZÜLTSÉG GRADIENSÉNEK KAP‐
CSOLATA
Az oxigéntartalom – és a hőmérséklet gradiens (amit a hőmérséklet eloszlásból
kapunk (ΔT/Δx) – ismeretében a következő lépés, hogy meghatározzuk a felületi feszültség gradien‐
sét (Δσ/ΔT). Ez azonban nem írható le egy folyamatos függvénnyel, mivel a monotektikus rendsze‐
rekben a nagyobb felületi feszültségű komponens (esetünkben a fémolvadék) oldalán felületi fázisát‐
alakulás (SPT = Surface Phase Transition) lép fel – azaz szakadása van a függvénynek – egy bizonyos
pontban, amely azonnali előjel, és értékváltozást eredményez Δσ/ΔT‐n. Ezt az SPT‐jelenséget először
Cahn [116] írta le, amit aztán kis hőmérsékletű fémes rendszerekre ki is mértek. Ezekkel szemben ké‐
sőbb a Butler‐egyenlet alapján, Kaptay egy újabb algoritmust fejlesztett ki, majd igazolta
monotektikus rendszerekre [117], [118]. Jelen dolgozat során ezt az algoritmust alkalmaztuk a mo‐
dellezéshez.
A számítási metódus (részletesen [113] mellékletében) feltárta az SPT‐vonal elhe‐
lyezkedését az oxigénkoncentráció és a hőmérséklet függvényében, amit a 82. ábra mutat be.
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82. ábra: Fe‐FeO fázisdiagram a kalkulált SPT vonallal [113]

Az SPT‐vonalnak, a Fe‐FeO fázisdiagramon történő megjelenése fizikailag azt je‐
lenti, hogy az SPT vonaltól balra az ömledék felülete gyakorlatilag szabad, míg tőle jobbra, de az old‐
hatatlansági határtól még balra eső tartományban, a hegfürdő felületén egy nanométeres nagyság‐
rendbe eső vastagságú FeO hártya alakul ki. Ez adott hőmérsékleten egy adott oxigén‐koncentráció
fölött történik meg. Ha itt, az SPT‐ és az oldhatatlansági vonal között a hőmérséklet növekszik, akkor
az oxigéndeszorpcióhoz vezet, mivel növekvő hőmérsékleten a rendszer konfigurációs entrópiája is
növekszik. Ez az ömledék felületi feszültségének növekedéséhez vezet, mivel a felületi feszültség
csökken az oxigénkoncentráció növekedésével. Így tehát a felületi feszültség gradiensének (Δσ/ΔT)
ebben a tartományban pozitív előjele van.
A 83. ábra azt mutatja, hogyan számítható az SPT‐vonal a különböző hőmérsékle‐
teken lévő szakadási pontokból. Itt az is látható, hogy az egyes hőmérsékletekhez tartozó töréspon‐
tokban milyen értéket vesz fel a felületi feszültség gradiense (Δσ/ΔT).
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83. ábra: A felületi feszültség gradiensének kalkulált értékei különböző hőmérsékleteken az oxi‐
génkoncentráció függvényében, illetve kapcsolatuk az SPT vonallal [113]

8.2.4 A MARANGONI‐ ÉS A FORDÍTOTT MARANGONI‐ÁRAMLÁS HAJTÓEREJE
A fentiek ismeretében lehetővé vált a Marangoni‐, illetve a fordított Marangoni‐
áramlás hajtóerejének kiszámítása, amely a következő képlettel történik [113]:
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;

2. egyenlet

A 2. egyenlet alapján két tiszta eset különböztethető meg.
I. eset: Δσ/ΔT < 0. Ekkor az ömledék az SPT‐vonaltól balra helyezkedik el és a
Marangoni‐áramlás következik be, amely során az ömledék kifelé áramlik és sekély beolvadás alakul
ki (71. ábra és 78. ábra – bal oldala).
II. eset: Δσ/ΔT > 0. Ekkor az ömledék az SPT‐vonaltól jobbra helyezkedik el és a
fordított Marangoni‐áramlás zajlik, amely során az ömledék befelé áramlik, és létrehozza a mély be‐
olvadást azáltal, hogy az ív által felmelegített és az ömledék közepén elhelyezkedő forró fémolvadé‐
kot a középvonal mentén a varrat mélye felé szállítja (72. ábra és 78. ábra – jobb oldala).
A valóságos ATIG‐hegesztés esetén azonban a helyzet ennél bonyolultabb. Amint
az az SPT‐vonalat mutató diagramokon (82. ábra és 83. ábra) látható, egy kritikus (2756 K, 2483⁰C)
hőmérséklet fölött már nem hirtelen történik meg a felületi fázisátalakulás, hanem egy lassabb, fo‐
lyamatos átmenetű folyamat, amihez már lényegesen nagyobb oxigénkoncentráció (104 ppm) szük‐
séges.
Azt szintén tudjuk, hogy az ömledék legnagyobb hőmérsékletű pontja (az
ömledékfelszín közepén lévő anódfolt) az említett 2756 K‐nél lehet nagyobb hőmérsékletű (3000 K‐
ig), de az oxigénkoncentráció – nagy valószínűséggel – kisebb, mint az a felületi fázisátalakuláshoz
szükséges lenne, így itt közel tiszta felületű az ömledék. Ez azt jelenti, hogy az itt található ömledék
felületi feszültségének gradiense negatív, tehát ezen a területen a normál Marangoni‐áramlás indul
el.
Ugyanakkor, a viszonylag hűvösebb varratszéltől indulva, befelé a FeO nanoréteg
kialakul, és addig terjed, ameddig az ömledék hőmérséklete és oxigénkoncentrációja még megfelelő
feltételeket nyújtanak kialakulásának. Itt tehát a felületi feszültség gradiense pozitív, azaz ezen a te‐
rületen a fordított Marangoni‐áramlás indul el. Tehát az ömledék széléről befelé, míg az ömledék kö‐
zepéről kifelé mutató hajtóerő igyekszik hajtani az ömledék áramlását, így azok törvényszerűen
szembetalálkoznak egymással.
Azt, hogy az ellentétes irányú áramlások találkozásakor mi történik, az áramlások
hajtóerejének vizsgálatával dönthetjük el. Ehhez Kaptay [78] egy durva, közelítésre szolgáló képletét
alkalmaztuk, amelyet a 3. egyenlet tartalmaz.
;

3. egyenlet

A 3. egyenlet tagjait sorra véve a következőket állapíthatjuk meg. Az ömledék
viszkozitását, az áramlást végző réteg vastagságát és a hőmérsékleti‐gradiens értékét tekinthetjük
mind a Marangoni‐, mind a fordított Marangoni‐áramlás esetén közel azonosnak. Azt is tudjuk, hogy
a 83. ábra diagramjaiból kivehető a felületi feszültséggradiens értéke, amely a fordított Marangoni‐
áramlás esetén
= 0,6... 1,6 mJ/m2K értékre, míg a normál Marangoni‐áramlás esetén
mJ/m2K értékre adódik. Ezek alapján felírhatók az egyszerűsített áramlási sebességek.

= ‐0,4

A Marangoni‐áramlásra:
4. egyenlet

A fordított Marangoni‐áramlásra:
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5. egyenlet

A 4. és 5. egyenlet összevetése után látható, hogy a fordított Marangoni‐áramlás
közel 1,5–4,0‐szer nagyobb sebességű áramlás, mint a Marangoni‐áramlás. Ezeket az értékeket azon‐
ban fenntartással kell kezelni, hiszen nem egy ömledékméretű és alakú fémolvadékra lettek az
egyenletek felírva, hanem csupán egy durva összehasonlító számítás elvégzéséhez. Ennek következ‐
tében tehát a két áramlás áramlási sebességeinek aránya inkább az útmutató. Az ömledék konkrét
áramlási sebességének kiszámítására nem alkalmazható.
A fordított Marangoni‐áramlás által generált igen intenzív ömledékmozgással ma‐
gyarázható a 7.5.7 fejezetben bemutatott SEM‐EDS vonalanalízis eredménye (52. ábra és 53. ábra),
ahol az ömledékben történő vegyi összetételi kiegyenlítődés egy 60–120 µm vastag tartományban
zajlik le ATIG‐hegesztés során, a TIG‐hegesztésnél mért 200–300 µm értékkel szemben. Itt volt megfi‐
gyelhető az is, hogy az ATIG‐hegesztés varrataira kevésbé jellemző az aszimmetrikus keresztmetszet,
amely szintén az intenzív ömledékáramlással, s az annak következtében kialakuló egyenletesebb, s
mindkét alapanyag felé kiegyenlítettebb módon lezajló, konvekcióval történik.
Ez alapján az állapítható meg, hogy a fordított Marangoni‐áramlás erőteljesebb,
mint a Marangoni‐áramlás, aminek következtében a fordított Marangoni‐áramlás – egy kissé lassítva
és irányt változtatva lefelé, de – magával ragadja az ömledék alja felé a gyengébb FMarangoni
Marangoni‐erő hajtotta szembe érkező olvadékot [119]. Ezt a jelenséget mutatja be vázlatosan a 84.
ábra.
Volfrámelektróda
Ív és védőgázáram
Az ömledék hőmérséklet‐
eloszlása
Szabad ömledékfelület
Marangoni‐áramlás haj‐
tóereje és az alatta kiala‐
kuló Marangoni‐áramlás
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84. ábra: A fémfürdőn kialakuló FeO nanoréteg és hatása az ömledékáramlásra [119]
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Természetesen a Marangoni‐ és a fordított Marangoni‐áramlás aránya változhat.
Az ömledék széle felé tartó Marangoni‐áramlás akár teljesen ki is oltódhat az ömledék közepe felé
irányuló fordított Marangoni‐áramlás által, amennyiben az ömledék felületi hőmérséklete relatív ki‐
sebb és az oxigénkoncentráció megfelelően magas (pl.: 2600 K és 1000 ppm). Ez vastag lemezek he‐
gesztésekor alakulhat ki, amikor a mély beolvadás következtében az áramló olvadék – a hosszabb
áramlási út következtében – kisebb hőmérsékletre hűl. Ekkor kialakulhat a 78. ábra jobb oldalán lát‐
ható tiszta, fordított Marangoni‐áramlás esete, amely valójában még ekkor sem lesz tökéletesen tisz‐
ta, hiszen a hegesztőáram által indukált Lorentz‐erő ebben az esetben is jelen lesz az ömledék köze‐
pén. Bár ennek hatása, A. Berthier és munkatársai legfrissebb mérései alapján [120], csak TIG‐
hegesztés esetén játszik jelentős szerepet, ATIG‐hegesztés során elhanyagolható. Ettől eltekintve
azonban a felületi ömledékáramlást csak a fordított Marangoni‐áramlás határozza meg. Ilyen körül‐
mények között alakulhat ki a 85. ábra A.) képén látható rendkívül mély beolvadás az ATIG‐
hegesztéssel. A másik eset, amikor csak a Marangoni‐áramlás lép fel, a TIG‐hegesztés esetén jellem‐
ző, aminek a következtében kialakul 85. ábra B.) képén látható sekély varrat.

A

B

85. ábra: A.) ATIG‐ és B.) TIG‐hegesztéssel készített varrat keresztmetszete 6,0 mm vastag X5CrNi
18 10 (1.4301; 304) típusú lemezen 190 A hegesztőárammal, 2,0 mm ívhosszal, 15 cm/min hegesztési sebességgel és Ar
4.6 védőgázzal hegesztve

Általánosságban azonban az az eset a legvalószínűbb – az ATIG‐hegesztésre jel‐
lemző ömledékhőmérsékletek és oxigéntartalom miatt –, amikor a két áramlási minta (az ömledék
belsejében kialakuló Lorentz‐erő indukálta áramlással együtt) egyszerre van jelen az ömledékben, és
ezek eredője határozza meg a beolvadási viszonyokat.
Legvégül pedig az oxigéntartalommal kapcsolatosan felvetődő kérdést vizsgáltam,
miszerint az oxigén jelenléte milyen mértékben ronthatja a varratok mechanikai és korróziós tulaj‐
donságait. Mivel ennek a kérdésnek mind a mechanikai, mind a korróziós oldalát már a szakirodalmi
összefoglaló során elemeztem (7.5 fejezet) – s azok alapján az említett tulajdonságok inkább javultak
–, ezért itt elégségesnek tekintem az ATIG‐hegesztés varrataiba kerülő oxigén mennyiségét az ipar‐
ban gyakorta alkalmazott eljárások értékeivel (3. ábra) vetettem össze, amit a 86. ábra mutat. Ez
alapján megállapíthatónak tartom, hogy bár az ATIG‐hegesztés aktiválóporából 150–300 ppm oxigén
jut a varratba, amely a TIG‐hegesztéssel elérhető értékek közel duplája, de – a növekedés ellenére is
– ezen értékek még mindig alacsonyabbak, mint az általánosan használt ipari eljárásokra jellemző
oxigéntartalom. Mindezek és a szakirodalmi összefoglalóban ismertetett nemzetközi tapasztalatok
alapján azt biztosan megállapíthatónak tartom, hogy az oxigénnek nincs egyelőre ismert negatív ha‐
tása az ATIG‐hegesztés varrataira nézve. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az oxigéntartalom‐
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nak nem lehet káros hatása, például, fáradási szempontból, de mivel – számos más, az ATIG‐
hegesztéssel kapcsolatos – kérdés mellett, ez a terület sem szerepelt célkitűzéseim között, ezért nem
végeztem ilyen irányú kutatásokat.
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86. ábra: A leggyakrabban alkalmazott hegesztési eljárások varratfémének jellemző gáztartalma
[8] alapján újraszerkesztve [9] és kiegészítve az ATIG‐hegesztéssel (piros mező)

