
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

  

A nitrogén szerepe a duplex korrózióálló acélok  
hegesztésekor 

Doktori értekezés 

Készítette: 

Varbai Balázs 
okleveles gépészmérnök 

hegesztő technológus szakmérnök 
európai hegesztőmérnök (EWE) 

nemzetközi hegesztőmérnök (IWE) 

Témavezető: 
 Dr. habil. Májlinger Kornél 
 egyetemi docens 

 

Budapest, 2019 



A nitrogén szerepe a duplex korrózióálló acélok hegesztésekor 

i 

 



A nitrogén szerepe a duplex korrózióálló acélok hegesztésekor 

ii 

TARTALOMJEGYZÉK 

Tartalomjegyzék .................................................................................................................................................. ii 

Nyilatkozat ......................................................................................................................................................... iv 

Személyes motiváció ........................................................................................................................................... v 

Jelölésjegyzék ..................................................................................................................................................... vi 

1. Általános szakirodalmi áttekintés ................................................................................................................ 1 

1.1 A rozsdamentes acélok ........................................................................................................................ 1 

1.2 A duplex korrózióálló acélok ................................................................................................................ 2 

1.3 A duplex korrózióálló acélok varratában lejátszódó metallurgiai folyamatok..................................... 4 

1.4 A duplex korrózióálló acélok hegesztése ............................................................................................. 7 

2. Célkitűzések................................................................................................................................................ 11 

3. A kutatómunka felépítése .......................................................................................................................... 12 

4. A duplex korrózióálló acélok fázisarányának meghatározása .................................................................... 13 

4.1 Az ausztenit/ferrit fázisarány meghatározására szolgáló módszerek szakirodalmi áttekintése ....... 13 

4.2 Alkalmazott alapanyagok az értekezésben szereplő összes kísérlethez ............................................ 15 

4.3 Kiértékelési módszerek a maratási vizsgálatok során ........................................................................ 16 

4.4 Az optimális maratási cikluson alapuló ausztenittartalom-meghatározás validálása ....................... 18 

4.5 Az ausztenittartalom-meghatározásra alkalmazott módszerek eredményei és kiértékelésük ......... 19 

5. A hőhatásövezet ausztenittartalmának vizsgálata ..................................................................................... 28 

5.1 Szakirodalmi áttekintés a duplex acélok hegesztett varratainak hőhatásövezetéről ........................ 28 

5.2 Vizsgálatok és kiértékelési módszerek a hőhatásövezet ausztenittartalmának vizsgálatakor .......... 30 

5.3 A 2205 anyagminőség hőhatásövezet vizsgálatának eredményei és kiértékelésük .......................... 32 

5.4 A 2101 és 2404 anyagminőségek hőhatásövezet vizsgálatának eredményei és kiértékelésük ......... 35 

6. A nitrogéntartalmú védőgáz hatásának vizsgálata a varratfém nitrogén- és ausztenittartalmára ............ 39 

6.1 Szakirodalmi áttekintés a nitrogén hegesztési védőgázként történő alkalmazásáról ....................... 39 

6.2 Vizsgálatok és kiértékelési módszerek a varratfém nitrogéntartalmának meghatározására ............ 41 

6.3 A varratfém nitrogéntartalmának becslésére szolgáló numerikus modell felépítése ....................... 41 

6.4 A nitrogéntartalmú védőgáz használatának hatásai .......................................................................... 47 

6.5 A modell által becsült és a varratfémben mért nitrogéntartalmak összehasonlítása ....................... 51 

6.6 A varratfémben oldott nitrogéntartalom és ausztenittartalom kapcsolatának vizsgálata ................ 58 

7. Az argon védőgáz és az ívenergia hatásának vizsgálata a varratfém nitrogén- és ausztenittartalmára .... 62 

7.1 Szakirodalmi áttekintés az ívenergiának és az argon védőgáznak a varratfém tulajdonságaira 
gyakorolt hatásairól .......................................................................................................................................... 62 

7.2 Vizsgálatok és kiértékelési módszerek az ívenergia és az argon védőgáz hatásainak 
meghatározására .............................................................................................................................................. 63 

7.3 Az ívenergia és az argon védőgáz hatásai a varratfém nitrogéntartalmára ...................................... 64 

7.4 Az ívenergia és az argon védőgáz hatásainak eredményei a varratfém ausztenittartalmára ........... 68 

8. Összefoglalás .............................................................................................................................................. 71 

9. Tézisek ........................................................................................................................................................ 73 

10. Summary .................................................................................................................................................... 76 



A nitrogén szerepe a duplex korrózióálló acélok hegesztésekor 

iii 

11. Theses ........................................................................................................................................................ 78 

Köszönetnyílvánítás .......................................................................................................................................... 81 

Tézispontokhoz kapcsolódó saját közlemények jegyzéke ................................................................................ 82 

Hivatkozásjegyzék ............................................................................................................................................. 83 

12. Melléklet ................................................................................................................................................. M-1 

12.1 Melléklet a 4. fejezethez: A duplex korrózióálló acélok ausztenittartalmának-meghatározása .... M-1 

12.2 Melléklet az 5. fejezethez: A hőhatásövezet ausztenittartalmának-meghatározása ..................... M-3 

12.3 Melléklet a 6. fejezethez: A nitrogéntartalmú védőgáz hatásának vizsgálata a varratfém nitrogén- 
és ausztenittartalmára ................................................................................................................................. M-11 

12.4 Melléklet a 7. fejezethez: Az argon védőgáz és az ívenergia hatásának vizsgálata a varratfém 
nitrogén- és ausztenittartalmára ................................................................................................................. M-14 



A nitrogén szerepe a duplex korrózióálló acélok hegesztésekor 

iv 

NYILATKOZAT 
Nyilatkozat az önálló munkáról 

Alulírott, Varbai Balázs, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, 
büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és sajátkezű aláírásommal igazo-
lom, hogy ezt a doktori értekezést meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítet-
tem, és értekezésemben csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, 
melyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyér-
telműen, a hatályos előírásoknak megfelelően, a forrás megadásával megjelöltem. 

Budapest, 2019.11.18. 
 

…………………………………. 
Varbai Balázs 

 



A nitrogén szerepe a duplex korrózióálló acélok hegesztésekor 

v 

SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓ 
Az alap- és mesterképzés elvégzése után közel 5 évet töltöttem ipari területen. Ez idő alatt 
főként roncsolásmentes anyagvizsgálattal, tartályvizsgálattal és károsodásanalízissel foglal-
koztam. Ennek köszönhetően már fiatal mérnökként lehetőségem adódott számos európai 
és közel-keleti országban dolgozni, és megismerni ennek az izgalmas tudományterületnek, az 
anyagtudománynak időnként rejtett szépségeit. Ezért döntöttem úgy, hogy 2016-ban vissza-
térek az Alma Materhez és beiratkozom a doktori iskolába.  
 Ekkor kezdtem részletesebben foglalkozni a duplex korrózióálló acélokkal. Minél mé-
lyebbre ástam magam a témában, annál inkább rá kellett döbbennem, hogy mennyire keve-
set tudok ezeknek a különleges acéloknak a fémtanáról. A kezdeti aggodalmaim leküzdésé-
ben rengeteg segítséget kaptam témavezetőmtől, Májlinger Kornéltól, és professzoraimtól; 
Dobránszky Jánostól és Adonyi Jánostól. 
 A szakirodalmi adatok sokszor ellentmondó eredményeinek megismerése után az 
érdemi kutatómunkát 2017-ben kezdtem el az amerikai LeTourneau Universityn. Az ered-
ményeim már a kezdetekben is ígéretesek voltak, majd lassan szűkült az a terület, amivel 
érdemben tudtam foglalkozni és új tudományos eredményeket elérni. Így határoztam meg a 
kutatásom irányát, mely a nitrogén szerepére fókuszál, a duplex korrózióálló acélok hegesz-
tésekor. Időközben elvégeztem a hegesztő technológus szakmérnöki képzést, mely képzés 
alatt még inkább felismertem, mennyire érdekes a hegesztési metallurgia szakterülete. 
 A hegesztés, mint egy igazán interdiszciplináris terület, vizsgálatához rengeteg körül-
ményt kell figyelembe venni. Emlékszem még Adonyi professzor úr szavaira: „all the welding 
engineers are in non-equlibrium”, utalva ezzel mind a hegesztőmérnökök habitusának, mind 
a metallurgiai folyamatok nem-egyensúlyi mivoltára. Ezért, az összetett hegesztési folyamat 
hatásainak megértéséhez az egész folyamatot elemeire kellett bontanom, és minden egyes 
építőelem hatását külön megértenem. Ezeknek a vizsgálatoknak egy (koránt sem teljes) ösz-
szefoglalásából áll a doktori értekezésem.  
 Mindig is fontosnak tartottam a kutatómunkám gyakorlati alkalmazhatóságát, ezért 
eredményeimet az írott publikációk mellett több hazai és külföldi előadásban is ismertettem 
a szakmai közösséggel. 
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1. ÁLTALÁNOS SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
Általános szakirodalmi áttekintésként ebben a fejezetben először a rozsdamentes acélokról, 
majd a duplex korrózióálló acélokról tekintem át az elérhető szakirodalomban megjelent 
kutatási eredményeket. Bemutatom a különböző típusú duplex acélok jellemzőit és felhasz-
nálási területeit. Külön fejezetben foglalkozok a duplex acélokban lejátszódó metallurgiai 
folyamatokkal és a főbb ötvözők hatásaival. A fejezet végén a duplex acélok hegeszthetősé-
gével kapcsolatban található egy általános szakirodalmi áttekintés. A kísérleti munkát leíró 
egyes fejezetekhez célirányos szakirodalmi áttekintések találhatók minden további főfejezet 
bevezetőjében. 

1.1  A rozsdamentes acélok 
Rozsdamentes acélnak az MSZ EN 10088:2015 Korrózióálló acélok magyar és európai szab-
vány [1] szerint azokat az acélokat nevezzük, melyek krómtartalma legalább 10,5 % és szén-
tartalma legfeljebb 1,2 % (az értekezésben az ötvözők mennyiségét mindig tömeg %-ban 
értelmezem). 

A rozsdamentes acélok felhasználása folyamatosan növekszik. A Nemzetközi Rozsda-
mentes Acél Fórum (International Stainless Steel Forum, ISSF) 2018-as kimutatása [2] szerint 
a rozsdamentes acélok gyártása a 2016-os év végére világszinten elérte a 45,4 millió tonnát, 
amely az ipari felhasználást tekintve jelenleg túltermelésnek számít [3]. Összehasonlításként, 
a világ teljes acélgyártása az Acél Világszövetség (World Steel Association) kiadványa [4] sze-
rint a 2018-as évben 1808 millió tonna, melynek felét Kína gyártotta. 
A rozsdamentes acélokat felhasználási területük szerint három csoportba szokás osztani:  
(i) korrózióálló acélok, (ii) hőálló acélok és (iii) kúszásálló acélok. Szintén az MSZ EN 10088-1 
szabvány [1] szerint a rozsdamentes acélok korrózióálló típusait a szövetszerkezetük alapján 
négy alcsoportba sorolhatók: (i) ausztenites, (ii) ausztenites-ferrites (duplex), (iii) ferrites, 
valamint (iv) martenzites és kiválásosan keményíthető típusok.  
 A korrózióálló acélok ötvözőtartalma alapján a hegesztéskor kialakuló szövetszerke-
zetet a Schaeffler-diagram [5] jeleníti meg. A klasszikus Schaeffler-diagramot az Outokumpu 
rozsdamentesacél-gyártó vállalat [6] a DeLong diagrammal kiegészítve a korszerű korrózióál-
ló acélok ötvözőtartalmának esetére módosította (1.1. ábra). 

 
1.1. ábra. Az Outokumpu által módosított 

Schaeffler diagram, [6] alapján. 

 

Az 1.1. ábrán látható Schaeffler-diagram 
az ausztenitképző (NiE - nikkelegyenér-
ték) és ferritképző (CrE - krómegyenérték) 
ötvözők alapján becslést ad a kialakuló 
varratfém szövetszerkezetére, amely le-
het A: ausztenites, F: ferrites és M: mar-
tenzites. Az ausztenites és ferrites varrat-
fém-szövetszerkezet esetére a diagram 
becslést ad a várható ferrittartalomra is 
(FN = ferritszám).  

