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A kutatómunkám és doktori értekezésem témája a semleges védőgázos volfrámelektródás
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
kutatásaimat három fő kutatási területre összpontosítottam. Ezek közül kettő – a védőgázkeverékes
és az impulzusos TIG-hegesztés – az iparban is gyakorta alkalmazott hegesztési eljárás. A harmadik –
és egyben legfőbb – kutatási területem az aktiválóporos (ATIG-) hegesztés, amely egy kevésbé ismert
és ritkán 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 megválaszolatlan kérdések is
tisztázásra kerüljenek az ATIG-hegesztés kapcsán. Ezeknek megfelelően a következő célkitűzéseket
állítottam fel:
•
•
•

•
•

•

Az impulzusos TIG-hegesztéssel elérhető beolvadási mélység és az impulzusfrekvencia
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 tulajdonságairól, illetve a
technológiai tényezők (angolul: welding parameters) változtatásának 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 szövetszerkezetére, valamint ezek összevetése
korrózióállóság és mechanikai tulajdonságok 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 leghitelesebbnek 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
összeállítása és felszereltsége, a hegesztőpisztoly és az áramforrások típusa, az volfrámelektróda
kiválasztása és csúcskialakítása, a védőgázáramok meghatározása az áramerősség függvényében, az
alkalmazott mintadarabok méretei és alapanyaga, illetve a hegesztési kísérletek lefolytatásának
menete. Ugyanitt található a kísérleti minták vizsgálati folyamatának ismertetése is. Ugyanebben a
fejezetben ismertetem a hegesztési kísérletek varrataiból kinyert kereszt- és hosszmetszeti minták
előkészítését és értékelését, valamint a mért jellemzőket úgymint a varrat beolvadási mélységét (D),
a varratszélességet (W) és a varratkeresztmetszetet (A), illetve a beolvadás minősítésére választott
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tényezőket, 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 TIGhegesztés 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 jellemzően a
0–500 Hz impulzusfrekvencia biztosítására képesek. Emiatt az ebben az impulzusfrekvenciatartományban 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
jellemzőkkel 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 – mind tiszta argon, mind 70% Ar +
30% He védőgáz alkalmazásakor –, mint az állandó árammal végzett TIG-hegesztés, megegyező
átlagáram (110 A) mellett. Ezek alapján a következő tézist fogalmaztam meg:
TÉZIS 1
A nagyfrekvenciájú impulzusos hegesztés tartományában a 250 Hz feletti impulzusfrekvencia 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 ATIGhegesztéssel elért beolvadási értékeket is el kívántam helyezni. Ehhez az alapeljárás (TIG (Ar 4.6))
mellett a TIG (Ar+30%He) és a TIG (Ar+6,5%H2) eljárásokkal elérhető beolvadási viszonyokat 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 lépésekkel
emeltem a hegesztőáramot varratról-varratra, majd – a kivett mintákon – méréseket végeztem a
beolvadási mélység, a varratszélesség és a varratkeresztmetszet megállapítására. Így lehetővé vált
ezeknek a mért értékeknek a hegesztőáram függvényében történő ábrázolása. Az így kapott
diagramok értékeit – lemezvastagságonként – mindhárom védőgázzal egy diagramban ábrázolva,
lehetővé 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 hegesztőáram-tartományban végeztem el, amely gyakorlatilag teljes egészében lefedi a TIGhegesztés esetén az ipari alkalmazások során alkalmazott hegesztőáramokat. Az említett
védőgázváltozatokkal készült varratok mintái alapján az összehasonlító diagramok megmutatják az
egyes védőgázok varratjellemzőkre gyakorolt hatását, létrehozva ezzel azt a viszonyítási rendszert,
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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 ATIGhegesztéssel végzett kutatási eredményeim ismertetésére. Ehhez, első lépésként, ismertettem az
eljárás általánosan ismert tulajdonságait (1. ábra) és jellemzőit (2. ábra).