Az ATIG‐hegesztésre jellemző, nagy beolvadási mélységet eredményező, fordított
Marangoni‐áramlás lehető legpontosabb leírását célzó kutatásaim legfontosabb eredményeit a kö‐
vetkezőkben foglalom össze.
TÉZIS 8: Azon ATIG‐hegesztési ömledékhőmérsékleteken és ömledékben lévő
oxigéntartalmak mellett, amelyeket Fe‐FeO fázisdiagramon található, a felületi fázisátalakulás‐
(SPT‐) és az oldhatatlansági‐vonal közötti terület meghatároz, az ömledék felületén egy nanométe‐
res nagyságrendbe eső vastagságú FeO hártya alakul ki. Kidolgoztam az SPT‐vonal meghatározásá‐
hoz szükséges kísérleti eljárásokat.
TÉZIS 9: Az ATIG‐hegesztés ömledékében kialakuló, a felületi feszültség gradien‐
sétől függő áramlásokat a Fe‐FeO fázisdiagramon az SPT‐vonalhoz való elhelyezkedésük alapján le‐
het értékelni. A szóban forgó természetű, de egymással szemben ható áramlások közül a fordított
Marangoni‐áramlás a domináns, a megközelítőleg háromszor nagyobb Δσ/ΔT értéke miatt.
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8.3

FELTÉTELEZETT MODELLEK AZ ATIG‐HEGESZTÉS
SORÁN LEJÁTSZÓDÓ SAJÁTSÁGOS JELENSÉGEKRŐL

A következő alfejezetekben olyan feltételezett modelleket mutatok be, amely a je‐
len doktori disszertáció következtetéseinek továbbgondolásból fakad, de ezek igazolása egyelőre
nem történt meg. Így a következő elméletek a jövőbeli kutatások alapjául szolgálhatnak.
8.3.1 ASZIMMETRIKUS VARRATKERESZTMETSZET KIALAKULÁSA
Időnként megfigyelhető az ATIG‐hegesztés varratairól készített keresztmetszeti
csiszolatok között az, hogy aszimmetrikussá válik a keresztmetszet. Ezeken, a lemezvastagság közép‐
tájékán és szinte kizárólag csak az egyik oldalon (ahol semmilyen „oldalirányú olvasztóhatás” nem lép
föl) aszimmetrikussá válik („kiöblösödik”) az érintett varratok keresztmetszete. A jelenség kizárólag
helyi jellegű, ami azt jelenti, hogy a néhány milliméterrel távolabbról kivett keresztmetszeti csiszola‐
tok már szimmetrikus beolvadást mutatnak. A 87. ábra/A.) kép egy tipikus, teljes átolvadású ATIG‐
hegesztési varrat keresztmetszetét mutatja. Ugyanebből a varratból származik a D.) csiszolat is, ahol
az aszimmetrikus varratkeresztmetszet kialakult. Érdekesség az egyazon varratból származó B.) és C.)
csiszolat, amelyeken az aszimmetria oldalt váltott a két minta között.

A

B

C

D

87. ábra: ATIG‐hegesztési varrat keresztmetszetek. A.) tipikus ATIG‐hegesztési keresztmetszet; B.),
C.) és D.) aszimmetrikus varratkeresztmetszetek. Mind a négy varrat esetén azonos volt az alapanyag X5CrNi 18 10
(1.4301; 304), az adagszám, de még a tábla is, amiből a munkadarabok ki lettek munkálva. Az A.) és D.), valamint a B.) és
C.) csiszolatok egyazon varratokból lett kimunkálva. Paraméterek: A.) & D.) 100 A; 11,0 V; oxigéntartalom az alapanyag‐
ban 50 ppm, a varratban 297 ppm; B.) & C.) 150 A; 12,7 V; oxigéntartalom az alapanyagban 37 ppm, a varratban 249 ppm
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Ennek a furcsa jelenségnek (87. ábra) egy elképzelhető magyarázata a következő
modell lehet. A kézi ecsetelés nem biztosít teljesen homogén aktiválópor‐eloszlást a felületen, amely
nyilvánvalóan okoz oxigénkoncentráció‐különbségeket az ömledék felületén. Mivel a rendszer tized‐
másodperces nagyságrendben, reagál a változásokra Kaptay szerint [78], ezért elképzelhető, hogy lo‐
kálisan, az oxigénkoncentráció lecsökken, s így ott a Marangoni‐áramlás váljon dominánssá. Ugyan‐
akkor a fordított Marangoni‐áramlás többszörös hajtóereje által megforgatott ömledék – tehetetlen‐
ségénél fogva – még áramlik a varrat középvonala felé. Ott azonban egy erősödő, kifelé irányuló
Marangoni‐áramlással találja szemben magát, ami azonnal megállítani ugyan nem tudja, de a varrat
széle felé képes tolni a lefelé irányuló ömledékáramlást. Ezt az időpillanatot és az aszimmetrikus var‐
ratalak kialakulásának feltételezett elméleti modelljét mutatja be a 88. ábra. Ezután, áthaladva a lo‐
kális inhomogenitáson, a fordított Marangoni‐áramlás – nagyobb hajtóerejének köszönhetően – na‐
gyon gyorsan visszaállítja a stacioner állapotot.
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88. ábra: Az aszimmetrikus varratkeresztmetszet kialakulásának feltételezett módja

Ez a feltételezett elmélet, ilyen irányú kísérletek hiányában, csupán irányadó el‐
képzelés az ATIG‐hegesztés során esetenként tapasztalt aszimmetrikus beolvadási keresztmetszet
magyarázatára.
8.3.2 A VARRATKEZDÉS FOLYAMATA
A 8.2.4 fejezetben kifejtettem, hogy a varrat közepén a Marangoni‐, a varrat szé‐
lén pedig a fordított Marangoni‐áramlás lép fel. Ez a leírás stacioner állapotra, azaz a hegesztés köz‐
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beni állapotra érvényes. Az ívgyújtás pillanatát követően, az ömledék kialakulásának tranziens fázisa
alatt azonban a folyamat máshogyan zajlik. Ennek a folyamatnak a leírására nyújtok egy feltételezett
jelen alfejezetben.
Amint azt már leírtam az ívfolt alatti ömledék csúcshőmérséklete nagyon gyorsan
túllépi azt a tartományt, ahol a rendelkezésre álló oxigén hatására kialakulhatna a fordított
Marangoni‐áramlás. Ez a kijelentés azon alapul, hogy a szakirodalmi eredmények 100–300 ppm‐ben
határozták meg azt az oxigénkoncentrációt, amely hatására kialakul a jellegzetesen nagy beolvadási
mélység. Ezt alátámasztja a jelen doktori disszertációban ismertetett SPT vonal diagramja is az
ömledék felületén fellépő hőmérsékletmező egy részére is. Azonban az említett 100–300 ppm érté‐
kek a lehegesztett minták keresztmetszetén mért, átlagos oxigénkoncentrációt reprezentálják, nem
pedig az ömledék felületi rétegében jelentkező valós oxigénkoncentrációt. Ez utóbbi szükségszerűen
nagyban különbözik a később a varratból kivett mintákon mért értékektől a következők miatt. Az
ATIG‐hegesztés során az ömledék felületén elhelyezkedő aktiválópor disszociációja biztosítja a folya‐
mathoz szükséges oxigént. Ez az ömledék felületi rétegében oldódik, és létrehozza a FeO
nanoréteget, amely beindítja a felületifeszültség‐különbségek arányának megfelelően az ömledék
mozgását, aminek következtében aztán az elkészült varratban mérhető lesz az – ekkor már – elkeve‐
redett oxigén mennyisége. A hegesztés tranziens – azaz a varrat kialakulásának – szakaszában azon‐
ban ettől eltérően kell megközelíteni a folyamatokat. Itt az ömledék felületén ugyanúgy oldódik az
aktiválópor oxigénje, mint a stacioner fázisban, de egy lényegesen kisebb térfogatú ömledékben. Te‐
hát itt lokálisan jóval nagyobb az ömledék oxigénkoncentrációja (5·103 – 104 ppm), mint a stacioner
állapotban, ami miatt a nagyobb hőmérsékletű ömledékközéppontban (2700‐300K) is kialakul a fordí‐
tott Marangoni‐áramlás (83. ábra). Itt azonban a felületi fázisátalakulás már nem hirtelen kialakuló
folyamat, hanem lassabb, ami egyben azt is jelenti, hogy időszükséglete van. Ez magyarázza, hogy az
ATIG‐hegesztés során a varratkezdés után csak körülbelül 5‐10 mm‐en belül (a lemezvastagság függ‐
vényében) jelenik meg a gyökoldalon a varrat gyökátolvadása.
8.3.3 A GYÖKÁTOLVADÁS FOLYAMATA
Az ATIG‐hegesztés már sokszor emlegetett és kedvelt tulajdonsága a nagy beolva‐
dási mélység, ami általában vastagabb lemezek egyoldali és egysoros tompavarratainak elkészítése‐
kor aknázható ki. Teszik ezt úgy, hogy teljes gyökoldali átolvadás jöjjön létre. Ez a fejezet a teljes átol‐
vadású varratok gyökoldalán kialakuló folyamatairól nyújt egy feltételezett modellt.
A Marangoni‐áramlás kifelé irányuló, kis sebességű áramlása által kis mértékben
módosított, majd a Lorentz‐erő által szintén kismértékben támogatott fordított Marangoni‐áramlás a
varrat széle felől kezdetben az ömledék közepe felé, majd lefelé halad a gyökoldal irányába halad,
miközben folyamatosan veszít hőmérsékletéből, hiszen olvasztja fel az alapanyagot. A gyökoldalhoz
már egy, a dermedési hőmérsékletéhez közel járó ömledék érkezik át (természetesen ideálisan meg‐
választott hegesztési paraméterek esetén). Ennek az ömledéknek a varrat felületén lévő oxigénkon‐
centrációja folyamatosan csökkent (100‐300 ppm‐ről 60‐100 ppm‐re) a felolvasztott alapanyag okoz‐
ta hígulás által. Így a gyökoldalon, az alacsony oxigénkoncentráció és hőmérséklet (1800‐1900 K) mi‐
att, a Marangoni‐áramlás kialakulásának feltételei adottak, ami miatt a gyökoldalon egy kifelé irányu‐
ló Marangoni‐áramlás jön létre. Ebbe a már kisebb hőmérsékletű és lassú Marangoni‐áramlásba „öm‐
lik” bele a fölülről érkező fordított Marangoni‐áramlás által szállított ömledék tömeg, amely kinetikus
energiája ekkor még elegendő ahhoz, hogy az ömledéket továbbítsa a kötésvonallal párhuzamosan
fölfelé, de termikus energiája már nem elégséges ahhoz, hogy a kötésvonalat tovább olvassza. Ez mi‐
att jön létre a jellegzetes, X‐alakú ATIG‐hegesztési beolvadási keresztmetszet, ami a 87. ábra/A, a 24.
ábra/B, a 25. ábra/B és a 47. ábra ATIG‐hegesztési varratok közül számos keresztmetszeti képén meg‐
figyelhető. Ennek a feltételezett elméleti modellnek a vázlatát mutatja be a 89. ábra.
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89. ábra: A teljes átolvadású ATIG‐hegesztés során lejátszódó folyamatok sematikus ábrája

A fentiekben leírt állítások finoman optimált hegesztési paraméterek esetén iga‐
zak. Amennyiben a hegesztőáram értéke nagyobb vagy a hegesztési sebesség kisebb, mint az ideális
akkor természetesen a hegfürdőben, a kötésvonal mellett fölfelé áramló ömledék nagyobb hőmér‐
sékletű lesz és így képessé válik ott további alapanyag felolvasztására, aminek eredményeként a var‐
rat kötési vonalai párhuzamossá válnak (80. ábra, 44. ábra/B és 37. ábra/bal oszlop). Ugyanakkor a
szükségesnél egy kicsivel nagyobb hegesztőáram alkalmazása lehetővé teszi, hogy a gyökoldali der‐
medési vonalak alapján megfigyelhessük a gyökoldali dermedés folyamatát, amit a 90. ábra mutat. Az
így elkészített ATIG‐hegesztési varrat gyökdudorán megfigyelhető dermedési vonalak nagymértékű
hasonlóságot mutatnak a TIG‐hegesztés koronaoldalának mintázatával (91. ábra).