Felhasználásukat tekintve az auszte-
nites korrózióálló acélok szerepelnek az 
első helyen [2].  
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 A korrózióálló acélok ötvözőtartalmuk alapján történő csoportosítását Dobránszky 
János Anyag- és technológiaismeret műszaki menedzsereknek című könyve [7] alapján fo-
gom megtenni. Az ausztenites korrózióálló acélok ötvözőtartalmuk alapján hat főcsoportba 
oszthatók: (i) Cr-Ni ötvözésű, (ii) Cr-Ni-Mo ötvözésű, (iii) Cr-Ni-N ötvözésű, (iv) Cr-Mn-Ni öt-
vözésű, (v) Cr-Ni-Cu ötvözésű és (vi) Cr-Ni-Mo-Cu-N ötvözésű acélcsaládokra. Az ausztenites 
korrózióálló acélok legismertebb típusai az (i)-es csoportba sorolható X2CrNi18–9 (EN 1.4307 
vagy amerikai jelölés szerint AISI 304L) és a (ii)-es csoportba sorolható X2CrNiMo17–12–2 
(EN 1.4404 vagy AISI 316L). Ezeken a típusokon kívül az ezredforduló óta növekszik a felhasz-
nálásuk a (iv)-es csoportba sorolt mangánötvözésű ausztenites acéloknak [8–13]. Az auszte-
nites korrózióálló acélok a 2017-es évben a gyártott korrózióálló acélok mintegy 75 %-át ad-
ták [2]. Az ausztenites korrózióálló acélok felületen középpontos köbös kristályszerkezetűek, 
paramágnesesek, és széles hőmérséklet tartományban használhatók (a kriogén rendszerek-
től kezdve a nagyhőmérsékletű alkalmazásokig). 
 A ferrites korrózióálló acélok ötvözőtartalmuk alapján öt főcsoportba oszthatók: 
(i) Cr-tartalom 10–14 %, (ii) Cr-tartalom 14–18 %, (iii) Cr-tartalom 14–18 % + Ti, Nb, (iv) Cr-
tartalom 14–19 % + Mo és (v) Cr-tartalom 18–30 %, (C+N) < 0,025 %. A ferrites korrózióálló 
acélok térben középpontos köbös kristályszerkezetűek, ferromágnesesek. Fő felhasználási 
területük a sós, szulfidos, tengervizes környezet. Az újabb típusú ferrites korrózióálló acélok 
már növelt szívóságúak [14, 15]. 
 A martenzites korrózióálló acélok ötvözőtartalmuk alapján öt főcsoportba oszthatók: 
(i) C ≈ 0,15 % és Cr ≈ 13 %, (ii) C = 0,2–0,4 % és Cr ≈ 13 %, (iii) C = 0,5–0,7 % és Cr ≈ 16 % + 
Mo, V, (iv) C = 0,6–1,2 % és Cr ≈ 17 % és (v) C < 0,1 %, Cr = 12–16 %, Ni = 3–7 % és Mo = 1–3 
%. A kiválásosan keményíthető korrózióálló acélok szövetszerkezetük alapján négy főcso-
portba oszthatók: (i) martenzites, közvetlenül edzhető, (ii) martenzites, közvetve edzhető, 
(iii) különleges martenzites és (iv) ausztenites alapfázisú. Fő felhasználási területük (vágó-
szerszámok, kések) mellett az autóipari területen történő alkalmazásuk is folyamatosan nö-
vekszik [16–18].  
 A duplex korrózióálló acélok ötvözőként több nikkelt tartalmaznak, mint a ferrites 
típusok, de jellemzően kevesebbet, mint az ausztenitesek (Ni = 1–9 %). Ötvözőtartalmuk 
alapján négy főcsoportba sorolható: (i) Ni- és Mo-szegény sovány duplex acélok, (ii) Cr = 22 
%, Ni = % 5, Mo = 3 % és N = 0,20 % standard duplex acélok, (iii) növelt Cr- és W-tartalmú 
szuperduplex acélok, (iv) növelt Cr- és Mo-tartalmú hiperduplex acélok. Ezeken kívül létezik 
még egyetlen hőálló duplex anyagminőség, mely növelt C- és Si-tartalmú. 

1.2 A duplex korrózióálló acélok 
A duplex korrózióálló acélok definíciója az MSZ EN ISO 17781:2018 szabvány [19] alapján 
saját fordításban (magyar nyelven még nem jelent meg): olyan rozsdamentes acélok, ame-
lyek krómtartalma 19–30 %, esetenként legfeljebb 5 %-ig molibdénnel ötvözöttek, és nikkel-
tartalmuk a ferrites és ausztenites rozsdamentes acélok nikkeltartalma között helyezkedik el. 
A duplex korrózióálló acélok felhasználása az 1990-es évek óta folyamatosan növekszik [20–
26], azonban a teljes rozsdamentesacél-felhasználást tekintve a duplex acéloké alig teszi ki az 
1 %-ot [27, 28]. Ez az 1 % felhasználás mégis a rozsdamentes acélokkal kapcsolatos tönk-
remenetelek 18 %-át jelenti az olaj- és gázipar területén [28], ami jelentőséget ad a kuta-
tómunkámnak. 
 Az első generációs duplex acélok időszaka az 1930–1960-as évek közé tehető [20, 29, 
30]. Az első duplex acélok kedvező tulajdonságai közé tartozott, az ausztenites acélokkal 
szemben, a kristályosodási repedésre és a kristályközi korrózióra való kisebb érzékenység, 
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ami abban az időszakban a széntartalom csökkentésével még nem volt megoldható. A nagy 
széntartalom miatt ezek a duplex acélok még kevésbé voltak hegeszthetők, jellemzően önt-
vényként használták fel őket. 
 A második generációs duplex acélok az 1970–2000-es évek között kezdtek elterjedni 
az ipari felhasználásban [20, 29, 30]. Az acélgyártás fejlődésének köszönhetően szén- és 
szennyezőtartalmuk már kisebb. Az 1970-es évek elején került bejegyzésre az első szabvá-
nyos, X2CrNiMoN22–5–3 jelű (EN 1.4462 vagy „2205”) standard duplex acél, mely még ki-
sebb nitrogéntartalmú (N ≈ 0,13 %). Érdemes megjegyezni, hogy a kémiai összetételre utaló 
névvel és európai számjelöléssel ellentétben (mely mindkét esetben X2CrNiMoN22–5–3 és 
EN 1.4462), az észak-amerikai egyezményes számozási rendszer különbséget tesz a kis N-
tartalmú UNS S31803 és nagyobb N-tartalmú UNS S32205 minőségek között. A 2205 duplex 
acél a mai napig a teljes duplexacél-felhasználás 70 %-át teszi ki [5]. Ebben az időszakban 
(1990-es évek közepén) jelentek meg a duplex acélokról szóló első magyar nyelvű cikkek [31, 
32]. 

 
1.2. ábra. A nikkel és a ferromolibdén  

világpiaci árának ingadozása az utóbbi 
 20 évben [9]. 

A modern (2000-es évektől) duplex acé-
lok az acélgyártás fejlődésének köszönhe-
tően már pontosabban beállítható N-
tartalmúak. Az acélgyártás fejlődése és a 
2000-es évek elején tapasztalt gazdasági 
világválság indokolta a kis Ni- és Mo-
tartalmú, úgynevezett sovány (lean) dup-
lex acélok fejlesztését. Ennek oka, hogy az 
acélgyártó vállalatok igyekeztek a fém-
tőzsde árváltozásainak (lásd 1.2. ábra) 
kitett ötvözők tartalmát minél inkább 
csökkenteni, és a Ni ausztenitképző hatá-
sát N-ötvözéssel helyettesíteni. 

A sovány duplex acélok napjainkban is főként a nagy Ni- és Mo-tartalmú ausztenites 
acélok alternatívájaként terjedtek el az ipari felhasználásban a kedvezőbb mechanikai tulaj-
donságaik és áruk miatt [22, 33–38]. A legismertebb sovány duplex típusok az X2CrNiN23–4 
(EN 1.4362, vagy „2304”), az X2CrMnNiN21–5–1 (EN 1.4162, vagy „2101”) és az 
X2CrNiMnMoCuN24–4-3–2 (1.4662, vagy „2404”). Ezen típusok közül a legrégebben piacon 
lévő anyagminőség a 2304-es, melynek főként olaj-és gázipari felhasználása ismert [34, 39]. 
A 2101-es és 2404-es sovány duplex típusok a duplex acélok családján belül új anyagminősé-
geknek számítanak, felhasználásuk azonban folyamatosan terjed [20, 22, 35, 37, 40–44]. 
A duplex acélokat még a lyukkorrózióra való érzékenységgel szembeni ellenállásuk alapján is 
lehet csoportosítani. A lyukkorrózióval szembeni ellenállás mérőszámaként használatos a 
„pitting resistance equivalent”, „PREN”, melynek több meghatározási módja is létezik. Dup-
lex acélokra az MSZ EN 10088:2015 szabvány [1] szerint: 

 NMoCrPREN ⋅+⋅+= 163,3  (1.1. egyenlet) 

Az (1.1. egyenlet) alapján kategorizálva is beszélhetünk (i) sovány, PREN = 25–30, (ii) 
standard, PREN = 34–36, (iii) szuperduplex, PREN = 40–43 és (iv) hiperduplex PREN > 50 acé-
lokról. 
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1.3  A duplex korrózióálló acélok varratában lejátszódó metallurgiai folyama-
tok 

A Fe-Cr-Ni rendszer elemzése háromdimenziós fázisdiagramot kívánna. Ezért a duplex acélok 
varratában lejátszódó metallurgiai folyamatok vizsgálatakor szokásos az úgynevezett pszeu-
dobinér Fe-Cr-Ni fázisdiagram [45, 46] használata 70 %-os Fe-tartalom mellett. A pszeudo-
binér diagram felrajzolásához használatos króm- és nikkelegyenértékek (CrE és NiE) számítá-
sa a WRC-1992-diagramban [47] megadott képletek alapján: 
 NbMoCrCrE ⋅++= 7,0  (1.2. egyenlet) 

 CuNCNiNiE ⋅+⋅+⋅+= 25,02035  (1.3. egyenlet) 

 
1.3. ábra. A Fe-Cr-Ni pszeudobinér fázisdiag-

ram 70 %-os Fe-tartalomnál, [45] alapján. 

A WRC-1992 szerint számolt CrE és NiE 
hányadosát ábrázolva a hőmérséklet 
függvényében adódik a 1.3. ábra látható 
Fe-Cr-Ni fázisdiagram. Az ötvözőtartalom 
miatt minden duplex acél delta-ferritként 
(δ) kristályosodik. A lehűlés során, már 
szilárd állapotban alakul ki a kettős, ausz-
tenites-ferrites (γ + δ) szövetszerkezet. 
Ennek az átalakulásnak a mechanizmusát 
mutatta be Elin Westin (1.4. ábra) doktori 
értekezésében a hegesztett varrat eseté-
re [48].  
 

 
1.4. ábra. Az ausztenit-ferrit kettős szövetszerkezet kialakulásának mechanizmusa duplex 

acélok hegesztésekor, [48] alapján. 
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Az 1.4. (a) ábrán a kiinduló alapanyag egyenlő arányban tartalmaz ausztenites és fer-
rites fázisokat. A hegesztés során a hőhatásövezetben először tisztán ferrites szövetszerkezet 
alakul ki, melynek oka, hogy ez a térfogat a Fe-Cr-Ni pszeudobinér diagram (1.3. ábra) alap-
ján a ferrit szolvusz vonal fölötti hőmérsékletre hevül, 1.4. (b) ábra. A ferrites szövetszerke-
zet kialakulása következtében a Mo, Mn, Ni, Si ötvözők dúsulnak a szemcsehatárokon, 1.4. 
(c) ábra. Ezzel együtt a hőhatásövezet szélén kialakul egy Mo, Mn, Ni, Si-ban elszegényedett 
zóna, és elkezdődik a ferritszemcsék epitaxiás növekedése. A kristályosodási folyamat végén 
a ferrit szemcsék epitaxiás növekedése után elkezdődik a dendrites kristályosodás, 1.4. (d) 
ábra. Ezzel együtt a dendrit ágak között feldúsulnak a Mo, Mn, Ni, Si ötvözők. A szilárd álla-
potú fázisátalakulás során a ferrit szemcsehatárokon ausztenites fázisok alakulnak ki, 1.4. (e) 
ábra. A teljes lehűlés során a N-diffúzió útján növeli az előzetesen a ferrit szemcse határain 
kialakult ausztenites tartományok méretét, és a varratfém-hőhatásövezet határán kialakul a 
Widmanstätten-szerkezet jellegű ausztenit, 1.4. (f) ábra. A folyamat lejátszódása után ideális 
esetben a varratfém és a hőhatásövezet szövetszerkezetében egyenlő arányban találhatók 
meg az ausztenites és ferrites fázisok. 

Az újgenerációs duplex alapanyagok esetében az ausztenittartalom eltolódott a 60 % 
felé [29]. Az ausztenites-ferrites szövetszerkezet egyesíti az ausztenites és ferrites korrózióál-
ló acélok előnyeit, azaz a nagy szilárdságot és a korrózióállóságot [29, 30]. Az alapanyagban 
kialakuló, ideálisnak tekintett fázisarány a megfelelő arányban jelen lévő ausztenit- és ferrit-
képző ötvözők és a helyesen megválasztott termikus ciklus eredménye. Ezen okból szükséges 
áttekinteni a duplex acélokban jelen lévő ötvözőket és hatásukat, [29] alapján. 
 A króm biztosítja az általános korrózióállóságot a felületen kialakuló, jól tapadó, tö-
mör oxidréteg kialakulása révén. Stabilizálja a ferrit fázist, azonban nagyobb mennyiségben 
történő alkalmazása esetén, nagy hőmérsékleten elősegíti a káros intermetallikus kiválások 
kialakulását (1.6. ábra). 

A molibdén javítja a lyukkorrózióval és réskorrózióval szembeni ellenállást. Az 1.1. 
egyenlet alapján a molibdén a krómhoz képest 3,3-szoros mértékben javítja a lyukkorrózióval 
szembeni ellenállást. 

A nikkel ausztenitképző ötvöző (1.3. egyenlet), emellett az általános korrózióállóságot 
is javítja. Ötvözőként történő alkalmazása azonban elsősorban az ausztenit-ferrit fázisarány 
megtartása érdekében fontos.  

A nitrogén erős ausztenitképző ötvöző (1.3. egyenlet) és emellett jelentősen javítja a 
lyukkorrózióval szembeni ellenállást is (1.1. egyenlet). A nitrogénatomok az ausztenites fázis 
felületen középpontos köbös rendszerében intersztíciós helyeket foglalnak el, emiatt jelen-
tősen javítja a szilárdságot. A nitrogénnel nagymértékben ötvözött (N > 0,19 %) duplex acé-
lok lágyított állapotú, 0,2 % nyúláshoz tartozó egyezményes folyáshatára eléri az 
Rp0,2 = 500 MPa értéket (MSZ EN 10088:2015 szabvány [1] adatai alapján). A nitrogén oldha-
tósági határa azonban az eltérő kristályszerkezet következtében jelentősen különbözik a fer-
rites és ausztenites fázisokban (1.5. ábra). 
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1.5. ábra. A nitrogén oldhatósága a ferrit (δ) és 

ausztenit (γ) fázisban a hőmérséklet függvé-
nyében, [45] alapján. 