1. ábra

TIG-hegesztési kötés
varratkeresztmetszet

ATIG-hegesztési
kötés
varratkeresztmetszet

2. ábra

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 lehetséges szuszpenzióelkészítési módokat. Ismertetem a szakirodalomban
feljegyzett aktiválóporokat és az azokkal elért beolvadási viszonyokat, illetve az általam – az ATIGhegesztési kísérleteimhez kiválasztott – SiO2 aktiválópor választásának okát is. Ezt követi az ATIGhegesztés hegesztéstechnikai tapasztalatainak 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 eredmények 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 lyukkorróziós 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
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varratok rendre az alapanyag és a TIG-hegesztési varratokon mért értékek között helyezkedtek el.
Emellett kiemelték, hogy az ATIG-hegesztés csökkenti a varratfém nitrogén veszteségét, 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 paraméterekkel, a TIGhegesztés 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 mennyiségét a varratban,
azaz erősebben csökkenti a ferrittartalmat, mint ugyanaz a gáz TIG-hegesztés esetén.
Az ausztenites korrózióálló acélok esetén a szövetszerkezetre gyakorolt pozitív hatás nem
jelentkezett olyan közvetlen módon, mint a duplex acéloknál, amit saját méréseim mellett a
nemzetközi szakirodalmi eredmények is igazolnak. Ugyanakkor a szakítószilárdsági értékek igen
kedvezőek 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 1020%-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 célozta 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 TIGhegesztési mintákban.
TÉZIS 2 [6], [7], [8], [9], [10], [13]
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
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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
ferrittartalmát 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 ATIGhegesztés során az ömledékben sokkal intenzívebb keveredés valósul meg, mint a TIG-eljárásnál.
TÉZIS 3 [11]
3,0 mm vastag LDX 2101 (1.4162) és 1.4301 típusú korrózióálló acélok vegyes kötéséhez az ATIGhegesztés 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 beolvadási eredményei
beolvadási mélység, varratszélesség, varratkeresztmetszet, varratkeresztmetszetre fajlagosított
hőbevitel és varrattényező szempontjából. Ezt követi az ATIG-hegesztéssel elérhető 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) eredményeinek
összehasonlítása során számos új megfigyelést jegyeztem fel a varratkeresztmetszetre fajlagosított
hőbevitel, az ívfeszültség, a varratszélesség, a beolvadási mélység, a varrattényezők alakulása, az
ívnyomás változása és az ATIG-hegesztés korlátossága kapcsán. Ezek alapján a következő téziseket
fogalmaztam meg.
TÉZIS 4 [2], [3], [4], [5], [12]
Az ATIG-hegesztés, az alkalmazható hegesztőáram tekintetében alulról korlátos hegesztési eljárás,
amely korlát 40 A hegesztőáramra adódik SiO2 aktiválópor alkalmazásakor.
TÉZIS 5 [1], [2], [3], [4], [5], [12]
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 védőgázos TIGhegesztéssel, adott lemezvastagság és azonos hegesztési paraméterek esetén.
TÉZIS 6 [12]
Az ATIG hegesztésnél nagyobb beolvadási mélységet biztosít a 93,5% Ar + 6,5% H2 védőgázos TIGhegesztés 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 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 növekszik az ATIG-hegesztés javára.
Az ATIG-hegesztés alkalmazása során összegyűjtött gyakorlati tapasztalatok bemutatását 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
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Lorentz-erő
Ívnyomás
Ívplazma fémgőztartalma
Aerodinamikai nyírás
Felületi feszültség
Ömledékben ható Lorentz-erő
Felhajtóerő
Gravitáció

Eme tényezők ismeretében történik az ATIG-hegesztés elméleti modelljeinek ismertetése.
A. G. Simonik (1976) „elektronmegkötés-elmélete” azt állítja, hogy az ATIG-hegesztés során
alkalmazott aktiválóporból származó atomos oxigén- vagy fluorgáz megköti az elektronokat, ami
miatt a keletkező oxigén- vagy fluoridionok mozgékonysága csökken, s az ív szélére szorulnak. 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 kialakul a mély
beolvadás. Ezt az elméletet T. W. Eager, az ívnyomás változásával kapcsolatos eredményei és saját,
horizontális pozícióban elvégzett ATIG-hegesztési kísérleteim is, cáfolják. A kísérlet során 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 ívcsatornát, ami
miatt nagyobb lesz az ív energiasűrűsége és így a beolvadás mélysége. Y. L. Xu és munkatársai egy
elméleti szimulációval, míg én gyakorlati eredményekkel cáfoltam meg az elméletet. A kísérleteim
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 [11], [12]
Az ATIG-hegesztéssel, a 40 A fölötti hegesztőáramokkal hegesztett varratok esetén 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 ATIGhegesztés 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,
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amely a TIG-hegesztés ömledékére jellemző áramlás. Ez az anódfolt felől az ömledék széle felé
szállítja az ömledéket. Az ATIG-hegesztés esetében azonban, az aktiválópor felületaktív elemeinek
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
felületaktív elemet azonosítottak a kutatók, amely közül az oxigén hatását vizsgálta H. Fuji
munkatársaival, s létrehozták az AA-TIG (Advanced Activated TIG) eljárást. Számos eredményük
további bizonyítékokat szolgáltatott a fordított Marangoni-áramlás létrejöttére, felületaktív elemek
ömledékben való jelenlétekor. Egy másik fontos eredmény, hogy felismerték, a fordított Marangoniáramlás létrejötte 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 kísérletsorozatot végeztem el nagytisztaságú Armco-vason. Ezt követte az ömledék hőmérsékleteloszlásának, 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
kapcsolatát a felületi fázisátalakulással (SPT) összefüggésben. Az SPT-vonal a Fe-FeO rendszerben
értelmezhető (3. ábra), és egy szakadásos függvény adott hőmérsékleten.

3. ábra
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Ezeket az adott hőmérsékleten számított szakadáspontokat a Fe-FeO rendszerbe vetítve kaptuk az
SPT-vonalat (4. ábra).

4. ábra

Gyakorlatilag ez az SPT-vonal jelzi a nanométeres nagyságrendű oxidhártya kialakulásának feltételeit
a hőmérséklet és az oxigéntartalom függvényében. Az SPT-vonal és az ömledék hőmérsékleteloszlásának ismeretében megállapíthattam, hogy az ömledék legmelegebb pontjában, az
anódfoltban, nagy valószínűséggel a Marangoni-, míg az ömledék szélén a fordított Marangoni8
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áramlás alakul ki, ezért szükségessé vált az áramlások eredőjének meghatározása, hogy eldönthető
legyen, vajon a modell valóban reprezentálja-e az ATIG-hegesztés ömledékében lejátszódó
folyamatokat és, hogy melyik áramlás 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 alapján sikeresen pontosítottam a fordított Marangoni-áramlás
modelljét, és a következő téziseket fogalmaztam meg.
TÉZIS 8 [14]
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 nanométeres nagyságrendbe eső
vastagságú FeO-hártya alakul ki. Kidolgoztam az SPT-vonal meghatározásához szükséges kísérleti
eljárásokat, és Armco-vasra eredményesen alkalmaztam.
TÉZIS 9 [14] [15]
Az ATIG-hegesztés ömledékében kialakuló, a felületi feszültség gradiensétől függő áramlásokat a
Fe-FeO fázisdiagramon az SPT-vonalhoz való elhelyezkedésük alapján lehet 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.
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 feltételezett
magyarázatot. Ezek vizsgálata további munkát igényel.
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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