90. ábra: ATIG‐hegesztési varrat gyökoldala
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91. ábra: TIG‐hegesztési varrat koronaoldala

Az ismertetett, feltételezett elméleti modelleket – az aszimmetrikus beolvadási
keresztmetszetről, a varratkezdésről és a gyökátolvadásról – a jövőbeli kutatások alapanyagául szá‐
nom.
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AZ ATIG‐HEGESZTÉS IPARI ALKALMAZÁSAI

Az ATIG‐hegesztést már ipari alkalmazások során is alkalmazták és tesztelték. Ezek
ismertetését tartalmazza a következő fejezet.

9.1

JAPÁN

K. Kamo és munkatársai [121] 2004‐ben publikáltak egy igazán különleges ATIG‐
hegesztési alkalmazásról. Itt egy atomerőművi vízhűtőrendszer 1000 db varratát készítették el ATIG‐
hegesztéssel, aminek célja a hegesztési idők csökkentésén túl a deformációk csökkentése volt. Ehhez
természetesen kiterjedt vizsgálatokat végeztek, amely keretén belül 6, 8 és 32 mm vastag lemezeken
végeztek beolvadási teszteket, feszültségkorróziós vizsgálatokat és a pozícióban történő alkalmazha‐
tósági képességet. Az elvégzett kísérletek kiváló eredményei alapján az ATIG‐hegesztést alkalmazták
az említett atomerőművi rendszer hegesztésekor és a következő következtetéseket állapították meg:
•
•
•
•
•

9.2

Az ATIG‐hegesztés közel 3‐szoros beolvadási mélységet képes biztosítani;
A rögzített csővezetékek körvarratait automatizált ATIG‐hegesztéssel készí‐
tették el keskenyréshegesztéssel;
Az így elkészült varratok mind mechanikailag, mind szövetszerkezeti szem‐
pontból jobb eredményeket értek el, mint a hagyományos TIG‐hegesztés
varratai;
Az ATIG‐hegesztés varratának maradó feszültsége alacsonyabb a kisebb de‐
formáció miatt;
Az ATIG‐hegesztés gyökoldala (amely a vízoldalon helyezkedik el) jobb fe‐
szültségkorróziós ellenállást mutat.

MAGYARORSZÁG

9.2.1 DINOX‐H KFT. – TATABÁNYA
A Dinox‐H Kft. korrózióálló tartályok gyártásával foglalkozik, amelyhez jellemzően
1,0–4,0 mm vastag X5CrNi 18 10 (1.4301; 304), X8CrNiTi 18 10 (1.4541, 321) és X8CrNiMo 17 12 2
(1.4401; 316) típusú acéllemezt használnak. Az ATIG‐hegesztéssel végzett teszt 4,0 mm vastag lemez
egy sorral történő áthegesztését célozta meg a hegesztési teljesítmény növelése céljából. Emellett a
hegesztés utáni pácolhatóságot is ellenőriztük. A hegesztési kísérlet eredményei az elvártak szerint
alakultak. A 4,0 mm vastag 304 (1.4301; UNS S30400) típusú lemezt egy sorral könnyedén hegesztet‐
tük át ATIG‐hegesztéssel mialatt jelentős termelékenységbeli növekedést is elértünk (a hegesztési
sebesség 25 cm/min‐ről 42 cm/min‐re nőtt). Ennek a kísérletnek az eredményeit a 92. ábra és 93. áb‐
ra mutatja.
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93. ábra: TIG‐ (fölül) és ATIG‐ (alul) hegesztési varrat gyökoldala

Esztétikai szempontból nagyon fontos volt annak a kérdésnek a megválaszolása,
hogy pácolás után milyen kinézete lesz a varratoknak s a gyökoldaluknak. A társaság
pácolóműhelyében az elkészített mintákat ugyanazzal az eljárásrenddel pácolták, mint a hagyomá‐
nyos TIG‐hegesztéssel gyártott termékeket, és az eredmények alapján megállapítottuk, hogy az ATIG‐
hegesztéshez alkalmazott aktiválópornak nincs hátrányos hatása a pácolási folyamatra. A visszama‐
radó vékony „salakszerű” réteg könnyen és gyorsan leválik, és ugyanolyan dekoratív varratfelszín ma‐
rad a helyén, mint a hagyományos TIG‐hegesztési varratok esetén. Ezt mutatják be a 94. ábra fény‐
képei.

A
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B

C

D

94. ábra: ATIG‐hegesztés A.) korona‐ és C.) gyökoldala hegesztés után közvetlenül, illetve pácolás
után (B.) korona‐ és D.) gyökoldal)

Az ATIG‐hegesztés egyetlen megfigyelt kedvezőtlen tulajdonsága az volt, hogy a
hosszú varratokon végzett kísérletek során egyenetlen gyökátolvadást nyújtott, amit a 95. ábra mu‐
tat. Ez feltételezhetően a manuális ecsetelés nyújtotta, inhomogén aktiválópor‐eloszlás következmé‐
nye.

95. ábra: Egyenetlen gyökoldali átolvadás

Tehát – bár a tapasztalatok technológiai és pácolási szempontból pozitívak voltak
– a tesztek rámutattak, hogy az aktiválópor felviteli módját tovább kell fejleszteni és precízebben
adagolhatóvá kell tenni.
9.2.2 GENERAL ELECTRIC HUNGARY, ENERGY – VERESEGYHÁZ
A General Electric veresegyházi gyárában vastag falú csövek csőkarimatoldatainak
hegesztése volt a cél, aminek keretén belül 5,0 mm vastag ausztenites X5CrNi 18 10 (1.4301; 304) tí‐
pusú lemezeken kezdtük a teszthegesztéseket. Mivel a karimák – amelyek hegesztéséhez az eljárást
teszteltük – turbinarészegységek, ezért az ATIG‐hegesztés által biztosított teljes átolvadású gyök he‐
gesztését követően hagyományos TIG‐hegesztéssel még egy takarósor hegesztése is történt, amellyel
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azt vizsgáltuk, hogy az ATIG‐hegesztés felületén maradó salak milyen hatással van a következő sor
minőségére. Egy ilyen varrat keresztmetszetét mutatja a 96. ábra.

96. ábra: ATIG gyök + TIG takarósor keresztmetszeti csiszolata 5,0 mm vastag ausztenites lemezen.

Az elvégzett kísérletek eredményei mind megfeleltek az elvárásoknak. Jelenleg a
célszerű alkalmazhatóság analízise folyik.
9.2.3 DKG‐EAST ZRT. – NAGYKANIZSA
Egy igen érdekes kihívás volt a nagykanizsai DKG‐East ZRt.‐nél kapott feladat. Itt
8,0, 10,0 és 14,0 mm vastagságú S 355 NL (MSZ EN 10025‐3:2005) típusú ötvözetlen, finomszemcsés
szerkezeti acél egy sorral történő áthegeszthetőségét teszteltük. Ehhez sekély U‐hornyú előkészítést
alkalmaztunk úgy, hogy az áthegesztendő lemezvastagság 8,0 mm legyen (97. ábra).

97. ábra: Az U‐hornyú előkészítés és az aktiválópor a 14 mm vastag S 355 NL lemezen.

A tapasztalat az volt, hogy az ATIG‐hegesztés, manuális alkalmazásával 8,0 mm
vastagságú ötvözetlen acéllemez átolvasztható. A hegesztési varratok mechanikai vizsgálatai azonban
feltártak egy problémát, nevezetesen, hogy a varratok ütőmunka értékei túlságosan kicsik lettek a
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vizsgálati, ‐60 ⁰C‐os, hőmérsékleten (7 és 9 Joule). Ennek oka valószínűleg, hogy a szívósságot biztosí‐
tó finomszemcsés szövetszerkezetet az ATIG‐hegesztés erősen eldurvítja a kialakuló nagyméretű heg‐
fürdő és az annak következtében létrejövő lassú hűléssel. Ezek alapján tehát az ATIG‐eljárás nem ke‐
rült alkalmazásra S 355 NL acél hegesztéséhez.
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TÉZISEK
Jelen doktori disszertációban a következő téziseket fogalmaztam meg:

TÉZIS 1: A nagyfrekvenciájú impulzusos hegesztés tartományában a 250 Hz felet‐
ti impulzusfrekvencia okoz érdemleges beolvadásimélység‐növekedést tiszta argon és 70% Ar +
30% He védőgázkeverékkel egyaránt.
TÉZIS 2: Az LDX 2101 (X3CrMnNiN 21 5 1 (1.4162; ‐ )) típusú acél jól hegeszthető
ATIG‐hegesztéssel, még 0,4–0,5 kJ/mm hőbevitel alkalmazásával is, szemben a gyártók által java‐
solt 1,5–2,5 kJ/mm értékkel. Az ATIG‐hegesztés alkalmazásakor a varratban 30% körüli ferrittarta‐
lom alakul ki 95% Ar + 5%N2 védőgázzal, illetve 50% ferrittartalom tiszta argon védőgázzal hegeszt‐
ve.
TÉZIS 3: 3,0 mm vastag LDX 2101 (1.4162) és 1.4301 típusú korrózióálló acélok
vegyes kötéséhez az ATIG‐hegesztés hatásosan alkalmazható 0–2,5 mm illesztési hézaggal, illetve
hideghuzal hozzáadásával, és a hozzáadott hegesztőanyag nem zavarja meg az aktiválópor
beolvadásimélység‐növelő hatását.
TÉZIS 4: Az ATIG‐hegesztés, az alkalmazható hegesztőáram tekintetében alulról
korlátos hegesztési eljárás, amely korlát 40 A hegesztőáramra adódik SiO2 aktiválópor alkalmazá‐
sakor.
TÉZIS 5: Az ATIG‐hegesztéssel 40 A hegesztőáram fölött 2,5–3‐szor mélyebb be‐
olvadás érhető el, mint a tiszta argon védőgázos TIG‐; és közel 2‐szer mélyebb, mint a 70% Ar + 30%
He védőgázos TIG‐hegesztéssel, adott lemezvastagság és azonos hegesztési paraméterek esetén.
TÉZIS 6: Az ATIG hegesztésnél nagyobb beolvadási mélységet biztosít a 93,5% Ar
+ 6,5% H2 védőgázos TIG‐hegesztés 100 A alatti hegesztőáramok esetén. A 100 A fölötti hegesztő‐
áramok esetén azonban az ATIG‐hegesztés biztosít nagyobb beolvadást, mint a 93,5% Ar + 6,5% H2
védőgázos TIG‐hegesztés. A hegesztőáram növelésével a 93,5% Ar + 6,5% H2 védőgázos TIG‐
hegesztés és az ATIG‐hegesztés által elérhető beolvadási mélység‐különbség folyamatosan növek‐
szik az ATIG‐hegesztés javára.
TÉZIS 7: Az ATIG‐hegesztéssel, a 40 A fölötti hegesztőáramokkal hegesztett var‐
ratok esetén jelentősen nagyobb beolvadási mélység érhető el, mint tiszta argonvédőgázos TIG‐
hegesztés esetén, de a varratok szélessége csak 150 A fölötti hegesztőáramok esetén válik keske‐
nyebbé. A 70% Ar + 30% He védőgázos TIG‐hegesztéssel hasonlóképpen összevetve az ATIG‐
hegesztést, a 100 A fölötti tartományról mondható el, hogy keskenyebbek a varratok, de a varrat‐
mélységek már 40 A fölött nagyobbak.
TÉZIS 8: Azon ATIG‐hegesztési ömledék‐hőmérsékleteken és ömledékben lévő
oxigéntartalmak mellett, amelyeket Fe‐FeO fázisdiagramon található, a felületi fázisátalakulás‐
(SPT‐) és az oldhatatlansági vonal közötti terület határoz meg, az ömledék felületén egy nanométe‐
res nagyságrendbe eső vastagságú FeO‐hártya alakul ki. Kidolgoztam az SPT‐vonal meghatározásá‐
hoz szükséges kísérleti eljárásokat, és Armco‐vasra eredményesen alkalmaztam.
TÉZIS 9: Az ATIG‐hegesztés ömledékében kialakuló, a felületi feszültség gradien‐
sétől függő áramlásokat a Fe‐FeO fázisdiagramon az SPT‐vonalhoz való elhelyezkedésük alapján le‐
het értékelni. A szóban forgó természetű, de egymással szemben ható áramlások közül a fordított
Marangoni‐áramlás a domináns, a megközelítőleg háromszor nagyobb Δσ/ΔT értéke miatt.
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THESISES
The following thesises were formulated in this doctorate dissertation.