Az 1.5. ábrából látható, hogy a ferrites fázis 
700 °C alatt csupán 0,01 % nitrogént tud 
oldani. Ennek következtében a ferritben a 
lehűlés során bent maradó nitrogénatomok 
króm-nitrid (CrN és Cr2N) kiválásokat alkot-
hatnak (1.6. ábra).  
A mangán kismértékben történő ötvözése 
elsősorban javítja a kopással szembeni ellen-
állást és növeli a szakítószilárdságot, a szí-
vósság érdemi csökkenése nélkül. Nitrogén-
nel együtt alkalmazva javítja a lyukkorrózió-
val szembeni ellenállást.  
 

A réz javítja a kénsavval szembeni korróziós ellenállást, azonban nagyobb mennyiség-
ben (Cu > 2 %) rontja a szívósságot, és nemkívánatos kiválásokhoz vezethet.  

A volfrám javítja a réskorrózióval szembeni ellenállást kloridtartalmú közegekben, 
azonban nagy hőmérsékleten elősegítheti az intermetallikus fázisok kialakulását.  

A szén, a kén és a foszfor a duplex acélok esetében szennyezőnek számítanak. A nagy 
mennyiségű (~30 %) ötvöző miatt a duplex acélokban nagy hőmérsékleten kiválások alakul-
hatnak ki a metastabil ferrit fázisban (1.6. ábra). 

 
1.6. ábra. A duplex acélokban nagy hőmérsékleten izotermiku-

san kialakuló lehetséges kiválások, [45] alapján. 

 A kiválások kivétel nélkül rontják a mechanikai tulajdonságokat (szilárdság, szívósság) 
és / vagy a korrózióállóságot [49–52]. A ferritképző ötvözők (Cr, Mo, W, Si, Cu) csökkentik a 
másodlagos fázisok kialakulásának hőmérsékletét és idejét, ezért a nagy hőmérsékleten való 
alkalmazás (ipari gyakorlatban > 300 °C) különösen veszélyes nagyobb Cr- (Cr > 22 %) és Mo-
tartalmú ötvözetek esetében. Ipari körülmények között leginkább a nagy Cr-tartalmú szigma-
fázis (σ), a króm-nitrid (Cr2N) és a másodlagos ausztenit (γ2) kialakulása jellemző. Több kuta-
tó is bemutatta [53–60], hogy a σ-fázis nagymértékben rontja a szívósságot és a korrózióálló-
ságot. Lou és szerzőtársai [61] σ-fázis kialakulását mutatták ki 2205 jelű duplex acél kétoldali 
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fedett ívű hegesztéssel készült kötésében. Ugyanakkor 2304-es sovány duplex acél ugyan-
ilyen kötésben készült varratában σ-fázis kialakulása már nem volt tapasztalható [62]. Szig-
ma-fázis kialakulása megfigyelhető kisebb Mo-tartalmú 2101 és 2404 sovány duplex acélok 
esetében is [63–66]. Zhao és szerzőtársai [67] σ-fázis és Cr2N kialakulását mutatták ki 2404-
es sovány duplex acéloknál. 2101 jelű sovány duplex acél vizsgálatakor ugyancsak romlott a 
korrózióállóság öregítés során [68, 69]. A Cr2N kiválások elsősorban a ferrites hőhatásöve-
zetben jelennek meg [70, 71]. A Cr2N kiválások ugyancsak rontják az ütőmunka értéket [72] 
és a korrózióállóságot [69, 73, 74]. A másodlagos ausztenit kialakulása elsősorban az előzete-
sen kialakult Cr2N kiválásokhoz köthető [75–78]. A γ2 fázis többsoros varratkialakítás esetén 
nagymértékben növeli a varratfémben mérhető ausztenittartalmat [79–84]. A γ2 fázis szintén 
csökkenti a korrózióállóságot [85–87]. A duplex acélokban tapasztalható másodlagos fázisok 
kialakulásával és hatásaival részletesen foglalkoznak a [50, 51, 88, 89] tanulmányok. 
 A duplex acélok felhasználását tekintve elsődleges előny a nagy szilárdság és a klori-
dos közegekkel szembeni korrózióállóság. A legjelentősebb felvevő iparágak az olaj- és gáz-
ipar [24, 34, 90–92], a sótalanító üzemek [24, 92, 93] és a papírgyártás [24, 92, 94–97]. Ezen 
iparágak mellett a duplex acélok felhasználása folyamatosan növekszik az építőiparban [24, 
33, 92, 98, 99], a vegyipari tárolásban és szállításban [22, 24, 100], a gyógyszer- és vegyipar-
ban [22, 24, 25, 92], sőt egyes esetekben az orvostechnikában [101]. Az utóbbi néhány évben 
ipari alkalmazásokban nagy szerepet kap a duplex acélok más korrózióálló acélokkal történő 
vegyes kötése [102–105]. 
 A varratfémben lejátszódó metallurgiai folyamatok áttekintése után a duplex acélok 
hegesztésével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozom a következő, 1.4 fejezetben. 

1.4  A duplex korrózióálló acélok hegesztése  
A rozsdamentes acélokkal kapcsolatos tönkremenetelek 17 %-áért a hegesztési folyamat 
közben lejátszódó nemkívánatos fázisátalakulások, deformációk tekinthetők gyökéroknak 
[28]. Ezen okból a duplex acélok hegesztésével kapcsolatos megállapítások áttekintése kö-
vetkezik a következő fejezetben.  
 A hazai hegesztési szakmában a nagy szilárdságú [106–116] és rozsdamentes acélok 
[11, 117–122] hegesztésével kapcsolatos kérdések kiemelt kutatási területet jelentenek. A 
korrózióálló acélok családján belül a nagy szilárdságot igénylő alkalmazásra a duplex acélok 
használata nyújt lehetőséget. A duplex acélok hegesztésének lehetőségeire, a klasszikus ív-
hegesztési eljárások mellett, fejlődő kutatási terület az aktiválóporos TIG-hegesztés [123, 
124], plazmaívhegesztés [125, 126], elektronsugaras hegesztés [127–129], lézersugaras he-
gesztés [130–132], a különböző hibrid eljárások [133, 134], ellenállás-ponthegesztés [135–
137] és a kavaró dörzshegesztés [138–140] alkalmazása is. Az ipari gyakorlatban azonban a 
huzalelektródás védőgázos ívhegesztési és a volfrámelektródás védőgázos ívhegesztési eljá-
rások terjedtek el leginkább. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtu-
domány és Technológia Tanszékén a 2000-es évek eleje óta folynak kutatások a duplex acé-
lok hegesztésével kapcsolatban. Az utóbbi néhány évben 7 TDK-dolgozat, 12 BSc-
szakdolgozat, 9 MSc-diplomamunka és 3 hegesztő technológus szakmérnöki szakdolgozat 
készült a témában. Ezeken kívül duplex acélok aktiválóporos TIG-hegesztésével foglalkozott 
Sándor Tamás a doktori értekezésében [141], valamint Dobránszky János habilitációs érteke-
zést [142] írt a másodlagos fázisok kiválásával kapcsolatban.  

A duplex acélok hegesztéséhez az ipari gyakorlatban leginkább alkalmazott eljárás, a 
huzalelektródás védőgázos ívhegesztés mellett, széles körben alkalmazott a volfrámelektró-
dás, semleges védőgázos ívhegesztés (TIG-hegesztés) [29, 45, 143, 144] is. A doktori érteke-
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zésemben szereplő kísérleteimhez TIG-hegesztési eljárást alkalmaztam, ezért az ehhez kap-
csolódó irányelveket tekintem át a továbbiakban. 

Általános esetben elmondható, hogy a duplex acélok TIG-hegesztéséhez elengedhe-
tetlen a megfelelő hozaganyag (MSZ EN ISO 4063:2016 [145] szerinti 141-es eljárás) és / vagy 
a nitrogéntartalmú védőgáz alkalmazása.  
 A hozaganyagokat tekintve a 141-es eljáráshoz az ipari gyakorlatban tömör pálca al-
kalmazása az elterjedt. A standard duplex és Mo-t is tartalmazó sovány duplex acélokhoz 
ajánlott tömör pálca szabványos [146] jelölése EN ISO 14343-A: W 22 9 3 N L (Cr = 22 %, 
Ni = 9 %, Mo = 3 %). A Mo-t nem tartalmazó sovány duplex acélokhoz ajánlott az EN ISO 
14343-A: W 23 7 N L (Cr = 23 %, Ni = 7 %). A hozaganyag mindkét esetben Ni-ben túlötvözött 
az alapanyaghoz képest. Ennek a növelt Ni-tartalomnak a szerepe a varratfém megfelelő (30 
% < ausztenit % < 70 %, MSZ EN ISO 17781:2017 szabvány [19] alapján) ausztenittartalmának 
elősegítése. A hőhatásövezet a duplex acélok ívhegesztése következtében nagymértékben 
ferrites lehet (lásd 1.3 fejezet). A hőhatásövezet ausztenittartalmának változásával az 5.1 
fejezetben foglalkozom. A TIG-hegesztést alkalmazzák hozaganyag nélküli változatban is 
(MSZ EN ISO 4063:2016 [145] szerinti 142-es eljárás) argon és argon + nitrogén védőgázzal 
például orbitális csőhegesztéshez [147]. 
 Az ívhegesztéshez általánosan ajánlott hőbevitel tekintetében az elérhető szakiroda-
lomban gyakran nincs egyezés (1.7. ábra). Kotecki [148] standard duplex acélok hegesztéshez 
0,5–2,5 kJ/mm hőbeviteli tartományt ad meg, a 25 % Cr-tartalmú szuper duplex acélok he-
gesztéséhez pedig 0,5–1,5 kJ/mm hőbeviteli tartományt. Ugyanezt a tartományt adja meg 
ívenergiaként (a hőbevitel 100 %-os termikus hatásokkal számolva) Salazar [149] és Karlsson 
[143]. A hegesztési kézikönyveket áttekintve az Avesta 0,5–3,0 kJ/mm hőbeviteli tartományt 
ajánl [150]. Az IMOA alapján [151] az ajánlott hőbevitel tartomány standard duplex acélok 
esetében 0,5–2,5 kJ/mm, sovány duplex acélok esetében 0,5–1,5 kJ/mm és szuper duplex 
acélok esetében 0,3–1,5 kJ/mm. A Sandvik cég duplex acélok hegesztésére 0,5–2,5 kJ/mm 
hőbeviteli tartományt ajánl [152]. A Böhler voestalpine a 2017-ben kiadott kézikönyvében 
[153] 0,2–1,5 kJ/mm hőbeviteli tartományt javasol, zömében ezt a tartományt fogom hasz-
nálni a kísérletek elvégzéséhez, kiegészítve néhány, az ajánlott hőbeviteli tartományon kívül 
eső, nagyobb hőbevitellel hegesztett mintával. 

 
1.7. ábra. A duplex acélok hegesztéséhez ajánlott hőbeviteli tartományok összehasonlítása, 

[143, 148, 149, 151–153] alapján. 
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 A duplex acélok ívhegesztése esetén a hozaganyag alkalmazása mellett (esetenként 
hozaganyag alkalmazása nélkül [154, 155]) jellemző még a nitrogéntartalmú (N2) védőgáz 
használata. Az argonhoz kevert N2 aránya ipari alkalmazásokban nem haladja meg az 5 %-ot, 
általában mindösszesen 1,0–2,5 % [156, 157]. Az 1.3. egyenletben látható, hogy a nitrogén 
erős ausztenitképző ötvöző. Az argon védőgázhoz kevert N2 disszociáció útján az ívplazmá-
ban atomos nitrogénné bomlik (N), mely atomos nitrogén az ömledékben oldódik [158]. A 
varratfémben oldódott N a lehűlési idő (hőbevitel) függvényében tudja kifejteni az ausztenit-
képző hatását. Kis hőbevitelű eljárások esetén (például lézersugaras hegesztés) a varratfém 
és a hőhatásövezet és a varratfém szinte teljesen ferrites marad [159, 160], ami a szívósság 
csökkenéséhez és Cr2N kiválásokhoz vezethet. Abban az esetben, ha a nagyobb hőbevitelű 
eljárás hosszabb lehűlési időt tesz lehetővé, a N ki tudja fejteni ausztenitképző, szilárdság- és 
korrózióállóság-növelő hatását (1.3 fejezet).  

A N2-tartalmú védőgáz alkalmazása duplex acélok TIG-hegesztése esetén egy jól pub-
likált terület a szakirodalomban. Ismert, hogy a védőgáz N2-tartalmával növekszik a varrat-
fém ausztenittartalma [85, 87, 161–164]. Az összefüggés a védőgáz N2-tartalma, a varrat-
fém oldott N-tartalma és az ausztenittartalom között azonban nem minden esetben egyér-
telmű.  
 Başyiğit és szerzőtársai [165] különböző N2-tartalmú védőgázt alkalmaztak 2205 jelű 
duplex acél TIG-hegesztésekor. Méréseik alapján a varratfém átlagos ausztenittartalma 
1,4 %-ot csökkent 3 % N2-tartalmú védőgáz alkalmazásakor az 1 % N2 védőgázzal hegesztett 
varrathoz képest. A 6 % és 9 % N2-t tartalmazó védőgáz esetén a varratfém ausztenittartalma 
már 60 % fölé emelkedett. Nagyobb N2-tartalmú (N2 = 20 %-ig) védőgázt alkalmaztak Westin 
és szerzőtársai [166] 2205 jelű duplex acél keskenyrés TIG-hegesztése esetén. Méréseik alap-
ján a varratfém ausztenittartalma ~2 %-ot csökkent 10 % N2-tartalmú védőgáz alkalmazása-
kor az 5 % N2 védőgázzal hegesztett varrathoz képest. Pamuk és társa [167] N2-tartalmú 
gyökvédőgázt alkalmaztak 2205 alapanyag TIG-hegesztéséhez. A gyökoldalon mérhető ausz-
tenittartalom csökkent a 10 % és 15 % N2-tartalmú gázvédelem esetében az Ar + 5 % N2 
gyökvédőgáz eredményéhez képest. Az argon védőgázhoz kevert N2 nem egyértelmű hatását 
különböző kutatók eredményeinek bemutatásával szeretném demonstrálni, Ar + 5 % N2 vé-
dőgáz és TIG-hegesztés esetén, különböző duplex alapanyagokra. Westin kísérleteiben [166] 
az 5 % N2-t tartalmazó védőgáz esetében 62 % ausztenittartalom volt mérhető a varratfém-
ben. Igual Muñoz és társai [168] 82 % ausztenittartalmat mértek a varratfémben, 2205 alap-
anyag TIG-hegesztése esetén, 5 % N2-tartalmú gázvédelem mellett. Migiakis és szerzőtársa 
[169] 73–83 % ausztenittartalmat mért a varratfémben a hozaganyag típusától függően, UNS 
S32760 alapanyag esetén. Reyes-Hernández és társai [161] 73 % ausztenittartalmat mértek a 
varratfémben, 2205 alapanyag esetén 5 % N2-tartalmú gázvédelem mellett. Bhatt és társai 
[170] 65 % ausztenittartalmat mértek a varratfémben, U-50 (~22Cr-7Ni-3Mo) jelű alapanyag 
esetén 5 % N2-tartalmú gázvédelem mellett. 
 Korábbi szakdolgozat és diplomamunkákban a BME Anyagtudomány és Technológia 
hallgatói és kutatói is vizsgálták a N2-tartalmú védőgáz hatásait duplex acélok varratfémének 
ausztenittartalmára. Balázs János diplomamunkájában [171] azt találta 2101-es sovány dup-
lex acél TIG-hegesztése során, hogy az 5 % N2-tartalmú gázvédelem gyakorlatilag azonos 
ausztenittartalmat (~30 %) eredményezett a varratfémben a 2 % N2-tartalmú védőgázzal 
hegesztett mintával. Hasonló eredményre jutott diplomamunkájában Patai Boglárka [172] 
2205 standard duplex acél TIG-hegesztése során, ahol az 5 % N2-tartalmú védőgáz mindössze 
3 %-kal növelte a varratfém ausztenittenittartalmát (35 %-ra) a 2 % N2-tartalmú védőgáz al-
kalmazásához képest, hézag nélkül, tompán illesztett I varratok esetén. Lőrinc Zsuzsanna 
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diplomamunkájában [173] 2101 típusú sovány duplex acél TIG-hegesztése során, a varratfém 
koronaoldalán azt tapasztalta, hogy a 4,5 % N2-tartalmú védőgáz azonos ausztenittartalmat 
(54 %) eredményezett a 2 % N2-tartalmú védőgázzal hegesztett mintáéval. 
 Összefoglalásként megállapítható, hogy a hegesztési folyamat következtében a hőha-
tásövezet és a varratfém ausztenit/ferrit fázisaránya jelentősen eltérhet az ideálisnak tekint-
hető 1-től. Ezért a hőbeviteli tartomány alulról és felülről is korlátos, azonban a hőhatásöve-
zetben mégis nagyobb ferrittartalomra kell számítani. A varratfémet tekintve nikkellel túlöt-
vözött hegesztőanyag használata ajánlott. Ezen kívül TIG-hegesztés esetén elterjedten alkal-
mazzák az Ar + N2 gázkeverékeket védőgázként és gyökoldali gázvédelemként egyaránt, 
melynek elsődleges célja a varratfém ausztenittartalmának növelése. Ez a növekedés azon-
ban nagymértékben függ az alkalmazott hegesztési eljárástól, hegesztési technológiai ténye-
zőktől és az alapanyag típusától. A doktori értekezésemben célom a nitrogén ausztenitképző 
hatásainak vizsgálata, kizárólag hozaganyag nélküli TIG-hegesztés esetén. 



A nitrogén szerepe a duplex korrózióálló acélok hegesztésekor 

11 

2. CÉLKITŰZÉSEK 
A rozsdamentes acélok felhasználása napjainkban folyamatosan növekszik [174]. Ebből a 
növekedő felhasználásból mégis mintegy csupán 1 %-ot tesz ki a duplex acélok felhasználása, 
annak ellenére, hogy kiváló korrózióállósággal és mechanikai tulajdonságokkal (szilárdság) 
bírnak az ausztenites társaikhoz képest. Az ilyen kis mértékű felhasználás fő oka az auszteni-
tes acélokhoz viszonyított nagyobb ár mellett a kedvezőtlen hegeszthetőség. A varratfémben 
és hőhatásövezetben kialakuló fázisarány az ideálisnak tekintett egyenlő aránytól nagymér-
tékben eltérhet (bármelyik fázis > 70 %). Az esetlegesen kialakuló kiválások ugyancsak csök-
kentik a varrat mechanikai tulajdonságait (például szívósság) és korrózióállóságát. Ezért a 
technológiai tényezők (például hőbevitel) szigorúan betartandók, hozaganyag és / vagy nit-
rogéntartalmú védőgáz használata ajánlott. Ezek hatásaival kapcsolatban azonban ellent-
mondásos eredmények találhatók az elérhető szakirodalomban, különös tekintettel a nitro-
gén, mint védőgáz ausztenitképző szerepére. 

Az eredményekben felfedezhető ellentmondások az ívhegesztés esetén lezajlódó 
komplex folyamatok egymásra gyakorolt hatásával magyarázhatók. Ennek érdekében érte-
kezésemben a teljes, komplex ívhegesztés folyamatot elemeire bontom és az egyes ele-
mek hatásait önmagában vizsgálom a kialakuló ausztenittartalomra. Az egyes folyamatok 
értékelésének alapját a kiindulásként az alapanyagban oldott (N), és a TIG-hegesztés során a 
védőgázhoz kevert (N2) nitrogén ausztenitképző hatásának vizsgálata jelenti.  

• Ezek alapján célom kimutatni, hogy duplex acélok esetén az alapanyagban lévő (N) és 
a védőgázhoz kevert (N2) milyen kvalitatív és kvantitatív hatással bír a hegesztett var-
rat és a hőhatásövezet ausztenittartalmára, és ez a hatás hogyan függ a hegesztési 
technológiai tényezőktől.  

• Célom az alapanyagban lévő oldott N és az ívenergiával kapcsolatos lehűlési idő hatá-
sának vizsgálata a hőhatásövezet ausztenittartalmára. 

• A varratfémmel kapcsolatban célom a hozaganyag nélküli, Ar védőgázzal végzett TIG-
hegesztés esetén a nitrogéntartalom csökkenés mértékének meghatározása az 
ívenergia függvényében. 

• Célom egy modell kidolgozása, amivel meghatározható a védőgázhoz kevert N2 hatá-
sa a varratfém teljes oldott N-tartalmára a hőbevitel függvényében.  
A kísérletek elvégzéséhez az ipari gyakorlatban leginkább elterjedt X2CrNiMoN22–5–

3 (1.4462, később csak 2205) jelű standard és két új típusú X2CrMnNiN21–5–1 (1.4162, 
2101) és X2CrNiMnMoCuN24–4-3–2 (1.4662, 2404) sovány duplex acélt választottam. 
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3. A KUTATÓMUNKA FELÉPÍTÉSE  
A teljes hegesztési folyamat egyes elemeinek hatását a varratban kialakult ausztenittarta-
lomra külön, önmagában vizsgálom. A célkitűzésben megfogalmazott célok eléréséhez a 3.1. 
ábrán bemutatott folyamatábrát a bemutatott sorrendben valósítom meg. A 3.1. ábra mu-
tatja az egyes folyamatokhoz tartozó kísérletek várható eredményeit is. 

 
3.1. ábra. A kutatómunka megvalósításának folyamatábrája. 

 A kutatómunkámban elengedhetetlen egy megfelelő metallográfiai vizsgálaton alapu-
ló módszer kidolgozása az alapanyag, a hőhatásövezet és a varratfém ausztenittartalmának 
meghatározására. Ehhez egy Beraha-II marószerrel történő, optimálisnak tekintett maratási 
módszert alkalmazok.  
 Az alapanyagban oldott N és a hűlési idő hatásának vizsgálatához Gleeble termo-
mechanikus szimulátorral készült minták és 142-es eljárással készített varratok hőhatásöve-
zetének ausztenittartalmát vizsgálom. A mért adatok alapján felállítok egy összefüggést, 
amellyel becsülhető a hőhatásövezetben kialakuló ausztenites fázis mennyisége a lehűlési 
idő függvényében. A Gleeble szimulátor segítségével szélesebb tartományon belül vizsgálha-
tók a kritikus lehűlési sebességek hatásai, programozottan és reprodukálhatóan. 
 A varratfém vizsgálata során először különböző N2-tartalmú (0–50 %) Ar-alapú védő-
gázzal, 142-es eljárással készítek varratokat. A teljes oldott N-tartalom és az ausztenittarta-
lom eredményei alapján felállítok egy modellt, mellyel becsülhető a varratfém oldott nitro-
géntartalma a megszilárdulás után. Vizsgálom a teljes oldott N-tartalom hatását a varratfém 
ausztenittartalmára. Ezután Ar védőgázzal, hozaganyag nélkül TIG-hegesztett minták varrat-
fémének teljes oldott N-tartalmát, és az ausztenittartalmát vizsgálom az ívenergia függvé-
nyében, amely vizsgálat során célom egy összefüggős megállapítása a varratfémben mérhető 
nitrogéncsökkenés és az alkalmazott ívenergia mennyiségek között. 
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4. A DUPLEX KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK FÁZISARÁNYÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
Ebben a fejezetben bemutatok egy optimális maratáson és metallográfiai vizsgálaton alapuló 
ausztenittartalom meghatározására szolgáló módszer kidolgozását az alapanyag, a hőhatás-
övezet és a varratfém vizsgálatára. A későbbiekben az ausztenittartalom méréséhez a jelen 
fejezetben bemutatott, képelemzésen alapuló módszert fogom alkalmazni. 

4.1  Az ausztenit/ferrit fázisarány meghatározására szolgáló módszerek szak-
irodalmi áttekintése  

Duplex acélok ausztenit/ferrit (A/F) fázisarányának meghatározására több módszer is ren-
delkezésre áll. Ipari körülmények között leginkább valamely örvényáramos mérésen alapuló 
berendezés használata az elterjedt. Ezek közül a legnépszerűbb a Fischer FMP30 típusú fer-
ritszkóp. A ferritszkóppal történő mérés előnye a gyorsaság, a helyszíni alkalmazhatóság és 
az egyszerű kezelhetőség. Hátránya azonban a geometriai alkalmazhatóság korlátja. A mérő-
szonda a szükséges csúszó hüvellyel együtt ~6 mm átmérőjű, ami egyes esetekben nehézzé 
teszi a varratfém (például gyöksor gyökoldali felülete) vizsgálatát. A ferritszkóppal történő 
mérés örvényáramos mérési elven alapul. Ennek okán a mérés érzékeny a mérendő minta-
darab és a mérőszonda közötti légrésre, a felületi érdességre (például nem egyenletes felüle-
tű takaró- vagy gyöksor) és a mérőszonda felülettel bezárt szögére. A helytelen mérés jel-
lemzően a valósnál kisebb mért ferrittartalmat eredményez, ugyanis a légrés növekedésével 
növekszik a mért paramágneses térfogat, amiből helytelenül a teljes ausztenittartalom növe-
kedésére következtethetünk. 
 A fázisarány meghatározásához metallográfiai módszerek is alkalmazhatók. Duplex 
acélok esetén az ASTM E562-11 szabvány [175] szerinti kézi pontszámolás módszere elősze-
retettel alkalmazott a kutatók körében [176–178]. A szabvány szerinti módszer a következő: 
egy felnagyított metallográfiai felvételre egy ponthálót helyezünk, és az értékelő eldönti, 
hogy az adott pont beleesik-e a kérdéses fázis területébe. Ahhoz, hogy a relatív pontosság 
elérje a 33 %-ot, 4 különböző felvételen kell elvégezni legalább 100 pont kiértékelését. 
McEnerney [36] és társai 10 %-os relatív pontosság eléréséhez 800 pont kiértékelését végez-
ték el manuálisan duplex acél hegesztett varratán. Érdemes még megemlíteni, hogy a szab-
vány a vizsgálandó fázis 20 %-os értékéig ad ajánlásokat, ezzel szemben duplex acélok eseté-
ben az ausztenittartalom jellemzően 30–70 % között mozog. Ezen okokból az ASTM E562-11 
[175] szerinti módszer erősen szubjektív a leolvasási bizonytalanság miatt. A módszer egyben 
időigényes is, ami nehézzé teszi a kiértékelés pontosságát és gyorsaságát. 
 A metallográfiai felvételek képelemző szoftver segítségével szintén értékelhetők. Ah-
hoz, hogy a duplex acélokban kialakuló fázisokat láthatóvá tegyük különböző marószerek 
alkalmazására van lehetőség (4.1. táblázat, anyagjelölésként a négy számból álló amerikai, 
AISI számozást használtam). 
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4.1. táblázat. A duplex acélok fázisainak kimutatására alkalmazható marószerek és össze-
tételük. 