THESIS 1: At high‐frequency pulsed TIG welding, the weld penetration depth
increases significantly above 250 Hz, both with pure argon and 70% Ar + 30% He gas mixture,
compared to the conventional steady current TIG welding.
THESIS 2: The LDX 2101 (X3CrMnNiN 21 5 1 (1.4162; ‐ )) type lean duplex
corrosion resistant steel is adequately weldable by the ATIG welding process, even with as low
heat input values as 0,4–0,5 kJ/mm, in contrary with the 1.5–2.5 kJ/mm value recommended by
manufacturers. The weld metal of the ATIG welded joints contain approximately 30% ferrite using
95% Ar + 5% N2 shielding gas, and approximately 50% ferrite using pure argon shielding gas.
THESIS 3: The ATIG welding process may be efficiently applied for the dissimilar
joint welding of LDX 2101 (1.4162) and 1.4301 type stainless steels applying 0–2.5 mm fitting gap
and cold wire addition to the weld pool, which does not disturb the weld penetration depth
enhancing effect of the activating flux.
THESIS 4: The ATIG welding process is a current‐wise limited welding process
from minimum welding current perspective, and the minimum value is 40 A when using SiO2
activating flux.
THESIS 5: The ATIG welding process, above 40 A welding current, provides 2.5–3
times deeper weld penetration compared to the TIG welding using pure argon gas shielding, and
approximately 2 times deeper weld penetration compared to the TIG welding using 70% Ar + 30%
He gas shielding, at given weld parameters and plate thickness.
THESIS 6: The 93,5% Ar + 6,5% H2 gas shielded TIG welding provides deeper
penetration than the ATIG welding, below 100 A welding current. However the ATIG welding
provides deeper penetration above 100 A welding current. When increasing the welding current
further, the difference between the weld penetration depth values increases constantly for the
benefit of the ATIG welding compared to the 93,5% Ar + 6,5%H2 gas shielded TIG welding.
THESIS 7: The penetration depths of the ATIG welded joints are significantly
deeper, when welding current is above 40 A, compared to the pure argon gas shielded TIG welds
but the width of the welds become only narrower above 150 A welding current. The similar
comparison between the ATIG and the 70% Ar + 30% He gas shielded TIG welding shows that the
weld penetration depth of the ATIG welding is deeper, above 40 A welding current, but the welds
become just narrower above 100 A welding currents.
THESIS 8: A nano‐thin FeO layer is formed on the surface of the weld pool when
the weld pool temperature and oxygen‐content, of the ATIG welding weld pool, is located within a
specific area of the Fe‐FeO phase diagram that is defined by the surface phase transition (SPT) line
and the undissolvability line. I established the procedure of the experimental determination of the
SPT line, and applied it successfully on Armco steel.
TÉZIS 9: The occurring, surface tension gradient dependent, weld flows within
the weld pool of the ATIG welding process can be assessed based on their position on the Fe‐FeO
phase diagram in relation with the SPT line. The flow pattern of the weld pool flows in question is
obverse, and the reversed Marangoni flow is the dominant due to its approximately 3 times higher
surface tension gradient (Δσ/ΔT) value.
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ÖSSZEFOGLALÓ

A kutatómunkám és doktori értekezésem témája a semleges védőgázos volfrám‐
elektródás ívhegesztés (TIG‐hegesztés) teljesítménynövelési lehetőségeinek elemzésére irányul. Az
elvégzett tudományos kutatómunkát az a cél vezette, hogy átfogó kísérletekkel ellenőrizve a jól és a
csak kevéssé ismert lehetőségeket, egy olyan viszonyítási, szakértői rendszert hozzon létre, amely az
elérhető számos TIG‐hegesztési változat összehasonlíthatóságát segíti. Ennek érdekében a kutatása‐
imat három fő kutatási területre összpontosítottam. Ezek közül kettő – a védőgázkeverékes és az im‐
pulzusos TIG‐hegesztés – az iparban is gyakorta alkalmazott hegesztési eljárás. A harmadik – és egy‐
ben legfőbb – kutatási területem az aktiválóporos (ATIG‐) hegesztés, amely egy kevésbé ismert és rit‐
kán alkalmazott hegesztési eljárás.
Az értekezés Előszavában ismertetem a témaválasztás indokait; ez lényegében az
ATIG‐hegesztéssel való kapcsolatba kerülésem személyes története. A bevezetés a TIG‐hegesztés
mint alapeljárás főbb ismérveinek bemutatására szolgál. A Célkitűzéseket úgy állapítottam meg, hogy
egyrészt a lehető leghasznosabb információkkal szolgáljon az ipari alkalmazások számára – főleg a
védőgázkeverékes és az impulzusos TIG‐hegesztéssel kapcsolatban –, másrészt, hogy eddig megvála‐
szolatlan kérdések is tisztázásra kerüljenek az ATIG‐hegesztés kapcsán. Ezeknek megfelelően a követ‐
kező célkitűzéseket állítottam fel:
•
•
•

•
•

•

Az impulzusos TIG‐hegesztéssel elérhető beolvadási mélység és az impulzus‐
frekvencia kapcsolatának meghatározása.
A védőgázkeverékekkel elérhető beolvadási viszonyok összevetése, illetve
annak felmérése, hogy ezek valamelyikével elérhető‐e az ATIG‐hegesztésre
jellemző nagy beolvadási mélység.
Átfogó képet nyerni az ATIG‐hegesztés hegesztéstechnológiai tulajdonságai‐
ról, illetve a technológiai tényezők (angolul: welding parameters) változta‐
tásának hatására kialakuló következményekről a varratban.
Megállapítani, hogy az ATIG‐hegesztés során alkalmazható‐e hegesztőanyag‐
adagolás, és az milyen hatással van a varrat tulajdonságaira.
Az ATIG‐hegesztés hatásának ismertetése különböző korrózióálló acéltípusok
(ausztenites, ferrites, valamint duplex) hegesztett kötéseinek szövetszerke‐
zetére, valamint ezek összevetése korrózióállóság és mechanikai tulajdon‐
ságok szempontjából a szakirodalomban ismertetett eredményekkel.
A kutatás legfontosabb célkitűzése az, hogy tisztázza, mi okozza az ATIG‐
hegesztés során a mély beolvadást. Ehhez a szakirodalomban közzétett és
az ATIG‐hegesztés során lejátszódó folyamatokat leíró elméleti modellek
elemzésén keresztül vezet az út, az egyes modellek értékelésének és a leg‐
hitelesebbnek tartott modell pontosításának szándékával.

A disszertáció 4. fejezete a Kutatómunkám peremfeltételeinek bemutatása címet
viseli. Ebben a fejezetben foglaltam össze a kísérletekkel kapcsolatos összes feltételt és tudnivalót. Itt
kerül bemutatásra a hegesztési kísérletek helyszíne, a kísérletekhez használt kísérleti berendezés ösz‐
szeállítása és felszereltsége, a hegesztőpisztoly és az áramforrások típusa, az volfrámelektróda kivá‐
lasztása és csúcskialakítása, a védőgázáramok meghatározása az áramerősség függvényében, az al‐
kalmazott mintadarabok méretei és alapanyaga, illetve a hegesztési kísérletek lefolytatásának mene‐
te. Ugyanitt található a kísérleti minták vizsgálati folyamatának ismertetése is. Ugyanebben a feje‐
zetben ismertetem a hegesztési kísérletek varrataiból kinyert kereszt‐ és hosszmetszeti minták előké‐
szítését és értékelését, valamint a mért jellemzőket úgymint a varrat beolvadási mélységét (D), a var‐
ratszélességet (W) és a varratkeresztmetszetet (A), illetve a beolvadás minősítésére választott ténye‐
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zőket, nevezetesen a varratkeresztmetszetre fajlagosított hőbevitelt (Q/A) és a varrattényezőt (D/W).
Itt mutatom be a kísérleti mintáim eredményeinek elemzése során alkalmazott hibaszűrési eljárást is.
Az értekezésem 5. fejezetében (Kísérleti munkám és eredményeim impulzusos
hegesztéssel) térek rá az első célkitűzésben megfogalmazott kérdés megválaszolására. A fejezet az
impulzusos TIG‐hegesztés bemutatásával kezdődik, amely során ismertetem az impulzusos hegesztés
mibenlétét, az alapvető impulzusparamétereket és a különböző impulzusfrekvencia‐tartományokat,
illetve az ezekben a tartományokban elérhető varratjellemzőket, számos szakirodalmi eredmény
alapján. A szakirodalom az 500 Hz fölötti impulzusfrekvencia‐tartományban elért eredményekről tesz
említést, ami az ipari alkalmazásokhoz használt impulzusos hegesztőgépekkel alig elérhető, azok jel‐
lemzően a 0–500 Hz impulzusfrekvencia biztosítására képesek. Emiatt az ebben az impulzusfrekven‐
cia‐tartományban elérhető beolvadási jellemzőket vizsgáltam. Ehhez 5,0 mm vastag, X5CrNi 18 10
(1.4301, 304) típusú ausztenites korrózióálló acél lemezeken végeztem hegesztési kísérleteket 50–
500 Hz frekvenciatartományban úgy, hogy közben az áramerősség átlagértékét 110 A‐en tartottam.
Tettem ezt azért, mert az állandó áramerősséggel, 110 A‐vel hegesztett mintán mért beolvadási jel‐
lemzőkkel hasonlítottam össze az impulzusos TIG‐hegesztés varratainak jellemzőit, hogy a beolvadási
mélység növekedés objektíven meghatározható legyen. E kísérletek eredményeinek értékelése során
arra a megállapításra jutottam, hogy az impulzusos TIG‐hegesztés 250 Hz impulzusfrekvencia fölött
nyújt nagyobb beolvadási mélységet (12. ábra) – mind tiszta argon, mind 70% Ar + 30% He védőgáz
alkalmazásakor –, mint az állandó árammal végzett TIG‐hegesztés, megegyező átlagáram (110 A) mel‐
lett. Ezek alapján a következő tézist fogalmaztam meg:
TÉZIS 1
A nagyfrekvenciájú impulzusos hegesztés tartományában a 250 Hz feletti impul‐
zusfrekvencia okoz érdemleges beolvadásimélység‐növekedést tiszta argon és 70% Ar + 30% He
védőgázkeverékkel egyaránt.
Az értekezés 6. fejezetét (Kísérleti munkám és eredményeim
védőgázkeverékekkel) annak a beolvadási viszonyokat értékelő rendszernek az alapeleméül szántam,
amelyben az ATIG‐hegesztéssel elért beolvadási értékeket is el kívántam helyezni. Ehhez az alapeljá‐
rás (TIG (Ar 4.6)) mellett a TIG (Ar+30%He) és a TIG (Ar+6,5%H2) eljárásokkal elérhető beolvadási vi‐
szonyokat is vizsgáltam. A vizsgálathoz 2,0–8,0 mm vastag, X5CrNi 18 10 (1.4301, 304) típusú
ausztenites korrózióálló lemezeken végeztem hegesztési kísérleteket. Ehhez minimum 10 A‐es lépé‐
sekkel emeltem a hegesztőáramot varratról‐varratra, majd – a kivett mintákon – méréseket végez‐
tem a beolvadási mélység, a varratszélesség és a varratkeresztmetszet megállapítására. Így lehetővé
vált ezeknek a mért értékeknek a hegesztőáram függvényében történő ábrázolása. Az így kapott di‐
agramok értékeit – lemezvastagságonként – mindhárom védőgázzal egy diagramban ábrázolva, lehe‐
tővé vált az egyes vizsgált jellemzők összehasonlítása. Ugyanígy jártam el a számított értékek, mint a
varratkeresztmetszetre fajlagosított hőbevitel és a varrattényező, esetén is, de ezeket – a kevesebb
adatpont miatt – egy összesített diagramban jelenítettem meg. Ezeket a méréseket a 40–370 A he‐
gesztőáram‐tartományban végeztem el, amely gyakorlatilag teljes egészében lefedi a TIG‐hegesztés
esetén az ipari alkalmazások során alkalmazott hegesztőáramokat. Az említett védőgázváltozatokkal
készült varratok mintái alapján az összehasonlító diagramok megmutatják az egyes védőgázok varrat‐
jellemzőkre gyakorolt hatását, létrehozva ezzel azt a viszonyítási rendszert, amelybe bármely más
TIG‐hegesztési változat eredményei elhelyezhetők. Így ezek egymáshoz képesti értékelése is lehetővé
vált, amely a fejezetben bemutatott munka legfőbb célja volt.
A 7. fejezetben (Kísérleti munkám és eredményeim ATIG‐hegesztéssel) tértem rá
az ATIG‐hegesztéssel végzett kutatási eredményeim ismertetésére. Ehhez, első lépésként, ismertet‐
tem az eljárás (23. ábra) általánosan ismert tulajdonságait és jellemzőit. Ezt követően az aktiválópor –
mint az ATIG‐hegesztés legfontosabb hegesztőanyagának – ismertetése következik. Itt bemutatom az
aktiválóporok fejlődését, azok adagolását, illetve a manuális ecsetelés nehézségeit, valamint a lehet‐
séges szuszpenzióelkészítési módokat. Ismertetem a szakirodalomban feljegyzett aktiválóporokat és
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az azokkal elért beolvadási viszonyokat, illetve az általam – az ATIG‐hegesztési kísérleteimhez kivá‐
lasztott – SiO2 aktiválópor választásának okát is. Ezt követi az ATIG‐hegesztés hegesztéstechnikai ta‐
pasztalatainak bemutatása, amely összeállítást az általam elvégzett legkülönbözőbb kísérletek során
összegyűjtött megfigyelések alapján állítottam össze. Itt esik szó az ATIG‐hegesztés nagy beolvadási
mélységének hegesztésisebesség‐növelési célzatú hasznosításáról, a manuális alkalmazhatóságról, a
volfrámelektróda, illetve a lehetséges védőgáz választásról. Az alkalmazástechnikai tapasztalatokat
követően a nemzetközi és a hazai szakirodalomban ismertetett, ATIG‐hegesztéssel elért, mechanikai
és korróziós varrattulajdonságok bemutatása következik, amely alfejezetben a következő eredmé‐
nyek ismertetése olvasható.
Az X5CrNiMo 17 12 2 (1.4401; 316) típusú ausztenites, 254 SMO (azaz
X1CrNiMoCuN 20 18 7 (1.4547; S31254)) szuperausztenites és SAF 2507 (azaz X2CrNiMoN 25 7 4
(1.4410; 2507)) szuperduplex korrózióálló acélokon végzett ATIG hegesztési varratok kritikus lyukkor‐
róziós hőmérséklete mindhárom esetben nagyobb értéket mutatott, mint a TIG‐hegesztési varratoké,
de kisebbet, mint az alapanyagé. A varratok szakítószilárdság értékei is hasonló képet mutattak; az
ATIG‐hegesztési varratok rendre az alapanyag és a TIG‐hegesztési varratokon mért értékek között he‐
lyezkedtek el. Emellett kiemelték, hogy az ATIG‐hegesztés csökkenti a varratfém nitrogén vesztesé‐
gét, amely hozzájárul az igen kedvező, közel 50‐50%‐os ausztenit‐ferrit arány fenntartásához.
Az X2CrNiMoN 22 5 3 (1.4462; 318LN) típusú duplex acélon végzett kísérletsorozat
eredményei azt mutatták, hogy az ATIG‐hegesztés mind tiszta argon, mind Ar+5%N2 védőgázzal teljes
átolvadást biztosít 3,0 mm vastag lemezek tompavarrata esetén, míg azonos hegesztési paraméte‐
rekkel, a TIG‐hegesztés nem. A munka folytatásaként az aktiválópornak a ferrittartalomra gyakorolt
hatását is tovább vizsgáltam. A mérések eredményei alapján megállapítottam, hogy az ATIG‐
hegesztés során az 5% nitrogéntartalmú védőgáz sokkal hatékonyabban növeli az ausztenit mennyi‐
ségét a varratban, azaz erősebben csökkenti a ferrittartalmat, mint ugyanaz a gáz TIG‐hegesztés ese‐
tén.
Az ausztenites korrózióálló acélok esetén a szövetszerkezetre gyakorolt pozitív ha‐
tás nem jelentkezett olyan közvetlen módon, mint a duplex acéloknál, amit saját méréseim mellett a
nemzetközi szakirodalmi eredmények is igazolnak. Ugyanakkor a szakítószilárdsági értékek igen ked‐
vezőek voltak, mivel az ATIG‐hegesztési varratok jellemzően csupán 8–9%‐kal alacsonyabb értéket
mutattak, mint az alapanyag (X5CrNi 18 10 (1.4301; 304)) folyáshatára, a TIG‐hegesztés 10‐20%‐kal
alacsonyabb értékével szemben. A ferrittartalom tekintetében is kedvezőbbnek bizonyult az ATIG‐
hegesztés a jellemzően 2–2,5 F% értékkel kisebb (átlagosan 5–6 F%) ferrittartalommal.
A hűlési sebesség szövetszerkezetre gyakorolt hatásának a mélyebb feltárását cé‐
lozta az a kísérletem, amely során 8,0 mm vastag, X6Cr 17 (1.4016; 430) típusú ferrites korrózióálló
acél egy‐ és kétoldali tompavarratait hegesztettem és vizsgáltam. Az általános megítélés szerint
„nem hegeszthető” acél varratainak vizsgálata igazolta azt a feltételezést, hogy az ATIG‐hegesztés
varrataiban nagyobb az ömledék hűlési sebessége, amely szerepet játszik az ausztenites korrózióálló
acéloknál tapasztalt jobb szakítószilárdsági értékek elérésében.
Az LDX 2101 (X3CrMnNiN 21 5 1 (1.4162; ‐ )) típusú, lean duplex acél ATIG‐
hegeszthetőségét is megvizsgáltam, amely kísérlet eredményeként azt állapítottam meg, hogy az
ATIG‐hegesztés kisebb F% értékeket produkált (átlagosan 12,8%‐kal), mint a TIG hegesztés. Ez az
eredmény jó egyezést mutat a szakirodalmi eredményekkel, amelyek a jelenséget az ATIG‐hegesztés
során lezajló nitrogénveszteség csökkentésével magyarázzák. Ennek következtében az ATIG‐
hegesztés varratában mindig nagyobb volt az ausztenit mennyisége, mint az azonos paraméterekkel
készített TIG‐hegesztési mintákban.
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TÉZIS 2