Marószer Összetétel Alkalmazás Alkalmazott duplex anyagminőség 

Beraha-II 
85 mL H2O 
15 mL HCl 
1g K2S2O5 

Csak a ferrites fázis 
színezésére 

2101, 2304, 2205, 2507 [53, 63, 69, 
71, 79, 103, 130, 135, 166, 168, 

179–202] 

Grosbeck 
100 mL H2O 

4 g NaOH 
4 g KMnO4 

Szigma-fázis és a 
nitridek kimutatására 2205, 2507 [203–206] 

Vasklorid 
100 mL H2O 

5 g FeCl3 

1 g NaNO3 

Sovány duplex acélok 
másodlagos fázisának 

kimutatására 

Minden sovány duplex acélra [207, 
208]  

Nátrium-
hidroxid 

100 mL H2O 
40 g NaOH 

Duplex acélok másod-
lagos fázisának kimu-

tatására 

2205, 2507  
[209–213] 

Nátrium-
hidroxid 

elektrokémiai 
maratással 

100 mL H2O 
10 g NaOH 

A chi- és szigma-
fázisok megkülönböz-

tetésére 

2101, 2304, 2205, 2507 
[51, 86, 125, 164, 165, 185, 195, 

204, 211, 214–239] 

Murakami 

100 mL H2O 
10 g NaOH 

10 g 
K3Fe(CN)6 

Szigma-fázis kimuta-
tására 

2205, 2507 
[138, 181, 192, 201, 204, 240–246] 

 

Carpenter 
85 mL 
C2H6O 

15 mL HCl 

A szemcsehatárok 
kimutatására Minden duplex acélra [201] 

Kálium-
hidroxid 

elektrokémiai 
maratással 

50 mL H2O 
10 g KOH 

A chi-, szigma- és fer-
rit fázisok megkülön-

böztetésére 

2002, 2101, 2304,  
2404, 2205, 2507 

[52, 67, 68, 164, 169, 170, 191, 
206, 247–257] 

Lai és szerzőtársai [258] a fázisszelektív felületszínezéssel (színes „maratással”), és az 
azt követő képelemzéssel történő fázisarány meghatározással kapcsolatban nehézségeket 
tapasztaltak. Publikációjukban a kvantitatív képelemző módszer használata félrevezető 
eredményekhez vezetett. Az általuk alkalmazott kálium-hidroxidos maratási módszer nem 
eredményezett megfelelő kontrasztot az ausztenites és ferrites fázisok között. Emiatt az al-
kalmazott képelemző szoftver nem tud megfelelőképpen különbséget tenni a két fázis kö-
zött. Keskitalo és társai tanulmányában [131] az általuk használt nátrium-hidroxidos maratás 
nehézzé tette a képelemző szoftverrel történő kiértékelést, szintén a nem megfelelő kont-
raszt miatt. 
 A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék korábbi hallgatója, Wladyczanski 
Ivett Éva szakdolgozatában [259] a delta-ferrit mennyiségének meghatározására szolgáló két 
mágneses elven alapuló (Ferrikomp és ferritszkóp) módszer eredményeit hasonlította össze 
a képelemző szoftverrel meghatározott eredményekkel. Eredményként arra a következtetés-
re jutott, hogy a színes maratást követő képelemző módszer a leginkább alkalmazható az 
ausztenittartalom meghatározására, bár ez a módszer a legtöbb esetben nagyobb ferrittar-
talmat eredményezett, mint a mágneses elven alapuló mérések eredményei. 
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Pontosabb fázisarány meghatározáshoz röntgendiffrakciós (XRD) és visszaszórtelekt-
ron-diffrakciós (EBSD) mérések alkalmazhatók. Silva és szerzőtársai [260] XRD módszer segít-
ségével mérték a fázisarányt 2101-es sovány duplex acél esetén. Az XRD-módszer gyakran 
alkalmazott másodlagos fázisok vizsgálatára is. Angella és társai [186] XRD-módszerrel hatá-
rozták meg másodlagos fázisok mennyiségét és morfológiáját 2205 duplex acél esetén. Még 
pontosabb meghatározáshoz az XRD-módszert képelemző szoftveres méréssel egészítette ki 
[261] és [87]. Az XRD-mérés korlátja a mérhető térfogat. A mérési terület általánosan 
~200 µm2 [195], a behatolási mélység pedig általában nem nagyobb ~70 µm-nél [262]. 

 

Mivel a duplex acélok hegesztésekor a 
kialakuló hőhatásövezet általában rendkí-
vül keskeny (legfeljebb ~300 µm, még 
nagy hőbevitelű eljárások esetén is [61], 
lásd a 4.1. ábrán) a ferritszkópos és XRD-
mérési technikák nem alkalmasak a hőha-
tásövezet fázisarányának mérésére. Az 
EBSD-mérés már nagyobb területek vizs-
gálatára alkalmas [263] és nagy felbontó-
képességű (~0,1 µm). Örnek és társai 
[264] EBSD-módszert használtak 2205 
jelű duplex acél fázisaránymeghatározá-
sára, 770 nm lépésközzel. Az EBSD mérés 
azonban a képminőség függvényében a 
rendkívül időigényes és nagy figyelmet 
igénylő mintaelőkészítésen túl akár 10–12 
órán keresztül is eltarthat. 

4.1. ábra. 142-es eljárással készült saját var-
rat ~250 µm széles hőhatásövezettel.  

Ívenergia ~1 kJ/mm, alapanyag 2205, maró-
szer Beraha-II. 

 Ezek alapján elmondható, hogy az optimálisan alkalmazható fázisarány-meghatározás 
a megfelelő maratási eljárást követő szoftveres képelemzés lehet. Emellett különös figyel-
met kell fordítani a megfelelő kontraszt értékre az ausztenit és ferrit fázisok között, melyet 
Beraha-II marószer használata mellett vizsgálok.  

4.2 Alkalmazott alapanyagok az értekezésben szereplő összes kísérlethez 
A vizsgált duplex alapanyagok kémiai összetételét tartalmazza a 4.2. táblázat. A nitrogéntar-
talmat Horiba EMGA 620-W készülékkel (lásd 5.2.2 fejezet) az adatlapokon feltüntetett ötvö-
zők mennyiségét PMI Master Sort optikai emissziós spektrométerrel ellenőriztem. 

4.2. táblázat. A kísérletekhez használt duplex acélok kémiai összetételei. 
Anyag-

minőség 
Kivitel, 
méret Anyagjelölés 

Kémiai összetétel (%) 
C Cr Ni Mn Mo N Cu Si P S 

2101 Lemez 
3 mm 

X2CrMnNiN21–
5–1 0,02 21,5 1,5 4,9 0,3 0,234 

±0,002 0,3 0,66 0,03 0,001 

2404 Lemez 
3 mm 

X2CrNiMnMoCu
N24–4–3–2 0,02 24,1 3,6 3,1 1,6 0,276 

±0,001 0,4 0,70 0,02 0,001 

2205 Lemez 
5 mm 

X2CrNiMoN22–
5–3 0,02 21,6 4,7 1,9 3,1 0,181 

±0,003 0,3 0,76 0,03 0,001 

2205 Lemez 
6 mm 

X2CrNiMoN22–
5–3 0,02 22,4 5,8 1,4 3,1 0,166 

±0,002 0,3 0,65 0,03 0,001 

2205 
Rúd, 

Ø9,5 m
m (3/8”) 

X2CrNiMoN22–
5–3 0,02 22,2 5,9 1,6 3,1 0,163 

±0,001 0,3 0,51 0,03 0,001 
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4.3 Kiértékelési módszerek a maratási vizsgálatok során 
A maratási vizsgálatokhoz az ipari gyakorlatban leginkább elterjedt 2205 jelű standard 
(lv.: 5 mm) és két új típusú 2101 és 2404 sovány duplex acélt használtam (ld. 1.3 fejezet). 

4.3.1 Az optimális maratási ciklus és a metallográfiai kiértékelés 

A metallográfiai kiértékeléshez szükséges minták a varratirányra merőleges irányban, vagy a 
fizikai szimuláció esetén a hengeres minta hossztengelyére merőlegesen, a hőmérsékletmé-
rés helyén kerültek kimunkálásra, folyamatos hűtés mellett. A kivágott mintadarabok Du-
racryl plus polimetil-metakrilát anyagba kerültek hidegbeágyazásra. A beágyazott minták 
folyamatos hűtés mellett kerültek csiszolásra, 4000-es szemcsefinomságú szilícium-karbid 
csiszolópapírig (hagyományos metallográfiai előkészítés). A polírozás polírozó posztón tör-
tént, 3 µm szemcsenagyságú gyémánt szuszpenzióval. A színes maratás Beraha-II típusú 
(85 mL H2O + 15 mL HCl + 1 g K2S2O5) marószerrel történt. A felvételek elkészítése Olympus 
PMG-3 típusú fénymikroszkóppal történt. A metallográfiai felvételeken történő ausztenittar-
talmat ImagePro képelemző szoftverrel, a jelen fejezetben bemutatott módszer segítségével 
határoztam meg. A sztereomikroszkópos felvételek Olympus SZX 16 típusú mikroszkóppal 
történtek. 
 A képelemző szoftverrel történő ausztenittartalom-meghatározáshoz először a Bera-
ha-II marószerrel elérhető optimális maratási ciklust szükséges megállapítani, a vizsgált alap-
anyagokra. A Beraha-II típusú marószerben lévő kálium-metabiszulfit (K2S2O5) a maratás so-
rán S2O52- ionná bomlik, mely a ferrites fázison rakódik le, így a maratott mintáról készült 
felvételen a ferrites fázis sötét, az ausztenites fázis világos területként jelenik meg. Ezzel az 
eljárással kellően kontrasztos kép kapható a két fázis között. A fázisok színe között kialakuló 
kontraszt nagysága azonban függ a maratási időtől, a maratási ciklusok számától és a ma-
ratni kívánt alapanyag kémiai összetételétől.  
 Ezért a vizsgált anyagminőségek optimális maratási ciklusának meghatározásához a 
4.3. táblázat szerinti maratási ciklusokat végeztem el.  

4.3. táblázat. Alkalmazott maratási ciklusok 
és maratási idők a Beraha-II marószerrel 
történő A/F meghatározáshoz. 

Maratási 
ciklusok 
száma 

Teljes maratási idő (s) 

3 6 12 24 48 

1 × × × × × 
2  × × × × 
3  × × × × 

 

Az egy ciklusra jutó maratási idő a teljes 
maratási idő és a maratási ciklus hányadosa. 
Például a 2 maratási ciklus és 24 s teljes 
maratási idő; 2 × 12 másodperces maratást 
jelent. A maratást mindig friss marószerben 
végeztem el, a beágyazott minta marószer-
ben történő mozgatása mellett. A többszö-
rös maratási ciklusok között a mintákat eta-
nolos mosással tisztítottam. Egy újabb ma-
ratási ciklus vizsgálata előtt a mintákat 
2500-as szemcsefinomságú csiszolópapírral 
csiszoltam vissza, majd ismét políroztam. 

Az optimális maratási ciklus meghatározásához 142-es eljárással, 4.6 argon védőgázzal készí-
tettem hernyóvarratokat, vízszintes, PA pozícióban (MSZ EN ISO 6947:2011 [265] szerint). Az 
alkalmazott ívenergia 2205 acél esetén 1 kJ/mm volt az 5 mm-es lemezvastagság miatt.  
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A 2101 és 2404 (4.2. ábra) acélok esetén 
az alkalmazott ívenergia 0,86 kJ/mm volt 
a 3 mm-es lemezvastagság miatt. Ezek az 
ívenergia értékek átlagosan 130 mm2 
varrat keresztmetszeti felületet eredmé-
nyeztek, és ~200 µm széles hőhatásöve-
zetet. A metallográfiai felvételeket a 
varratokból készült keresztmetszeti csi-
szolatokról készítettem. Erre azért volt 
szükség, hogy a különböző maratási ciklu-
sok eredményei összehasonlíthatók le-
gyenek egyéb vizsgálatokkal (lásd 4.1 fe-
jezet). A felvételek közel ugyanarról a 
~700 × 700 µm-es területről készültek, a 
varratfémben. 

4.2. ábra. 142-es eljárással készült varrat 
 ~200 µm széles hőhatásövezettel.  

Ívenergia 0,86 kJ/mm, alapanyag 2404. 

A fénymikroszkóppal készített ~700 × 700 µm-es területből 500 × 500 µm-es területet 
lefedő felvételt vágtam ki. Erre azért volt szükség, hogy mindig ugyanazt a területet vizsgál-
jam a képelemző szoftver segítségével. A szoftver a körülvágott felvételen felveszi a szürke-
árnyalatos, 8 bites hisztogramot, 0-től 255-ös értékig (4.3. ábra).  

 
4.3. ábra. Képelemző szoftverrel történő ausztenittartalom-meghatározás lépései. 

Megfelelő maratás esetén a hisztogramban két csúcsot lehet megfigyelni. A 0 értékhez 
közelebb lévő csúcs (DGP) a sötét területekhez közelebb eső pixelek intenzitását, a 255 ér-
tékhez közelebb lévő csúcs (LGP) pedig a világos területekhez közelebb eső pixelek intenzitá-
sát mutatja. A két csúcs közti különbség (ΔG) az ausztenit és ferrit fázisok közti kontraszttal 
egyenesen arányos. A kiértékelés során a DGP és LGP csúcsok közti távolság felét határoztam 
meg referenciapontként. A küszöbszintet a referenciaponthoz állítottam be. A küszöbszint-
nél sötétebb területeket feketére, a világosabb területeket fehérre színezi át a képelemző 
szoftver. Az átszínezés után a fekete-fehér kép hisztogramjának két diszkrét csúcsa adódik; a 
0 és a 255 értékeknél, így a szoftverrel könnyen megállapítható a fekete és fehér területek 
aránya, ami az optimális maratás esetén megegyezik az ausztenit / ferrit aránnyal. A továb-
biakban az ausztenittartalom képelemzővel történő meghatározásának validálása során 
mindig a vizsgált tartományon belül a legnagyobb kontrasztot adó maratási ciklust tekintet-
tem optimálisnak. 
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4.4 Az optimális maratási cikluson alapuló ausztenittartalom-meghatározás 
validálása 

A kidolgozott módszer validálásához az ipari gyakorlatban alkalmazott Fischer FMP30 típusú 
ferritszkópos mérést, az ASTM E562-11 szabvány [175] szerinti kézi pontszámolás módszerét, 
és a legpontosabb eredményt adó EBSD kiértékelési módszert használtam (ezen okból a vali-
dáláshoz a varratfémet vizsgáltam és nem a hőhatásövezetet). 

4.4.1 A fázisarány vizsgálata ferritszkópos méréssel 

A 4.1 fejezetben bemutatott, képelemző szoftveren alapuló kiértékelési mód mellett a var-
ratfém fázisarányának mérését Fischer FMP30 típusú ferritszkóppal is elvégeztem. A készü-
lék a ferromágneses térrészek arányát jeleníti meg százalékos arányban, melyből következ-
tetni lehet a ferrit- és az ausztenittartalomra [266]. Minden esetben legalább 10–10 pontban 
mértem az elkészült hegesztett varratok koronaoldalának felületén, a varrat hosszirányú 
szimmetriatengelyén, a teljes hosszon egyenletesen elosztva.  

4.4.2 Az ausztenittartalom-meghatározása kézi pontszámolás módszerével az optimálisan 
maratott mintán 

A mérést szintén a keresztmetszeti csiszolatokon végeztem el, az optimálisnak tekintett ma-
ratási ciklus alkalmazása után. A kiértékeléshez mindhárom anyagminőség esetén egy 108 
pontból álló hálót (lásd 12.1. ábra a mellékletben) helyeztem a metallográfiai felvételre. A 
kiértékelő személy dönti el, hogy az adott pont beleesik-e a mérendő fázis felületébe. Igen 
esetén 1 pontot, nem esetén 0 pontot, szemcsehatárra eső pont esetén 0,5 pontot ad az 
értékelő. Az értékelésnél a kiértékelő által adott pontszámok összege osztódik a teljes vizs-
gált pontszámmal (esetünkben 108). Így adódik a vizsgált fázis százalékos aránya, a vizsgált 
keresztmetszetben. A módszer szubjektivitásának vizsgálata érdekében a mérést, egymástól 
függetlenül, két különböző személy is elvégezte. 

4.4.3 A fázisarány vizsgálata EBSD méréssel az optimálisan maratott mintán 

Az EBSD mérést ~500 × 500 µm-es területen végeztem el a varratfémből készült beágyazott 
keresztmetszeti csiszolatokon. Az előkészítés során a minták 1 µm szemcsenagyságú gyé-
mánt szuszpenzióval, majd 5 µm szemcsenagyságú kolloid-szilika polírozószerrel políroztam. 
A mechanikus polírozást követően elektropolírozást végeztem 40 V feszültség mellett 
40 másodpercig, Buehler W3 elektrolitban. 

Az EBSD mérést Philips XL30 pásztázó elektronmikroszkóphoz kapcsolt TexSEM TSL 
EBSD detektorral végeztem el. A lépésköz 1,4 µm volt, ami legalább 250 000 vizsgált pontot 
jelent. A kiértékelést egy csökkentett, ~400 × 400 µm-es területen végeztem el. Ebben az 
esetben a metallográfiai értékelést az EBSD mérést követő maratás után végeztem el. 
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4.5 Az ausztenittartalom-meghatározásra alkalmazott módszerek eredményei 
és kiértékelésük 

Jelen fejezetben bemutatom az alkalmazott maratási ciklusok eredményeit, majd az alkal-
mazhatóság meghatározásának lépéseit és validálásukat. 

4.5.1 Az maratási ciklus optimalizálása 

A 4.3. táblázatban bemutatott paraméterekkel elkészített metallográfiai felvételek a 4.4. 
ábrán láthatók. Látható, hogy a ΔG kontraszt értékek erősen függenek az alkalmazott mara-
tási ciklustól. Az is látszik, hogy a különböző duplex anyagminőségek másként reagálnak 
ugyanarra a maratási ciklusra. A maratási ciklusok hatásának vizsgálatával a célom a legna-
gyobb kontraszt értéket adó (ΔG = max.) ciklus meghatározása volt, mindhárom anyagminő-
ség esetére.  
 A 2205 anyagminőség esetén egyszeres maratás vizsgálatakor a 6 másodperces ma-
ratási idő eredményezte a legnagyobb értéket, ΔG = 88. A legkisebb kontraszt értéket a 24 
másodperces, egyszeres maratási ciklus eredményeként kaptam, ahol ΔG = 1. Ebben az eset-
ben az ausztenites és ferrites fázisok között metallográfiai módszerekkel nem lehet különb-
séget tenni. A többszörös maratási ciklus jobb kontraszt eredménye abból származik, hogy az 
első maratási ciklus alatt a szemcsehatárok válnak láthatóvá, és a rákövetkező maratási cik-
lusok pedig sötétebbé teszik a ferrites területeket, azaz növelik a kontrasztot a két fázis kö-
zött. Háromszoros maratási ciklus azonban általánosan nem ajánlott, mert rövid maratási 
ciklusok esetén kis kontraszt értéket eredményez (például 3 × 2 s és 3 × 4 s ciklusok, ahol 
sorrendben ΔG = 6 és 11). A két legnagyobb kontraszt értéket adó maratási ciklus a 3 × 16 s 
értéknél (ΔG = 149) és a 2 × 12 s (ΔG = 152) értéknél található. A 4.4. ábra alapján a legjobb 
kontrasztot eredményező maratási eljárás ΔG értékének gradiense a többszörös maratási 
ciklusszámok felé mutat ~10–15 s ciklusonkénti maratási idő mellett. Azonban a ciklusszám 
növelése nehezíti a maratás elvégzését (minták gyors etanolos mosása a ciklusok között, 
szárítás), ezért a további kiértékeléséhez a rövidebb és egyszerűbb 2 × 12 s (ΔG = 152) mara-
tási ciklust választottam. 
 A 2101 anyagminőség esetén a rövidebb maratási idők kisebb kontrasztot eredmé-
nyeztek (ΔG = 8–52). A többszörös maratási ciklusok és a hosszabb maratási idők a ferrites 
fázist sötétebbre színezték. Azonban az ausztenit-ferrit szemcsehatárok világosak maradtak, 
melyek nehézzé teszik a felvételek képelemzővel történő kiértékelését. A 2101 anyagminő-
ség esetén a legnagyobb kontraszt értéket adó maratási ciklus az 1 × 24 s (ΔG = 77). 
 A 2404 anyagminőség esetén a rövidebb maratási idők gyengébb kontraszt értéket 
eredményeztek, még többszörös maratási ciklusok esetén is (ΔG = 24–97). Hasonlóan, a 
hosszabb maratási idők is gyenge kontraszt értéket eredményeztek, még többszörös maratá-
si ciklusok esetén is (ΔG = 39–94). A legjobb kontrasztot a két fázis között a 2 × 6 s eredmé-
nyezte (ΔG = 142). A 3 × 8 s maratási ciklus szintén nagy kontraszt értéket adott (ΔG = 141). 
Hasonlóan a 2205 anyagminőséghez, az egyszerűség kedvéért a továbbiakban a rövidebb 
2 × 6 s (ΔG = 142) maratási ciklust választottam. A 4.5. ábrán, színes szintvonalas diagramban 
látható a ΔG kontraszt érték a teljes maratási idő és a maratási ciklusszám függvényében. A 
2205 anyagminőség esetén a nagyobb kontraszt értékek a kettős maratási ciklus esetén 
adódtak. A 2101 anyagminőség esetén az egyszeres maratási ciklus, és a hosszabb maratási 
idő adta a nagyobb kontrasztot. A 2404 anyagminőség esetén a 2205-höz hasonlóan a kettős 
maratási ciklus és a rövidebb maratási idő eredményezte a nagyobb kontraszt értéket. 
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4.4. ábra. A különböző maratási eljárással készült metallográfiai felvételek és a ΔG 

(kontraszt) értékek, Beraha-II típusú marószer alkalmazása esetén. 
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4.5. ábra. A ΔG (kontraszt) értékek a teljes maratási idő és a maratási ciklusszám függvényé-

ben, Beraha-II típusú marószer alkalmazása esetén. 

A képelemző módszerrel meghatározott ausztenittartalom (ARKépel) összefoglaló érté-
kei találhatóak a 4.4. táblázatban, kiemelve a legnagyobb kontraszt értéket adó maratási 
ciklus eredményeivel. 
 A 2205 anyagminőség esetén a képelemző szoftverrel kapott legkisebb ausztenittar-
talom 14,1 %. A legnagyobb mért ausztenittartalom 31,2 %. Az 1 × 24 s maratási ciklus után 
készített metallográfiai felvétel képelemző szoftver segítségével nem volt kiértékelhető, az 
LGP és DGP csúcsok egymást fedése miatt. A mért értékekből kapott ausztenittartalom át-
lagértéke 20,7 ± 5,9 %. A legnagyobb kontrasztot adó maratási ciklust követő képelemzés 
esetén 30,3 % ausztenittartalom mérhető. 
 A 2101 anyagminőség esetén az képelemző szoftverrel kapott legkisebb ausztenittar-
talom 8,3 %. A legnagyobb mért ausztenittartalom 27,1 %. A mért értékekből kapott auszte-
nittartalom átlagértéke 18,8 ± 5,8 %. A legnagyobb kontrasztot adó maratási ciklust követő 
képelemzés esetén 30,3 % ausztenittartalom mérhető. 
 A 2404 anyagminőség esetén az képelemző szoftverrel kapott legkisebb ausztenittar-
talom 16,6 %. A legnagyobb kapott ausztenittartalom 36,4 %. A mért értékekből kapott ausz-
tenittartalom átlagértéke 26,4 ± 6,4 %. A legnagyobb kontrasztot adó maratási ciklust követő 
képelemzés esetén 32,5 % ausztenittartalom mérhető. 
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4.4. táblázat. Összefoglaló táblázat a 4.3. ábra alapján képelemző módszerrel meghatáro-
zott világos területek intenzitása (LGP), sötét területek intenzitása (DGP), kontraszt (ΔG), a 
sötét területek hisztogramjához tartozó félértékszélesség (FWHMSötét), ausztenittartalom 
(ARKépel) értékeiről és a ferritszkópos méréshez viszonyított alkalmazhatósági fokáról 
(DoU). 

Anyagminőség 
Maratási 
ciklusok 
száma 

Teljes ma-
ratási 
idő (s) 

LGP DGP ΔG FWHMSötét 
ARKépel 

(%) 
DoU 

2205 

1 

3 230 194 36 40 15,5 2,2 
6 240 152 88 37 24,7 6,9 

12 204 191 13 n.a. 21,6 4,0 
24 194 193 1 n.a. n.a. n.a. 
48 239 193 46 61 16,1 2,3 

2 

6 206 193 13 42 14,7 2,0 
12 241 159 82 46 20,4 3,4 
24 247 95 152 36 30,3 20,6 
48 227 185 42 48 14,1 2,0 

3 

6 201 195 6 58 15,9 2,2 
12 203 192 11 n.a. 19,0 2,9 
24 241 148 93 47 25,1 7,6 
48 244 95 149 39 31,2 12,6 

2101 

1 

3 207 193 14 n.a. 10,7 1,5 
6 210 188 22 n.a. 16,4 2,2 

12 221 172 49 39 24,9 5,4 
24 236 159 77 37 27,1 8,7 
48 222 175 47 25 19,9 2,9 

2 

6 205 197 8 n.a. 8,3 1,4 
12 229 199 30 80 12,5 1,7 
24 243 171 72 42 22,6 3,8 
48 234 196 38 38 17,8 2,4 

3 

6 235 195 40 43 16,7 2,2 
12 250 198 52 112 20,6 3,1 
24 247 192 55 141 21,5 3,4 
48 243 169 74 114 25,7 6,2 

2404 

1 

3 236 139 97 31 30,6 11,6 
6 234 149 85 24 30,1 9,9 

12 231 170 61 38 21,9 2,9 
24 220 177 43 43 26,0 4,5 
48 244 111 133 35 35,3 18,6 

2 

6 215 188 27 30 16,8 2,0 
12 247 105 142 20 32,5 33,5 
24 241 147 94 61 26,9 5,1 
48 217 177 40 41 26,0 4,5 

3 

6 214 190 24 19 16,6 2,0 
12 226 170 56 29 23,5 3,4 
24 243 102 141 29 36,4 11,6 
48 220 181 39 65 21,1 2,7 
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A kiértékelésből látható, hogy az előzetesen alkalmazott maratási idő és ciklusszám 
függvényében erősen eltérő ausztenittartalom mérhető a képelemző szoftverrel történő 
meghatározás során. A legnagyobb eltérés 16–19 % között mozog mindhárom esetben. A 
megfelelő maratási ciklus elengedhetetlen a képelemző szoftverrel történő A/F méréshez, 
ezért a következő fejezetekben ennek validálását mutatom be. 

4.5.2 A ferritszkóppal történt A/F mérés eredményei a maratási vizsgálat során 

Az optimális maratási ciklus validálását először ferritszkópos méréssel végeztem el. A fer-
ritszkóppal mért átlagos ausztenittartalom (ARFerit): 

• 28,9 ± 2,7 % 2205 anyagminőség esetén,  
• 30,6 ± 2,5 % 2101 anyagminőség esetén, 
• 33,5 ± 2,1 % 2404 anyagminőség esetén.  

A későbbi kiértékelésben (a maratási kísérletekhez) ezeket az értékeket használtam referen-
ciapontként.  
 A validálás alapjaként az optimálisan maratott ARKépel értékek kerültek összehasonlí-
tásra (4.4. táblázat) a referenciapontként vett ferritszkópos mérés ausztenittartalom ered-
ményével (ARFerit). A maratási eljárás ausztenittartalom-meghatározásra történő alkalmazha-
tóságának értékelésre bevezetem az ezt leíró DoU („degree of usability”, alkalmazhatósági 
fok) mértékegység nélküli számot (4.1. egyenlet).  

 
KépelFerit

Ferit

ARAR
ARDoU
−

=  (4.1. egyenlet) 

A 4.4. táblázatból egyértelműen látható, hogy mindig a legnagyobb kontrasztot adó 
maratási ciklus (ΔG = max.) adta a ferritszkópos méréshez viszonyított legnagyobb DoU érté-
ket.  

A 4.6. ábrán látható a DoU értéke mindhárom anyagminőségre az LGP és DGP értékek 
függvényében. A legnagyobb DoU fok a legnagyobb LGP és legkisebb DGP esetén adódnak. A 
DoU gradiense tehát a legnagyobb kontraszt felé mutat, ami bizonyítja, hogy a legnagyobb 
kontrasztot adó maratási ciklus tekinthető optimálisnak. 
 A 2205 és 2404 anyagminőségek (közel azonos Ni-tartalom) hasonlóan reagáltak a 
maratási ciklusokra. A 4.6. ábra alapján szintén elmondható, hogy az LGP és DGP értékeknek 
nagyjából azonos hatásuk volt a DoU fokra, mert a gradiens iránya körülbelül 45°. 