Az LDX 2101 (X3CrMnNiN 21 5 1 (1.4162; ‐ )) típusú acél jól hegeszthető ATIG‐
hegesztéssel, még 0,4–0,5 kJ/mm hőbevitel alkalmazásával is, szemben a gyártók által javasolt 1,5–
2,5 kJ/mm értékkel. Az ATIG‐hegesztés alkalmazásakor a varratban 30% körüli ferrittartalom alakul
ki Ar+5%N2 védőgázzal, illetve 50% ferrittartalom Ar 4.6 védőgázzal hegesztve.
Az X5CrNi 18 10 (1.4301; 304) és LDX 2101 (X3CrMnNiN 21 5 1 (1.4162; ‐ )) típusú
korrózióálló acéllemezeken végzett vegyes kötés kísérletem során I‐varratos tompakötéssel, TIG és
ATIG eljárással, különböző illesztési hézagokkal és hozzáadott hideghuzalokkal hegesztettem össze a
lemezeket. E kísérletsorozat két újszerűséget is tartalmazott. Az egyik az illesztési hézag (0, 1,0 és 2,5
mm), a másik pedig az ömledékhez adagolt hideg huzal alkalmazása (309L, 316LSi, 2209, AVESTA MIG
LDX 2101) volt. Eme körülmények egyikét sem publikálta még senki korábban az ATIG‐hegesztéssel
kapcsolatban. Meghatároztam a teljes átolvadáshoz szükséges hegesztőáramot, illetve a bekeveredő
alapanyaghányad értékét az illesztési hézag függvényében, valamint az így kialakuló varratfém ferrit‐
tartalmát az említett négy hideghuzal alkalmazásával mind a TIG‐, mind az ATIG‐hegesztési eljárás
esetén. Vonal menti SEM‐EDS analízis eredményeként azt is megállapítottam, hogy az ATIG‐hegesztés
során az ömledékben sokkal intenzívebb keveredés valósul meg, mint a TIG‐eljárásnál.
TÉZIS 3
3,0 mm vastag LDX 2101 (1.4162) és 1.4301 típusú korrózióálló acélok vegyes kö‐
téséhez az ATIG‐hegesztés hatásosan alkalmazható 0–2,5 mm illesztési hézaggal, illetve hideg huzal
hozzáadásával, és a hozzáadott hegesztőanyag nem zavarja meg az aktiválópor beolvadásimélység‐
növelő hatását.
A 7.6 alfejezetben kerülnek bemutatásra a 2,0–8,0 mm vastag, X5CrNi 18 10
(1.4301; 304) típusú ausztenites korrózióálló acéllemezekre hegesztett ATIG‐hegesztési varratok be‐
olvadási eredményei beolvadási mélység, varratszélesség, varratkeresztmetszet, varratkeresztmet‐
szetre fajlagosított hőbevitel és varrattényező szempontjából. Ezt követi az ATIG‐hegesztéssel elérhe‐
tő beolvadási viszonyok és a keverék‐védőgázos TIG‐hegesztés beolvadási jellemzőinek összevetése.
A szóban forgó négy eljárásváltozat (TIG (Ar 4.6), TIG (Ar+30%He), TIG (Ar+6,5%H2) és ATIG) eredmé‐
nyeinek összehasonlítása során számos új megfigyelést jegyeztem fel a varratkeresztmetszetre
fajlagosított hőbevitel, az ívfeszültség, a varratszélesség, a beolvadási mélység, a varrattényezők ala‐
kulása, az ívnyomás változása és az ATIG‐hegesztés korlátossága kapcsán. Ezek alapján a következő
téziseket fogalmaztam meg.
TÉZIS 4
Az ATIG‐hegesztés, az alkalmazható hegesztőáram tekintetében alulról korlátos
hegesztési eljárás, amely korlát 40 A hegesztőáramra adódik SiO2 aktiválópor alkalmazásakor.
TÉZIS 5
Az ATIG‐hegesztéssel 40 A hegesztőáram fölött 2,5–3‐szor mélyebb beolvadás
érhető el, mint a tiszta argon védőgázos TIG‐; és közel 2‐szer mélyebb, mint a 70% Ar + 30% He vé‐
dőgázos TIG‐hegesztéssel, adott lemezvastagság és azonos hegesztési paraméterek esetén.
TÉZIS 6
Az ATIG hegesztésnél nagyobb beolvadási mélységet biztosít a 93,5% Ar + 6,5%
H2 védőgázos TIG‐hegesztés 100 A alatti hegesztőáramok esetén. A 100 A fölötti hegesztőáramok
esetén azonban az ATIG‐hegesztés biztosít nagyobb beolvadást, mint a 93,5% Ar + 6,5% H2 védőgá‐
zos TIG‐hegesztés. A hegesztőáram növelésével a 93,5% Ar + 6,5% H2 védőgázos TIG‐hegesztés és
az ATIG‐hegesztés által elérhető beolvadási mélység‐különbség folyamatosan növekszik az ATIG‐
hegesztés javára.
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Az ATIG‐hegesztés alkalmazása során összegyűjtött gyakorlati tapasztalatok be‐
mutatását követi az értekezésben az eljárás során, az ömledékben lejátszódó, és a mély beolvadást
biztosító folyamatok elméleti modelljeinek ismertetése. Ezt azonban megelőzi az ívben és az
ömledékben jellemzően szerepet játszó tényezők bemutatása úgymint a(z):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termikus viszonyok
Lorentz‐erő
Ívnyomás
Ívplazma fémgőztartalma
Aerodinamikai nyírás
Felületi feszültség
Ömledékben ható Lorentz‐erő
Felhajtóerő
Gravitáció