Ezzel szemben a 2101 (kis Ni-tartalmú) alapanyag jelentősen eltérően viselkedett. 
Ennél az anyagminőségnél a DGP értékeknek nagyobb hatása volt a DoU-ra. Ennek oka, hogy 
az alkalmazott Beraha-II marószer a többszörös maratási ciklusok során csökkentette a ferri-
tes fázis sötétségi fokát (DGP csökken), de az ausztenites fázis világossági foka nem csökken  
(LGP nő). 
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4.6. ábra. A DoU alkalmazhatósági fok a DGP és LGP értékek függvényében az, Beraha-II tí-

pusú marószer alkalmazása esetén. 

  
4.7. ábra. A sötét területhez tartozó félérték-
szélesség (FWHMSötét) a DoU alkalmazhatósá-
gi fok függvényében, Beraha-II típusú maró-

szer alkalmazása esetén. 

A 4.4 táblázatból és a 4.7. ábrából látható 
az alkalmazhatósági fok (DoU) és a sötét 
területhez tartozó hisztogram félérték-
szélességének (FWHMSötét) kapcsolata. 
Általánosan elmondható, hogy a csökkenő 
FWHMSötét érték növekvő DoU fokot jelent. 
Ez a megállapítás összefügg azzal, hogy a 
„keskenyebb” sötét terület hisztogram 
nagyobb kontrasztot adó maratást jelent, 
azaz a szürkeárnyalatos hisztogram sötét 
területeihez tartozó csúcs (DGP) kiterjedé-
se egységesebb a maratást követő felvéte-
len.  



A nitrogén szerepe a duplex korrózióálló acélok hegesztésekor 

25 

A 4.8. ábrán a kontraszt érték (ΔG) és az alkalmazhatósági fok (DoU) közel exponenciá-
lis kapcsolata látható mindhárom vizsgált anyagminőségre. A növekvő kontraszt érték növek-
vő alkalmazhatósági fokot jelent. A 4.8. ábrán az is látható, hogy a 2404 anyagminőség esetén 
a két optimálishoz közeli maratási ciklus közül a rövidebb, 2 × 6 s maratási ciklus (ΔG = 142) ad 
nagyobb DoU fokot (DoU = 33,5), tehát ez tekinthető optimálisnak. 

  
4.8. ábra. A DoU alkalmazhatósági fok a ΔG 
kontraszt értékek függvényében, Beraha-II 

típusú marószer alkalmazása esetén. 

4.9. ábra. Az optimális maratási ciklust kö-
vető képelemző szoftverrel és ferritszkóppal 

mért varratfém ausztenittartalmak  
összehasonlítása. 

 Az optimális maratási ciklussal és a jelen fejezetben bemutatott képelemző módszer-
rel meghatározott varratfém ausztenittartalmak, összehasonlítva a ferritszkópos mérés so-
rán meghatározott eredményekkel, láthatók a 4.9. ábrán, saját publikált [79, 202, 267–270], 
és folyamatban lévő munkáink alapján. Látható, hogy az optimális maratási ciklust követő 
képelemzés a ferritszkóppal történő mérés eredményével azonos eredményt ad. Az y ten-
gely irányú szórás több, optimálisan maratott keresztmetszeti csiszolat (legalább három) 
képelemzővel történő kiértékelése miatt adódik. Az x tengely irányú szórás a varratonként 
legalább 10 pontból álló ferritszkópos mérésből adódik. Az illesztett 45°-os egyenes illesztési 
pontossága R2 = 0,99. Ezek alapján biztonsággal állítható, hogy az optimális maratást követő, 
képelemzéssel történő ausztenittartalom-meghatározás megfelelően alkalmazható olyan 
helyeken is, ahol a ferritszkópos mérés nem (például hőhatásövezet). 
 A ferritszkóppal történő validálást összefoglalva megállapítható, hogy a legnagyobb 
kontrasztot eredményező maratási ciklus tekinthető optimálisnak. Az optimális maratási 
ciklusok 2205 anyagminőség esetén 2 × 12 s, 2101 anyagminőség esetén 1 × 24 s, 2404 
anyagminőség esetén 2 × 6 s. 

4.5.3 Összehasonlítás az ASTM E562-11 [175] szerinti ausztenittartalom-meghatározás 
eredményeivel 

Az ARFerit értékeket az ASTM E562-11 [175] módszerrel mért ausztenittartalom (ARASTM) 
eredményeivel is összehasonlítottam. A kézi pontszámolást az optimálisnak tekintett mara-
tási ciklussal előkészített mintákon végeztük el (4.5. táblázat). A két, egymástól független 
kiértékelő személyt P1 és P2 jelölés jelzi a táblázatban. A ferritszkópos méréshez tartozó al-
kalmazhatósági fok ebben az esetben: 
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ASTMFerit

Ferit

ARAR
AR

DoU
−

=   (4.2. egyenlet) 

 A 4.5. táblázatból egyértelműen látszik az ASTM E562-11 módszer szubjektivitása, 
ami a ferritszkópos méréssel kapott eredményhez tartozó DoU fok szórásában is megjelenik. 
A 2101 anyagminőség esetén az ASTM E562-11 [175] módszer jobb DoU fokot eredménye-
zett, mint a kidolgozott képelemző módszer. Ennek oka, hogy a kézi pontszámolás átlaga 
(30,1 %) véletlenszerűen majdnem megegyezik a ferritszkópos mérés átlagával (30,6 %). 
Több kiértékelő esetén ez az átlag várhatóan jobban eltérne a ferritszkópos mérés eredmé-
nyétől. A kézi pontszámolás szubjektivitása a P1 és P2 kiértékelőt eredményeinek különbsé-
geiben látható, pedig ugyanaz a felvétel és ugyanaz a pontháló került kiértékelésre. A 2205 
és 2404 anyagminőségek esetében a kézi pontszámoláshoz tartozó DoU (sorrendben: 5,0 és 
5,5) jóval elmarad képelemző szoftveréhez (20,6 és 33,5) képest. Kiemelendő, hogy a kézi 
pontszámolás az előzetesen optimálisnak ítélt (a legnagyobb kontrasztot adó) metallográfiai 
felvételeken készült. Egy kevésbé kontrasztos maratást követően az eredmények még elté-
rőbbek lennének. Az ASTM E562-11 szerinti kiértékeléshez használt felvételek a mellékletben 
láthatók (12.1. ábra). 

4.5. táblázat. Az ARASTM ARFerit értékével összehasonlított DoU. Összeha-
sonlításként a képelemzővel történő értékelés ARKépel és DoU értékei. 

Anyag- 
minőség 

Képelemző módszer ASTM E562-11 módszer 

ARKépel 
(%) DoU 

ARASTM 

P1 
ARASTM 

P2 
ARASTM 

átlag DoU 
(%) 

2205 30,3 20,6 35,6 33,3 34,5±1,6 5,0±1,2 
2101 27,1 8,7 27,8 32,2 30,0±3,1 9,2±18,3 
2404 32,5 33,5 39,8 39,4 39,6±0,3 5,5±0,2 

4.5.4 Összehasonlítás az EBSD-vel történt A/F mérés eredményeivel 

Az EBSD-mérés eredményének (AREBSD) képelemzéssel történő összehasonlítását az optimáli-
san maratott mintákon végeztem el. A mérést a mérési idő csökkentése érdekében egy re-
dukált területen végeztem el, ezért a kisebb tartományon belüli ausztenittartalom-
meghatározás miatt a szórás nagyobb lehet. Ezért ebben az esetben a ferritszkópos mérés-
hez kapcsolható DoU fokot nem társítottam. Az EBSD mérés grafikus eredményei a 4.10. 
ábrán láthatók. Az EBSD mérés képminőségére egy példa látható a mellékletben (12.2. ábra), 
2404 anyagminőség esetére. 

Az AREBSD értékek láthatók a 4.6. táblázatban. A képelemzést az EBSD-mérésre csök-
kentett felületen végeztük el. Az eredmények nagyon jó egyezést mutatnak a képelemző 
módszerrel meghatározott ausztenittartalmakkal (ARKépel). A két eredmény közti különbség 
minden esetben kevesebb, mint 1 %. Annak ellenére is, hogy az EBSD-mérés után a mintákat 
újrapolíroztam és csak utána marattam. A jó egyezés ellenére az EBSD-mérésre történő min-
taelőkészítés rendkívül időigényes, bonyolult berendezéseket igényel és a mérési idő rendkí-
vül hosszú lehet, még kis területek mérése esetén is.  
 A ferritszkóppal történt mérés eredményeihez képest az EBSD-mérés már különböző 
eredményeket adott. Ennek oka az EBSD-méréshez használt csökkentett terület, és az A/F 
arány inhomogenitása a varrathossz mentén. Azonban a két mérés eredményei közti különb-
ségek még így is 10 % alatt maradtak. AZ EBSD-mérés eredményeivel történt összehasonlítá-
sok is a képelemző szoftver alkalmazását támogatják. 



A nitrogén szerepe a duplex korrózióálló acélok hegesztésekor 

27 

 
4.10. ábra. Az EBSD mérés eredményei az optimális maratást követő kép-

elemzés eredményeivel összehasonlítva. 

4.6. táblázat. Az AREBSD értékek az ARKépel és az ARFerit értékekkel összehasonlítva. 

Anyagminőség ARKépel AREBSD AREBSD - ARKépel AREBSD -  ARFerit  
(%) (%) (%) (%) 

2205 18,3 19,1 0,8 9,8 
2101 21,7 21,8 0,1 8,8 
2404 24,8 23,9 0,9 9,6 

 Ebben a fejezetben a három vizsgált alapanyagra (2205, 2101, 2404) meghatároztam 
a képelemző módszer megfelelő használatához szükséges optimális maratási ciklust. A vali-
dálást Fischer FMP30 típusú ferritszkóppal, ASTM E562-11 [175] kézi pontszámolás módsze-
rével és visszaszórtelektron-diffrakciós mérésekkel validáltam. A validált maratással és kép-
elemzővel történő ausztenittartalom-meghatározás alkalmas a keskeny hőhatásövezet 
vizsgálatára is, ahol a többi módszer nem, vagy csak körülményesen használható. A további 
kísérleteim során a bemutatott maratási ciklusokat használom a képelemzővel történő kiér-
tékeléshez. A jelen fejezetben vizsgált 2205-ös alapanyagra meghatározott maratási ciklus 
alkalmas az értekezésben bemutatott többi 2205 alapanyagra is. 
 A bemutatott ausztenittartalom-meghatározással kapcsolatos kutatásaink eredmé-
nyeiként [202, 269] meghívást kaptunk a Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) C-II-C albizott-
ságának (Testing and Measurement of Weld Metal; magyarul: A varratfém vizsgálata és mé-
rése) további munkáiba. Az albizottság fő témája a varratfém ferrittartalmának méréséről 
szóló 1992-es IIW dokumentum (A guidance on specifications of ferrite in stainless steel 
weld metal, magyarul, szabad fordításban: A varratfém ferrittartalmára vonatkozó utasítások 
irányelve) J. Lefebvre, DOC IIS/IIW-1166-92 [271]) felülvizsgálata. A revideálás célja az ajánlá-
sok ISO/TR jelentésbe történő átültetése (javasolt felépítés: II-C-578-19 dokumentum). To-
vábbá ezen eredményeim alapján fogalmazom meg az 1. tézisemet. 



A nitrogén szerepe a duplex korrózióálló acélok hegesztésekor 

28 

5. A HŐHATÁSÖVEZET AUSZTENITTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA  
A Beraha-II marószerrel történő optimális maratási ciklus meghatározása után a képelemző 
szoftver segítségével a jellemzően keskeny hőhatásövezet ausztenittartalma már meghatá-
rozható. Jelen fejezetben az ipari gyakorlatban leginkább alkalmazott 2205 alapanyagú pró-
batestek Gleeble fizikai szimulált és TIG-hegesztett hőhatásövezetének ausztenittartalmát 
vizsgálom a lehűlési idő függvényében. A 2101 és 2404 acélok esetében TIG-hegesztett köté-
seken (szűkebb hőbeviteli tartomány) ellenőrzöm a meghatározott összefüggés érvényessé-
gét. 

5.1 Szakirodalmi áttekintés a duplex acélok hegesztett varratainak hőhatás-
övezetéről 

Az 1.3 fejezetben tárgyalt okok miatt a duplex acélok hőhatásövezetének fázisaránya nagy-
mértékben eltérhet az ideálisnak tekintett 50 % ausztenittartalomtól. A hőhatásövezet fázi-
saránya várhatóan az 1.5. ábra és az ott magyarázott mechanizmus alapján zömében ferrites 
lesz. Ezt az átalakulást in-situ figyelték meg Palmer és szerzőtársai [272] TIG-hegesztés köz-
ben, ahol teljes mértékben ferrites hőhatásövezetet találtak. A duplex acélokban szilárd álla-
potban lezajló δγ átalakulás vizsgálatának érdekében a ferrites acéloknál általánosan al-
kalmazott 800 és 500 °C között eltelt lehűlési idő (Δt8/5) helyett a kutatók az 1200 és 800 °C 
között eltelt időt (Δt12/8) veszik figyelembe [242, 273–275]. Ennek oka a Fe-Cr-Ni pszeudo-
binér fázisdiagramon (1.4. ábra) látható, ugyanis ez az a hőmérséklet tartomány, ahol általá-
nosan a delta-ferritausztenit átalakulás végbemegy a lehűlés során. Ezzel szemben a ferri-
tes acélok esetére alkalmazott Δt8/5 lehűlési idő az ausztenitalfa-ferrit fázisátalakulásának 
leírására használatos. A Δt8/5 és Δt12/8 lehűlési idők közti átszámítás az 5.1. egyenlet [242, 
276] szerint megoldható, ahol T0 a szobahőmérséklet kelvinben, és a Δt8/5 másodpercben van 
kifejezve. 
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Az elérhető szakirodalomból összegyűjtött, többféle duplex anyagminőségen végzett kutatá-
sok eredményei ([70, 71, 242, 277–280]), láthatók az 5.1. ábrán. 