Eme tényezők ismeretében történik az ATIG‐hegesztés elméleti modelljeinek is‐
mertetése.
A. G. Simonik (1976) „elektronmegkötés‐elmélete” azt állítja, hogy az ATIG‐
hegesztés során alkalmazott aktiválóporból származó atomos oxigén‐ vagy fluorgáz megköti az elekt‐
ronokat, ami miatt a keletkező oxigén‐ vagy fluoridionok mozgékonysága csökken, s az ív szélére szo‐
rulnak. Itt, az elektronok útját korlátozva nagyobb elektron‐ és áramsűrűséget okoznak az ívplazma
közepén, amely létrehozza a mélyebb beolvadást.
M. M. Savitskii és G. I. Leskov (1980) „felületi feszültség csökkenés‐elmélete” azt
mondja ki, hogy az ATIG‐hegesztés aktiválópora csökkenti az ömledék felületi feszültségét és így az
ívnyomás nagyobb benyomódást képes előidézni az ömledékben, amelynek következményeként ki‐
alakul a mély beolvadás. Ezt az elméletet T. W. Eager, az ívnyomás változásával kapcsolatos eredmé‐
nyei és saját, horizontális pozícióban elvégzett ATIG‐hegesztési kísérleteim is, cáfolják. A kísérlet so‐
rán azt figyeltem meg, hogy milyen varratfelszín deformációt szenved el az ATIG‐hegesztési varrat a
kényszerpozícióban.
J.J. Lowke, M. Tanaka és M. Ushio (2002) elmélete az „ívszűkítéses‐elméletként”
vált ismertté. Ez az elmélet azt mondja, hogy a nagyobb beolvadási mélységet az aktiválóporok nagy
elektromos szigetelőképessége okozza az ATIG‐hegesztés során, aminek következtében a villamos ív
csupán egy kisebb felületen képes áttörni az aktiválópor rétegét, s ez eredményezi a szűkebb ívcsa‐
tornát, ami miatt nagyobb lesz az ív energiasűrűsége és így a beolvadás mélysége. Y. L. Xu és munka‐
társai egy elméleti szimulációval, míg én gyakorlati eredményekkel cáfoltam meg az elméletet. A kí‐
sérleteim ezirányú eredményei, az előbbiekben már összefoglalt, 7.6 fejezet méréseiből származnak,
ahol az ATIG‐ és a – különböző védőgázos – TIG‐hegesztés varratainak keresztmetszeti csiszolatait
elemeztem az ívszűkítéses‐elmélet szemszögéből.
TÉZIS 7
Az ATIG‐hegesztéssel, a 40 A fölötti hegesztőáramokkal hegesztett varratok ese‐
tén jelentősen nagyobb beolvadási mélység érhető el, mint tiszta argonvédőgázos TIG‐hegesztés
esetén, de a varratok szélessége csak 150 A fölötti hegesztőáramok esetén válik keskenyebbé. A
70% Ar + 30% He védőgázos TIG‐hegesztéssel hasonlóképpen összevetve az ATIG‐hegesztést, a 100
A fölötti tartományról mondható el, hogy keskenyebbek a varratok, de a varratmélységek már 40 A
fölött nagyobbak.
C. R. Heiple és J. R. Roper (1982) „fordított Marangoni‐áramlás elmélete” úgy írja
le az ATIG‐hegesztés nagy beolvadási mélységét, hogy azt az ömledék felületi feszültség gradiensének
értékétől és előjelétől teszi függővé. Az elmélet szerint a Δσ/ΔT < 0 esetben a Marangoni‐áramlás
alakul ki, amely a TIG‐hegesztés ömledékére jellemző áramlás. Ez az anódfolt felől az ömledék széle
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felé szállítja az ömledéket. Az ATIG‐hegesztés esetében azonban, az aktiválópor felületaktív elemei‐
nek köszönhetően, Δσ/ΔT > 0, ami miatt a fordított Marangoni‐áramlás jön létre, amikoris az
ömledék szélén elhelyezkedő hidegebb ömledék az anódfolt felé áramlik az ömledék felületén, ahol
fölmelegszik, majd lefelé fordul, s az általa szállított hővel létrehozza a nagy beolvadási mélységet. Az
elméletet nagyszámú előtanulmány alapján adták ki. Az aktiválóporok vizsgálata során számos felü‐
letaktív elemet azonosítottak a kutatók, amely közül az oxigén hatását vizsgálta H. Fuji munkatársai‐
val, s létrehozták az AA‐TIG (Advanced Activated TIG) eljárást. Számos eredményük további bizonyí‐
tékokat szolgáltatott a fordított Marangoni‐áramlás létrejöttére, felületaktív elemek ömledékben va‐
ló jelenlétekor. Egy másik fontos eredmény, hogy felismerték, a fordított Marangoni‐áramlás létrejöt‐
te összefüggésben van az ömledék felületén kialakuló nanométeres vastagságú oxigénhártyával.
Ugyanakkor az ömledékáramlás megfordulásának okát nem sikerült azonosítani.
Az értekezés 8. fejezetében (A fordított Marangoni‐áramlás elmélet pontosítása)
ennek a hiányosságnak a pótlását, egészen pontosan a fordított Marangoni‐áramlás kialakulásának
pontos leírását tűztem ki célul. Ehhez egy, az elméleti számításokat lehetővé tevő ATIG‐hegesztési kí‐
sérlet‐sorozatot végeztem el nagytisztaságú Armco‐vason. Ezt követte az ömledék hőmérséklet‐
eloszlásának, majd az aktiválóporból az ömledékbe jutó oxigéntartalomnak a meghatározása. Ez
utóbbihoz egy elméleti kalkulációt készítettünk, amelynek eredményeit igazolták a mérések is. Ezt
követően ismertettem az ömledék oxigéntartalmának és a felületi feszültség gradiensének a kapcso‐
latát a felületi fázisátalakulással (SPT) összefüggésben. Az SPT‐vonal a Fe‐FeO rendszerben értelmez‐
hető (82. ábra), és egy szakadásos függvény adott hőmérsékleten. Ezeket az adott hőmérsékleten
számított szakadáspontokat a Fe‐FeO rendszerbe vetítve kaptuk az SPT‐vonalat (83. ábra). Gyakorlati‐
lag ez az SPT‐vonal jelzi a nanométeres nagyságrendű oxidhártya kialakulásának feltételeit a hőmér‐
séklet és az oxigéntartalom függvényében. Az SPT‐vonal és az ömledék hőmérséklet‐eloszlásának is‐
meretében megállapíthattam, hogy az ömledék legmelegebb pontjában, az anódfoltban, nagy való‐
színűséggel a Marangoni‐, míg az ömledék szélén a fordított Marangoni‐áramlás alakul ki, ezért szük‐
ségessé vált az áramlások eredőjének meghatározása, hogy eldönthető legyen, vajon a modell való‐
ban reprezentálja‐e az ATIG‐hegesztés ömledékében lejátszódó folyamatokat és, hogy melyik áram‐
lás lesz a domináns. A hajtóerők számítási képletei és az SPT‐vonal alapján megállapítottam, hogy a
fordított Marangoni‐áramlás hajtóereje, közel háromszoros értéke miatt, lesz a domináns az ATIG‐
hegesztés ömledékében, s ez okozza a jellegzetes nagy beolvadási mélységet. Ezen eredmények alap‐
ján sikeresen pontosítottam a fordított Marangoni‐áramlás modelljét, és a következő téziseket fo‐
galmaztam meg.
TÉZIS 8
Azon ATIG‐hegesztési ömledék‐hőmérsékleteken és ömledékben lévő oxigéntar‐
talmak mellett, amelyeket Fe‐FeO fázisdiagramon található, a felületi fázisátalakulás‐ (SPT‐) és az
oldhatatlansági vonal közötti terület határoz meg, az ömledék felületén egy nanométeres nagyság‐
rendbe eső vastagságú FeO‐hártya alakul ki. Kidolgoztam az SPT‐vonal meghatározásához szüksé‐
ges kísérleti eljárásokat, és Armco‐vasra eredményesen alkalmaztam.
TÉZIS 9
Az ATIG‐hegesztés ömledékében kialakuló, a felületi feszültség gradiensétől füg‐
gő áramlásokat a Fe‐FeO fázisdiagramon az SPT‐vonalhoz való elhelyezkedésük alapján lehet érté‐
kelni. A szóban forgó természetű, de egymással szemben ható áramlások közül a fordított
Marangoni‐áramlás a domináns, a megközelítőleg háromszor nagyobb Δσ/ΔT értéke miatt.
A fejezet befejezéseként az ATIG‐hegesztés során néha tapasztalt aszimmetrikus
beolvadási keresztmetszet kialakulására, az ATIG‐hegesztés varratkezdés során kialakuló jelenségre
és a teljes átolvadású ATIG‐hegesztési varratok gyökoldalán zajló jelenségre is adtam egy‐egy feltéte‐
lezett magyarázatot. Ezek vizsgálata további munkát igényel.
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Az értekezést, a 9. fejezetben (Az ATIG‐hegesztés ipari alkalmazásai) olvasható,
iparban történt ATIG‐hegesztési alkalmazásokkal zárom le, ahol néhány külföldi és magyar eseteket
ismertetek vázlatosan.
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SUMMARY

My research work and the present dissertation aimed at the analysis of the pro‐
ductivity increase opportunities of the tungsten inert gas (TIG) welding. The conducted scientific re‐
search work was led by the target to check the more and less popular options through extended ex‐
perimental work and to establish a professional reference system, which facilitates the comparison
of the numerous TIG process variants. Therefore, my experimental work focused on three major re‐
search areas. Two of these areas – the mixture gas shielded and the pulsed TIG welding – are widely
applied in the industry. The third one, and my major research subject, is the activated TIG (ATIG)
welding which is a less known and rarely applied welding process.
The Foreword explains the reasons of the subject selection; which is essentially
my personal story how I encountered the ATIG welding. The Introduction explains the main charac‐
teristics of the conventional TIG welding as basic process. The Main objectives were defined so that,
on the one hand, the answers deliver the most useful information for the industry – about the mix‐
ture gas shielded and the pulsed TIG welding – and, on the other hand, the results deliver clarifica‐
tion for unanswered questions concerning the ATIG welding. Accordingly, the following objectives
were set:
•
•

•

•
•

•

Define the correlation between the weld penetration depth and the pulse
frequency at pulsed TIG welding process.
Compare the attainable weld penetration depth values with various shielding
gases, and assess if any of them may facilitate to achieve ATIG welding‐like
deep penetration.
Establish an overview on the special welding technology characteristics of the
ATIG welding and on the consequences in the weld pool of the welding pa‐
rameters alteration.
Define whether if welding consumable may be fed in the weld pool and how
does it influence the properties of the weld joint.
Analyse the effect of the ATIG welding on the microstructure of various
stainless steel types (austenitic, ferritic, duplex) welded joints, and confer
them with results published in the literature from corrosion resistant and
mechanical properties perspetive.
The most important objective is to clarify the major phenomenon in the weld
pool of the ATIG welding that ends up in the deep weld penetration.
Through the analysis of the published theoretical models, the most justifi‐
able was selected for further amendment.

The title of chapter 4 is The boundary conditions of the research work. This chap‐
ter summarizes all conditions and parameters related to the experimental work. The location and the
device of the welding experiments, the welding torch, the power sources, the selected tungsten elec‐
trode and its tip preparation, the gas flow rates as a function of the weld current, the geometry and
the base material of the samples and the procedure of the welding experiments are all detailed in
this chapter. The procedure of the preparation for the sample analysis is also described here. Also
the evaluation process of the cross and longitudinal sections of the welds is introduced here includ‐
ing the measured features like weld penetration depth (D), weld width (W) and the cross section area
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(A) as well as the calculated features like cross section specific heat input (Q/A) and depth‐to‐width
ratio (D/W). Finally, the deviation control process of the measured values is explained in the chapter.
The chapter 5 (Experimental work and results using pulsed TIG welding) contains
the description of the work I carried out with pulsed TIG welding in order to provide answer for the
first objective. For beginning, a review of the main characteristics of the pulsed TIG welding, like ma‐
jor pulse parameters, pulse‐frequency intervals and the relevant, achievable weld metal properties in
these pulse‐intervals, is provided. Typical pulsed TIG welding research works present that pulse fre‐
quency above 500 Hz provides deeper penetration than the steady current TIG welding but this pulse
frequency is hardly available at industrial welding machines. These equipment offer typically 0–500
Hz pulse frequency. Therefore, I examined this pulse frequency interval from weld penetration per‐
spective. The weld experiments were conducted on 5.0 mm thick, X5CrNi 18 10 (1.4301, 304) type
austenitic stainless steel plates using 50–500 Hz pulse frequency with the mean value 110 A welding
current and using pure Ar and Ar+30%He shielding gases. Then the weld penetration properties were
compared to the samples welded with steady current TIG welding in order to obtain a view on the
weld penetration depth increase in comparison with the base weld process. Based on the results I
concluded that pulsed TIG welding offers deeper penetration above 250 Hz pulse frequencies both
with Ar and Ar+30%He shielding gases, compared to the conventional steady current TIG welding,
when the mean welding current is 110 A. Therefore the following thesis was formulated.
THESIS 1
At high‐frequency pulsed TIG welding, the weld penetration depth increases
significantly above 250 Hz, both with pure argon and 70% Ar + 30% He gas mixture, compared to
the conventional steady current TIG welding.
Chapter 6 (Experimental work and results using shielding gas mixtures) is in‐
tended for the reference system which enables the comparison of the various TIG welding variants
from penetration characteristic point of view, and where the ATIG welding weld profiles are placed
later on. To create the basic reference system, I investigated the achievable penetration profiles of
the TIG (Ar+30%He) and TIG (Ar+6,5%H2) welding processes beside the basic TIG (Ar 4.6) process. The
weld experiments were conducted on 2.0–8.0 mm thick, X5CrNi 18 10 (1.4301, 304) type austenitic
stainless steel plates. The welding current was increased bead by bead by minimum 10 A, and then
the weld penetration depth, the weld width and the weld cross section area were measured on the
cut samples of the welds. Hence, I could create diagrams that show the weld penetration depth in
correlation with the welding current for each plate thickness and shielding gas. The graphing of the
results (depth, width and area separately), achieved by the various shielding gases, in one diagram
for each plate thickness, facilitated the proper comparison of their effects on the weld profile. The
calculated values (Q/A and D/W) were all plotted in one diagram for each shielding gas. The 40–370
A welding current range covers the complete welding current interval that is typically used in indus‐
trial applications. Therefore I could state that the established comparative reference system is com‐
plete from real applications point of view and enables the integration of other TIG variants into this
system as well so that their cross comparison is conductible. The establishment of this comparison
reference system was the main objective of the chapter.
Chapter 7 (Experimental work and results using ATIG welding) begins the discus‐
sion of the results of my ATIG welding experiments. At first, the main properties (Fig. 23) and fea‐
tures (Fig. 25) of the ATIG welding were presented.
Then the activating flux – the most important consumable of the ATIG welding – is
introduced through the developments stages, the portioning including the difficulties of the manual
brushing, and the possible suspension making modes. I introduce the activating fluxes used and pub‐
lished in the literature including the weld penetration characteristics. I also describe the reason of
selecting the SiO2 for my ATIG weld experiments. Then a compilation of the technological experi‐
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ences of the ATIG welding, collected through numerous weld tests, is presented. This section touches
the next ATIG welding specific features: the deep weld penetration of the ATIG welding can be util‐
ized for welding speed increase; option for manual application; tungsten electrode and proper shield‐
ing gas selection. Following the technical experiences, a literature overview of international and do‐
mestic publications is provided regarding the mechanical and the corrosion resistance properties of
the ATIG welded joints:
The critical pitting temperature of the ATIG welded joints presented higher value
than that of the TIG welding but lower than the base material for all X5CrNiMo 17 12 2 (1.4401; 316)
type austenitic, 254 SMO (X1CrNiMoCuN 20 18 7 (1.4547; S31254)) type superaustenitic and SAF
2507 (X2CrNiMoN 25 7 4 (1.4410; 2507)) type superduplex stainless steels. The yield strength values
showed the same tendency: the strengths of the ATIG weld joints were between that of the base ma‐
terial and the TIG welding. At the same time, it is emphasized that ATIG welding reduces the nitrogen
loss of the weld metal, which contributes to the conservation of the beneficial 50‐50% austenite‐
ferrite ratio in the duplex steels.
ATIG welding experiments show that using both pure Ar and Ar+5%N2 shielding
gases, the ATIG process provides complete penetration on the butt welds of 3.0 mm thick
X2CrNiMoN 22 5 3 (1.4462; 318LN) type duplex stainless steel plates, while TIG process does not. The
continuation of this experiment investigated the effect of the activating flux on the ferrite content.
The conclusion was that the 5% nitrogen addition to argon increases more efficiently the austenite
content in the weld pool when used with ATIG welding than the same gas with TIG welding.
In case of austenitic stainless steels, the ATIG welding did not provide as positive
effects on the microstructure as in the duplex steels visually. This was confirmed by my results beside
the international literature. Nevertheless the tensile strength values of the ATIG welded joints were
just 8–9% below the base material (X5CrNi 18 10 (1.4301; 304)) compared to the TIG joints being 10–
20% below that. ATIG welds also seem more advantageous than TIG welds from the ferrite content
perspective having the average of 5–6 F%, which is 2–2,5 F% below than TIG welds.
The complete revealing of the effect of the weld pool’s internal cooling rate on
the weld microstructure was aimed during the experiment which was carried out on one and double‐
sided butt welds of 8.0 mm thick, X6Cr 17 (1.4016; 430) type ferritic stainless steel plates. In general,
this steel is deemed not weld able. The experiments, carried out on this steel grade, confirmed the
theory that the ATIG welding joint have higher cooling rate in the weld pool. This characteristic defi‐
nitely plays a part in the superior weld metal properties of the austenitic welds made by ATIG weld‐
ing.
The weldability of the novel LDX 2101 (X3CrMnNiN 21 5 1 (1.4162; ‐ )) lean duplex
stainless steel was investigated both by TIG and ATIG welding. The results showed up that the ATIG
welding results lower ferrite content (with the average of 12.8%) in the weld than the TIG welding.
This result complies with the published results of the international literature where the phenomenon
is explained by the nitrogen loss reduction taking place at ATIG welding. Consequently, the austenite
content was always higher in the ATIG welds than in the TIG welds.
THESIS 2
The LDX 2101 (X3CrMnNiN 21 5 1 (1.4162; ‐ )) type lean duplex corrosion resis‐
tant steel is adequately weldable by the ATIG welding process, even with as low heat input values
as 0,4–0,5 kJ/mm, in contrary with the 1.5–2.5 kJ/mm value recommended by manufacturers. The
weld metal of the ATIG welded joints contain approximately 30% ferrite using 95% Ar + 5% N2
shielding gas, and approximately 50% ferrite using pure argon shielding gas.
During my dissimilar TIG and ATIG welding experiments I‐type butt welds were
made between X5CrNi 18 10 (1.4301; 304) and LDX 2101 (X3CrMnNiN 21 5 1 (1.4162; ‐ )) type
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stainless steels with various fitting gaps and cold wire addition. These experiments included two
novel features. The first is the application of fitting gap (0, 1.0 and 2.5 mm). The second is the addi‐
tion of cold wire (309L, 316LSi, 2209, AVESTA MIG LDX 2101) to the weld pool. None of these circum‐
stances were published before in connection with the ATIG welding. I defined the necessary welding
current for complete penetration and the dilution rate in correlation with the fitting gap for both
welding processes. Thereafter the ferrite content of the weld metal was presumed and justified with
all the four cold wire addition, again, for both the TIG and the ATIG welding. The SEM‐EDS line analy‐
sis proved that the weld pool flow is more intense in the weld pool of the ATIG welding.
THESIS 3
The ATIG welding process may be efficiently applied for the dissimilar joint
welding of LDX 2101 (1.4162) and 1.4301 type stainless steels applying 0–2.5 mm fitting gap and
cold wire addition to the weld pool, which does not disturb the weld penetration depth enhancing
effect of the activating flux.
The chapter 7.6 presents the results of the bead‐on‐plate experiments conducted
on 2.0–8.0 mm thick X5CrNi 18 10 (1.4301; 304) type austenitic stainless steel plates. Here, the
trends and the special characteristics of the ATIG weld joints are discussed from weld penetration
depth, width, cross section area, Q/A and D/W point of view. Thereafter these results are put in the
reference system created in chapter 6 and the comparison is executed between the ATIG and the TIG
welding. The comparison of the four mentioned process variants (TIG (Ar 4.6), TIG (Ar+30%He), TIG
(Ar+6,5%H2) and ATIG) brought several new observations in connection with the Q/A, the arc ten‐
sion, the weld bead width, the penetration depth, the D/W values, the arc pressure and the limita‐
tion of the ATIG welding. Based on these observations I formulated the following thesises.
THESIS 4
The ATIG welding process is a current‐wise limited welding process from mini‐
mum welding current perspective, and the minimum value is 40 A when using SiO2 activating flux.
THESIS 5
The ATIG welding process, above 40 A welding current, provides 2.5–3 times
deeper weld penetration compared to the TIG welding using pure argon gas shielding, and ap‐
proximately 2 times deeper weld penetration compared to the TIG welding using 70% Ar + 30% He
gas shielding, at given weld parameters and plate thickness.
THESIS 6
The 93,5% Ar + 6,5% H2 gas shielded TIG welding provides deeper penetration
than the ATIG welding, below 100 A welding current. However the ATIG welding provides deeper
penetration above 100 A welding current. When increasing the welding current further, the differ‐
ence between the weld penetration depth values increases constantly for the benefit of the ATIG
welding compared to the 93,5% Ar + 6,5%H2 gas shielded TIG welding.
The practical experiences of the ATIG welding is followed by the discussion of the
theoretical models however this section is overtaken by the introduction of the factors that provide
influence on the welding arc and the weld pool.
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Lorentz‐force in the weld pool
Archimedean force
Gravity

The theoretical models of the ATIG welding are introduced in the view of these
factors.
The ‘electron enchainment’ theory of A. G. Simonik (1976) proposed that the
atomic oxygen and/or flour gas, coming from the activating flux, enchains the electrons. Therefore
the mobility of the formed oxygen and/or fluoride ions decreases and they are pushed out to the
edge of the arc plasma where they obstruct the electron movement. As a consequence the ions in‐
crease the arc density in the center of the arc plasma which ends up in deeper penetration.
The ‘surface tension reduction’ theory of M. M. Savitskii and G. I. Leskov (1980)
proposed that the activating flux decreases the surface tension of the weld pool on which the arc
pressure can cause deeper depression that results in deeper penetration. This theory was confuted
by my welding experiments carried out in horizontal position beside T. W. Eager results concerning
the arc pressure change. My horizontal ATIG welds did not confirm that the surface tension of the
ATIG weld’s pool is reduced because no surface distortion was observed on the welds in question.
The ‘arc constriction’ theory of J. J. Lowke, M. Tanaka and M. Ushio (2002) sug‐
gested the next mechanism. The electrically insulator activating flux layer obstructs the arc and it just
can strike through the flux on a smaller area. This results in the constricted arc which therefore has
higher current density that causes the deeper penetration. Based on Y. X. Lu et al. simulations and
my practical weld experiments this theory cannot be accepted as fundamental mechanism of the
ATIG welding. My observation comes from the results of chapter 7.6 where the previously mentioned
four TIG process variants were compared from weld profile perspective. Based on those results the
arc constriction theory can be confuted with the following thesis.
THESIS 7
The penetration depths of the ATIG welded joints are significantly deeper, when
welding current is above 40 A, compared to the pure argon gas shielded TIG welds but the width of
the welds become only narrower above 150 A welding current. The similar comparison between
the ATIG and the 70% Ar + 30% He gas shielded TIG welding shows that the weld penetration depth
of the ATIG welding is deeper, above 40 A welding current, but the welds become just narrower
above 100 A welding currents.
The ’reversed Marangoni flow’ theory of C. R. Heiple and J. R. Roper (1982) sug‐
gested that the deep penetration depends on value and the sense of the surface tension gradient of
the weld pool. When Δσ/ΔT < 0 the Marangoni flow occurs, which is typical in the weld pool of the
TIG welding. Here, the weld metal flows outward to the edge of the weld pool from the hot centre.
However, in case of the ATIG welding, the surface active element content of the activating flux alters
the surface tension gradient and it becomes positive Δσ/ΔT > 0 which generates the reversed Maran‐
goni flow. In the reversed Marangoni flow, the weld metal flows towards the hot center from the
relatively cold edge. The inward flowing weld metal is heated up at the anode spot and turn down‐
ward while it transports the hot weld metal towards the bottom where it melts up the base material
with its heat content and results in the deep penetration. This theory was published on the substan‐
tial base of numerous pre‐study. A number of surface active elements were identified during these
pre‐experimental work. One of the surface active elements is oxygen with which H. Fuji et al. con‐
ducted several experiments and established the Advanced Activated TIG (AA‐TIG) welding process.
This experiment series supported further the reversed Marangoni flow theory but the most impor‐
tant result is that they recognised the correlation between the reversed Marangoni flow and the
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presence of a nano‐thin layer FeO on the surface of the weld pool. However, the reason of the rever‐
sal movement is not identified yet.
Chapter 8 (Refinement of the reversed Marangoni flow theory) is dedicated to fill
up the missing link between the FeO layer and the reversal of the Marangoni flow. In order to enable
the mathematical calculations I carried out an ATIG welding experiment on Armco steel plates. Af‐
terwards the temperature distribution of the weld pool of the ATIG process was presumed as well as
the oxygen absorption of the weld pool from the activating flux. A theoretical calculation was created
for the latter which was proven precise based on the oxygen measurements. Then the relation be‐
tween the weld metal oxygen content and the surface tension gradient with the surface phase transi‐
tion (SPT) is described. The SPT line is located on the Fe‐FeO phase diagram (Fig. 82) and it is not a
continuous function due to the abrupt change of the surface tension gradient at a given temperature
and oxygen content. The breaking points of the Δσ/ΔT functions were projected onto the Fe‐FeO
phase diagram in order to get the position of the SPT line (Fig. 83).
The SPT line reflects the preconditions of the formulation of the nano‐thin FeO
layer in terms of weld metal temperature and oxygen content. Based on the temperature distribu‐
tion of the weld pool and the SPT line position I could state that the hot spot of the weld pool pro‐
motes the Marangoni flow, while the boundary conditions of the edge of the weld pool serves the
reversed Marangoni flow. Consequently, the resultant flow of the confronting Marangoni and re‐
versed Marangoni flow became necessary in order to evaluate the model if it really represented the
weld pool flow pattern of the ATIG welding and to decide which flow was dominant. Based on the
SPT line position and the driving force equation of the Marangoni and the reversed Marangoni flow, I
stated that the reversed Marangoni flow is the dominant flow in the weld pool of the ATIG welding
process and this results in the typical deep weld penetration. Therefore, the reversed Marangoni
flow theory was successfully refined and the following theses were formulated.
THESIS 8
A nano‐thin FeO layer is formed on the surface of the weld pool when the weld
pool temperature and oxygen‐content, of the ATIG welding weld pool, is located within a specific
area of the Fe‐FeO phase diagram that is defined by the surface phase transition (SPT) line and the
undissolvability line. I established the procedure of the experimental determination of the SPT
line, and applied it successfully on Armco steel.
TÉZIS 9
The occurring, surface tension gradient dependent, weld flows within the weld
pool of the ATIG welding process can be assessed based on their position on the Fe‐FeO phase dia‐
gram in relation with the SPT line. The flow pattern of the weld pool flows in question is obverse,
and the reversed Marangoni flow is the dominant due to its approximately 3 times higher surface
tension gradient (Δσ/ΔT) value.
In the conclusion of the chapter I suggested theoretical explanations for the rarely
experienced asymmetric weld cross sections of ATIG welds, the weld pool formation at the moment
of arc ignition at ATIG welding and the root side formation in case of completely penetrated ATIG
welds. These three theoretical explanations are supposed thus their confirmation or confutation re‐
quires experimental work.
The dissertation is closed by chapter 9 (Industrial applications of the ATIG weld‐
ing) which introduces some real, foreign and domestic industrial ATIG welding applications.
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1.

SZÁMÚ MELLÉKLET
TIG eljárásváltozatok
Főbb jellemzők
TIG eljárás
változat

Eljárás számjele
MSZ EN ISO
4063:2010
szerint

TIG

141

TIG

142

TIG

143

TIG

‐

TIG

145

TIG

146

TAG

147

FB‐TIG

‐

ATIG

‐

AA‐TIG

‐

LA‐TIG

‐

K‐TIG
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Védőgáz
Ar, He, ill. ezek
keveréke
Ar, He, ill. ezek
keveréke
Ar, He, ill. ezek
keveréke
Ar, He, ill. ezek
keveréke
nitrogén
komponenssel
Ar, He, ill. ezek
keveréke
redukáló (H2)
komponenssel
Ar, He, ill. ezek
keveréke
redukáló (H2)
komponenssel
Ar, He, ill. ezek
keveréke
aktív kompo‐
nenssel
Ar, He, ill. ezek
keveréke

Ar, He, ill. ezek
keveréke

Ar, He, ill. ezek
keveréke
O2 vagy CO2
komponenssel
Ar, He, ill. ezek
keveréke
Ar, He, ill. ezek
keveréke +
alapanyag
függő egyéb
komponens

Áramnem
és polaritás
DCEN, AC,
DCEP
DCEN, AC,
DCEP
DCEN, AC,
DCEP

Impulzus
üzem
igen
igen
igen

Hozzáadott
hegesztőanyag
tömör pálca,
huzal
hegesztőanyag
nélkül
portöltéses pálca,
huzal

DCEN

igen

tömör és portöl‐
téses huzal vagy
pálca

DCEN, DCEP

igen

tömör pálca,
huzal

DCEN, DCEP

igen

portöltéses pálca,
huzal

DCEN, DCEP

igen

nincs külön meg‐
határozva

AC

nem ismert

DCEN

hegesztőanyag
nélkül
általában
hegesztőanyag
nélkül, de [59]
nem ismert bizonyította, hogy
tömör huzal al‐
kalmazása lehet‐
séges

DCEN

nem ismert

nem

DCEN

nem ismert

nem

DCEN

nem

nem
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SZÁMÚ MELLÉKLET
A nagyfrekvenciájú impulzusos hegesztési kísérletek paraméterei
Ar 4.6 védőgázzal

Lemezvastags. (mm)
Ívhossz (mm)
Hegesztési sebesség (cm/min)
Lemezsorszám
Varratsorszám

5
2
15

Csúcsáram (A)
Alapáram (A)
Csúcsáram ideje (s)
Alapáram ideje (s)
Ciklusidő (s)
Átlagáram (A)
Frekvencia (Hz)
Ívfeszültség (V)
Hőbevitel (Q) (kJ/mm)

A.ag.: 304 Gáz: Ar
2,5
11
111
1
200
20
0,010
0,010
0,020
110,0
50,0
7,7
0,3388

mm/s
112
2
200
20
0,008
0,008
0,016
110,0
62,5
8,0
0,3520

113
3
200
20
0,006
0,006
0,012
110,0
83,3
7,2
0,3168

114
4
200
20
0,004
0,004
0,008
110,0
125,0
7,6
0,3344

115
5
200
20
0,003
0,003
0,006
110,0
166,7
8,0
0,3520

12
121
6
200
20
0,002
0,002
0,004
110,0
250,0
8,0
0,3520

122
7
200
20
0,001
0,001
0,002
110,0
500,0
8,0
0,3520

1H13
3
200
20
0,006
0,006
0,01
110,0
83,3
9,0
0,3960

1H14
4
200
20
0,004
0,004
0,008
110,0
125,0
8,7
0,3828

1H15
5
200
20
0,003
0,003
0,006
110,0
166,7
8,8
0,3872

1H2
1H21
6
200
20
0,002
0,002
0,004
110,0
250,0
9,7
0,4268

1H22
7
200
20
0,001
0,001
0,002
110,0
500,0
9,7
0,4268

Ar+30%He védőgázzal
Lemezvastags. (mm)
Ívhossz (mm)
Hegesztési sebesség (cm/min)
Lemezsorszám
Varratsorszám

5
2
15

Csúcsáram (A)
Alapáram (A)
Csúcsáram ideje (s)
Alapáram ideje (s)
Ciklusidő (s)
Átlagáram (A)
Frekvencia (Hz)
Ívfeszültség (V)
Hőbevitel (Q) (kJ/mm)
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A.ag.: 304 Gáz: Ar+30%He
2,5
1H1
1H11
1
200
20
0,010
0,010
0,02
110,0
50,0
9,5
0,4180

mm/s
1H12
2
200
20
0,008
0,008
0,02
110,0
62,5
9,5
0,4180
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SZÁMÚ MELLÉKLET

TIG (Ar 4.6) hegesztés varratainak beolvadási mélységei, varratszélességei
és varratkeresztmetszetei lemezvastagságonként
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teljesítménynövelési lehetőségei

2014

4.

SZÁMÚ MELLÉKLET
A keverék‐védőgázos kísérletek során mért ívfeszültség értékek

M4‐1

M4‐2

M4‐3
Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XXIV.

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

2014

5.

SZÁMÚ MELLÉKLET

TIG (Ar 4.6) hegesztés varratainak összesítő diagramjai beolvadási mély‐
ség, varratszélesség, varratkeresztmetszet, varrattényező és keresztmetszetre fajlagosított
hőbevitel tekintetében.

M5‐1

M5‐2

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XXV.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M5‐3

M5‐4

M5‐5

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XXVI.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

TIG (Ar+30%He) hegesztés varratainak összesítő diagramjai beolvadási
mélység, varratszélesség, varratkeresztmetszet, varrattényező és keresztmetszetre
fajlagosított hőbevitel tekintetében.

M5‐6

M5‐7

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XXVII.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M5‐8

M5‐9

M5‐10
Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XXVIII.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

TIG (Ar+6,5%H2) hegesztés varratainak összesítő diagramjai beolvadási
mélység, varratszélesség, varratkeresztmetszet, varrattényező és keresztmetszetre
fajlagosított hőbevitel tekintetében.

M5‐11

M5‐12

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XXIX.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M5‐13

M5‐14

M5‐15

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XXX.

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

2014

6.

SZÁMÚ MELLÉKLET
A keverék‐védőgázos kísérletek összesítő diagramjai lemezvastagságon‐

ként

M6‐1

M6‐2

M6‐3
Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XXXI.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M6‐4

M6‐5

M6‐6

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XXXII.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M6‐7

M6‐8

M6‐9

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XXXIII.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M6‐10

M6‐11

M6‐12

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XXXIV.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M6‐13

M6‐14

M6‐15

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XXXV.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M6‐16

M6‐17

M6‐18

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XXXVI.

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

2014

7.

SZÁMÚ MELLÉKLET
Lean duplex acélok vegyi összetétele az 1.4301 ausztenites típussal ösz‐

szehasonlítva

EN

UNS

1.4482
1.4162
1.4062

S32001
S32101
S32202
S82011
S32304

1.4362
1.4655
1.4301

S30400

Type
LDX2101
2202
2304
304

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

C
0,03
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,08

Cr

Ni

Mo

N

19,5‐21,5 1,0‐3,0
<0,6
0,05‐0,17
21,0‐22,0 1,35‐1,70 0,1‐0,8 0,2‐0,25
21,5‐24,0 1,0‐2,8
<0,45 0,18‐0,26
20,5‐23,5 1,0‐2,0 0,1‐1,0 0,15‐0,27
21,5‐24,5 3,0‐5,5 0,05‐0,6 0,05‐0,2
22,0‐24,0 3,0‐5,5 0,1‐0,6 0,05‐0,2
17,0‐19,5 7,5‐10,0
‐
‐

Mn

Cu

4,0‐6,0
4,0‐6,0
<2,0
2,0‐3,0
<2,5
<2,0
<1,5

<1,0
0,1‐0,8
‐
<0,5
0,05‐0,6
1,0‐3,0
‐

M-XXXVII.

2014

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

MXXXVIII.

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

2014

8.

SZÁMÚ MELLÉKLET
LDX2101 és 1.4301 ausztenites acélok vegyeskötésének kísérletterve
TIG minták

1

2

3

4

5

Alapanyag 1
Alapanyag 2
Hideghuzal
Huzalelőtolás (cm/min)
Védőgáz
Illesztési hézag (mm)
Hegesztőáram (A)
Ívfeszültség (V) – mért érték
Hegesztési sebesség (mm/s)
Hőbevitel (kJ / mm)

LDX
304
2101
52
Ar
0
200
12.7
2
1.270

LDX
304
2101
75
Ar
1
185
12.5
2
1.156

LDX
304
2101
185
Ar
2.5
130
11.2
2
0.728

LDX
304
309L
52
Ar
0
200
13
2
1.300

LDX
304
309L
75
Ar
1
185
12.5
2
1.156

ATIG minták

1

2

3

4

5

Alapanyag 1
Alapanyag 2
Hideghuzal
Huzalelőtolás (cm/min)
Védőgáz
Illesztési hézag (mm)
Hegesztőáram (A)
Ívfeszültség (V) – mért érték
Hegesztési sebesség (mm/s)
Hőbevitel (kJ / mm)

LDX
304
2101
52
Ar
0
130
11
2
0.715

LDX
304
2101
75
Ar
1
120
11.2
2
0.672

LDX
304
2101
182
Ar
2.5
110
9.5
2
0.523

LDX
304
309L
52
Ar
0
130
11.2
2
0.728

LDX
304
309L
75
Ar
1
115
10.7
2
0.615

Sándor Tamás
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6

7

8

9

LDX LDX
LDX
LDX
304
304
304
304
309L 316 LSi 316 LSi 316 LSi
185
52
75
185
Ar
Ar
Ar
Ar
2.5
0
1
2.5
125
200
185
120
11.5 12.7
12.3
11.2
2
2
2
2
0.719 1.270 1.138 0.672

6

7

8

9

LDX LDX
LDX
LDX
304
304
304
304
309L 316 LSi 316 LSi 316 LSi
185
52
75
185
Ar
Ar
Ar
Ar
2.5
0
1
2.5
110
130
115
110
11.2 11.7
11.0
11.5
2
2
2
2
0.616 0.761 0.633 0.633

10

11

12

LDX
304
2209
52
Ar
0
200
13
2
1.300

LDX
304
2209
75
Ar
1
185
12.7
2
1.175

LDX
304
2209
185
Ar
2.5
120
10.7
2
0.642

10

11

12

LDX
304
2209
52
Ar
0
130
10.5
2
0.683

LDX
304
2209
75
Ar
1
115
10.7
2
0.615

LDX
304
2209
185
Ar
2.5
110
11
2
0.605

M-XXXIX.

2014

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M-XL.

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

2014

9.

SZÁMÚ MELLÉKLET

Az ATIG‐hegesztési kísérletek beolvadási mélység, varratszélesség és var‐
ratkeresztmetszet eredményei lemezvastagságonként

M9‐1

M9‐2

M9‐3
Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XLI.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M9‐4

M9‐5

M9‐6

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XLII.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M9‐7

M9‐8

M9‐9

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XLIII.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M9‐10

M9‐11

M9‐12

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XLIV.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M9‐13

M9‐14

M9‐15

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XLV.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M9‐16

M9‐17

M9‐18

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XLVI.

2014

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M-XLVII.

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

2014

10.

SZÁMÚ MELLÉKLET

Az ATIG (Ar 4.6) hegesztés varratainak összesítő diagramjai beolvadási
mélység, varratszélesség, varratkeresztmetszet, varrattényező és keresztmetszetre
fajlagosított hőbevitel tekintetében.

M10‐1

M10‐2

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XLVIII.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M10‐3

M10‐4

M10‐5

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-XLIX.

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

2014

11.

SZÁMÚ MELLÉKLET

A keverék‐védőgázos TIG‐ és az ATIG‐hegesztési kísérletek összesítő diag‐
ramjai lemezvastagságonként

M11‐1

M11‐2

M11‐3

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-L.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M11‐4

M11‐5

M11‐6

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-LI.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M11‐7

M11‐8

M11‐9

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-LII.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M11‐10

M11‐11

M11‐12

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-LIII.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M11‐13

M11‐14

M11‐15

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-LIV.

2014

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

M11‐16

M11‐17

M11‐18

Sándor Tamás
Doktori disszertáció – Melléklet

M-LV.

A semleges védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés
teljesítménynövelési lehetőségei

2014

12.

SZÁMÚ MELLÉKLET
Paraméter

Aktiválóporral takart
felület szélessége
Aktiválóporral takart
felület hossza
Aktiválópor tömege
Aktiválópor felületi
sűrűsége ( ε )
O‐tartalom ( C O )*

Mért.
egys.

TIG‐1

TIG‐2

TIG‐3

ATIG‐1

ATIG‐2

ATIG‐3

ATIG‐4

mm

‐

‐

‐

23

25

25

24

mm
mg

‐
‐

‐
‐

‐
‐

111
53.6

110
71.4

116
53.7

114
80.7

µg/mm2

‐

‐

‐

21.0

26.0

18.5

29.5

ppm

O‐mérés
Hegesztőáram (I)
Ívfeszültség (U) (mért)
Hegesztési sebesség
(v)
Hőbevitel (Q)
Ívhossz
Volfrámelektróda (tí‐
pus és méret)
Védőgáz
Hegesztőgép

A
V
mm/s
kJ/mm
mm

‐
‐

Sándor Tamás
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61
40
61
160
186
153
203
Horiba EMGA 750 (ASTM E 1019 szerint kalibrálva) nagy tisztaságú
He szállító gázzal
200
200
200
200
200
200
200
12.5 12.5
12.7
13.5
13.5
13.5
13.7
1.67
1.50

1.67
1.50

1.67
1.52

1.67
1.62
2

1.67
1.62

1.67
1.62

1.67
1.64

WC20 (3,2 mm)
Argon 5.0
ESAB OrigoTig 200i inverter

M-LVI.