Látható, hogy a Δt12/8 lehűlési idő növekedésével nő a hőhatásövezet ausztenittar-
talma. A legjelentősebb változás a ~15 s alatti Δt12/8 lehűlési idők esetén mérhető, az ennél 
nagyobb lehűlési idők már csak kisebb mértékű (~+5 %) ausztenittartalom növekedést jelen-
tenek a hőhatásövezetben. Pramanik és társai [162] kísérleteik során azt találták, hogy a 
X2CrNiMoN22–5–3 jelű duplex acél hőhatásövezetének megfelelő (ausztenittartalom 30–
70 % között) fázisarányához 13–40 s Δt12/8 lehűlési idő szükséges. A hőhatásövezet fázisará-
nyának erős függése a lehűlési időtől azt eredményezi, hogy a duplex acélok hegesztéséhez 
ajánlott hőbeviteli tartomány alulról és felülről is korlátos. 
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5.1. ábra. A hőhatásövezet ausztenittartalma a Δt12/8 lehűlési idő függvé-

nyében különböző duplex anyagminőségek esetén, 
 ([70, 71, 242, 277–280]) alapján. 

 A nagyobb hőbevitel hosszabb Δt12/8 lehűlési időt eredményez, és ezáltal növekszik a 
várható ausztenittartalom a hőhatásövezetben. A kisebb hőbevitel rövidebb Δt12/8 lehűlési 
időt eredményez és kisebb ausztenittartalmat [281, 282]. Arun és társai [283] 41,2 % ferrit-
tartalmat mértek szuper duplex acél többsoros TIG-hegesztett varratának hőhatásövezeté-
ben. Ebben az esetben a többsoros varratkialakítás újrahevítő hatása (és az ezzel együtt járó 
hosszabb Δt12/8 lehűlési idő) segítette a δγ átalakulást a hőhatásövezetben.  
 A hőhatásövezetben kialakuló ausztenittartalom becslésére különböző modellek lé-
teznek. Hsieh és társai [278] a becslésre egy lineáris összefüggést dolgoztak ki két ausztenit-
képző ötvöző (N és Ni) és a Δt8/5 függvényében. Sieurin és társai [242] egy kémiai összetétel-
től független exponenciális egyenletet dolgoztak ki a Δt8/5 függvényében. Ahogyan azt az 1.3 
fejezetben láthattuk a szilárd állapotú δγ átalakulás hajtóereje a ferrites fázisban történő 
nitrogén diffúzió. Ezt támasztja alá Kotecki [148], aki szerint a hőhatásövezet megfelelő ausz-
tenittartalmához az elegendően hosszú Δt12/8 lehűlési idő mellett legalább 0,14 % alapanyag 
nitrogéntartalom szükséges. A diffúziós fázisátalakulások leírására a Johnson–Mehl–Avrami–
Kolmogorov-egyenlet (JMAK) használható: 

 )exp(1 nkty −−=  (5.2. egyenlet) 

ahol y az átalakult hányad, t az átalakulás ideje (az inkubációs idő után), k a a folyamat se-
bességi állandója és n az Avrami-kitevő. A JMAK-egyenlet nem izotermikus esetekre is hasz-
nálható [284]. Duplex acélok esetében kutatók gyakran használják a σ-fázis kialakulásának 
leírására [54, 55, 285].  
 Összefoglalásként elmondható, hogy a hőhatásövezet ausztenittartalma jelentősen 
függ a hőbevitellel kapcsolatos Δt12/8 lehűlési időtől és az alapanyag nitrogéntartalmától. 
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5.2 Vizsgálatok és kiértékelési módszerek a hőhatásövezet ausztenittartalmá-
nak vizsgálatakor 

Az ipari gyakorlatban a duplex acélok hőhatásövezetében kialakuló fázisarány meghatározá-
sa és befolyásolása bír az egyik legnagyobb jelentőséggel. Ebben a fejezetben különböző 
duplex anyagminőségek Gleeble fizikai szimulált és TIG-hegesztett hőhatásövezetének vizs-
gálatát mutatom be. 

5.2.1 A hőhatásövezet ausztenittartalmának vizsgálatához használt alapanyagok 

A vizsgált duplex alapanyagok kémiai összetételét 4.2. táblázat már ismertette. A 2205 alap-
anyag vizsgálata során a Gleeble fizikai szimulációkhoz a Ø 9,5 mm rudat, a TIG-hegesztéshez 
a lv.: 6 mm vastag lemezt használtam. A kiválasztásánál fontos volt a közel megegyező kez-
deti nitrogéntartalom (sorrendben: 0,163 és 0,166 %). Az alapanyagokat lágyított állapotban 
használtam fel. Az átlagos mért ausztenittartalom a 2205 alapanyagú rúd esetében 
57,0 ± 1,5 %, a lemez esetében 56,6 ± 2,3 % volt. Az átlagos mért ausztenittartalom 2101 
alapanyagban 56,8 ± 1,8 %, 2404 alapanyagban 57,2 ± 2,0 % volt. 

5.2.2 A teljes oldott nitrogéntartalom mérése 

A teljes oldott nitrogéntartalom mérését a Dunaferr Labor Nonprofit Kft. végezte, ASTM 
E1019:2011 szabvány [286] szerint, Horiba EMGA 620-W berendezéssel. A mérés során héli-
um hordozógázban a szén tégelybe helyezett, ~1 g tömegű mintát 1900 °C fölé hevítik. Az 
átáramló hélium gáz hővezetési tényezőjének változásából határozható meg az elégetett 
minta teljes nitrogéntartalma. A mérési pontosság 0,001 %, ami a vizsgálatainkhoz elegendő. 
A Gleeble szimuláció esetén a hőmérsékletmérés helyéről, 1,5 mm mélységben folyamatos 
hűtés mellett munkáltam ki a mérendő mintákat. Minden esetben legalább 4 kimunkált da-
rab N-tartalmát mértem meg. A TIG-hegesztett varratok esetében a keskeny hőhatásövezet 
(lásd 4.2 fejezet) N-tartalmának mérésére megmunkálási nehézségek miatt nem volt lehető-
ség.  

5.2.3 A hőmérsékletmérés és a hűlési idő számítása 

A Gleeble szimuláció esetében a hőmérséklet értékeket R-típusú hőelem és adatgyűjtő rend-
szer segítségével mértem a hengeres próbatest hosszának közepén, a felületen. A TIG-
hegesztés esetén a Δt12/8 lehűlési időt az 5.1. egyenlet és a 3D-s lehűlési modell [287] segít-
ségével számoltam. A számított értékeket FLIR hőkamerával (lásd melléklet 12.3. ábra) és K-
típusú hőelemmel validáltam (emissziós tényező 0,95). 

5.2.4 A hőhatásövezet Gleeble szimulációjának technológiai tényezői 

A hőhatásövezet fizikai szimulációját az amerikai LeTourneau Universityn végeztem el 
Gleeble 1500 típusú berendezésen (lásd melléklet 12.4. ábra). A kísérletek elvégzésének ide-
jében hengeres próbatest 2101 és 2404 alapanyagokból nem állt rendelkezésemre. A kísérle-
ti elrendezés az 5.2. a) ábrán látható.  
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5.2. ábra. A Gleeble fizikai szimuláció kísérleti elrendezése a)  

és az alkalmazott hőciklus sematikus ábrája b). 

A 2205 anyagminőség fizikai szimulációja során a próbatesteket rézből készült meg-
fogóban rögzítettem. A hevítés és a hűtés 4.6 tisztaságú argon atmoszférában történt. A 
mintadarabokat 10 s alatt 1350 °C csúcshőmérsékletre hevítettem, ahol 1 s ideig voltak hőn 
tartva (lásd 5.2. b) ábra). A különböző Δt12/8 hűlési idők vizsgálata érdekében a mintadarabok 
a hőntartás után vízhűtéssel, vagy fúvott levegővel hűtöttem. Az így elért hűlési idők 0,8 és 
40 s között voltak.  

5.2.5 A hőhatásövezet vizsgálatánál használt TIG-hegesztés technológiai tényezői 

A TIG-hegesztett hernyóvarratok 142-es eljárással készültek, PA pozícióban, 150 × 50 × 6 mm 
méretű lemezeken 2205 anyagminőség esetén, és 150 × 50 × 3 mm méretű lemezeken 2101 
és 2404 anyagminőségek esetén. A 2205 anyagminőség hegesztési kísérleteihez egyedi épí-
tésű Arc Specialties hegesztőautomatát használtam, Miller Dynasty 300 áramforrással (lásd 
melléklet 12.5. ábra). Az állandó ívfeszültség érték a hegesztő automatába épített automati-
kus ívfeszültség-szabályozó rendszer segítségével volt elérhető. A 2101 és 2404 anyagminő-
ségek esetén a lineáris mozgás biztosításához egy egyedileg épített Yamaha automatát hasz-
náltam, az áramforrás ESAB CaddyTIG 200 volt. A 2205 anyagminőség TIG-hegesztéséhez 
WTh20 (2 % ThO2-tartalmú) volfrámelektródát használtam, 3,2 mm átmérővel. A 2101 és 
2404 anyagminőségek TIG-hegesztéséhez WCe20 (2 % CeO2-tartalmú) volfrámelektródát 
használtam, 2,4 mm átmérővel. Az elektróda kúpszöge 40°, az alkalmazott áramnem, és po-
laritás DC- (egyenáram, munkadarab pozitív polaritáson) és az ívhossz 2 mm volt minden 
esetben. Hegesztési védőgázként 4.6 tisztaságú argont használtam, 12 L/perc áramlási se-
bességgel. Gyökvédelemként szintén Ar-t használtam, 4 L/perc áramlási sebességgel, gázel-
osztó kamrán keresztül. A hegesztési technológiai tényezők az 5.2. táblázatban láthatók. A 
hőbevitel számításakor 60 %-os termikus hatásfokkal számoltam, MSZ EN 1011-1:2009 [288] 
szerint. 
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5.1. táblázat. A TIG-hegesztett hőhatásövezet vizsgálatához alkalmazott technoló-
giai tényezők. 

Anyag- 
minőség 

Hegesztő 
áram, I Ívfeszültség, U Hegesztési 

sebesség, v Ívenergia, E Hőbevitel, Q 

(A) (V) (mm/perc) (kJ/mm) (kJ/mm) 

2205 

75 11,0 180 0,25 0,15 
65 11,0 50 0,85 0,51 

115 11,0 50 1,49 0,89 
120 11,0 50 1,57 0,94 
180 11,0 50 2,36 1,42 
225 11,0 50 2,95 1,77 

2404 

80 11,5 167 0,33 0,19 
80 11,5 128 0,43 0,26 
80 11,5 104 0,53 0,32 
80 11,5 95 0,58 0,35 
80 11,5 86 0,64 0,38 
80 11,5 81 0,68 0,41 
80 11,5 64 0,86 0,52 
80 11,5 61 0,90 0,54 

2101 

80 11,5 128 0,43 0,26 
80 11,5 104 0,53 0,32 
80 11,5 86 0,64 0,38 
80 11,5 81 0,68 0,41 
80 11,5 64 0,86 0,52 

Az ipari szempontból előnytelen (lásd 1.4 fejezet) ívenergiák alkalmazása (0,25 és 2,95 
kJ/mm) a lehűlési idők szélsőértékeinek (Δt12/8 = 1 és 14 s) vizsgálata miatt volt indokolt. 

5.3 A 2205 anyagminőség hőhatásövezet vizsgálatának eredményei és kiérté-
kelésük 

Ebben a fejezetben csak a 2205 anyagminőség hőhatásövezet ausztenittartalmának-
meghatározása során kapott eredményeket tekintem át. A 2205 anyagminőségek esetén 
alkalmam volt széles lehűlési tartományban vizsgálatokat végezni a Gleeble fizikai szimulátor 
segítségével. Végül meghatározom a JMAK-egyenlet konstansait, melynek segítségével (a 
hűlési sebesség / hőbevitel ismeretében) becsülhetővé vált a kialakuló hőhatásövezet ausz-
tenittartalma. 

5.3.1 A fénymikroszkópi felvételek eredményei 2205 anyagminőség hőhatásövezetének 
vizsgálata esetén 

A Gleeble fizikai szimulált és TIG-hegesztett 2205 hőhatásövezet jellemző szövetszerkezeteit 
mutatja be az 5.3. ábra a Δt12/8 függvényében (a többi felvétel mellékletben található: 12.6. - 
12.9. ábrák). A hengeres rúd lágyított állapotának esetében a ferrit mátrixban egyenletesen 
eloszló ausztenites tartományok láthatók. A tengelymetszetű hosszirány hasonló alakított 
struktúrát mutat, mint a lemez. A lemez alapanyag esetében, lágyított állapotban, a ferrites 
mátrixban elnyújtott ausztenit szemcsék láthatók, a hengerlési iránynak megfelelően. 
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5.3. ábra. A lágyított állapotú alapanyagok és néhány hőhatásövezet szövetszerkezetének 

fénymikroszkópi felvételei a különböző Δt12/8 lehűlési idő függvényében. 

A hőhatásövezetben lezajló δγ átalakuláshoz először a ferrit szolvusz vonal (1.3 fejezet) 
fölé kell hevíteni a mintát. Az 1350 °C csúcshőmérséklet erre megfelelő volt. Ez látható a 
vízhűtött minta esetében (Δt12/8 = 0,8 s), ahol a szövetszerkezet gyakorlatilag teljes mérték-
ben ferrites. Ebben az esetben az ausztenit szemcsék csak a ferrit szemcsehatárokon alakul-
tak ki. A tökéletesen ferrites hőhatásövezet még 120 s csúcshőmérsékleten történő hőntar-
tási idő után sem érhető el hőhatásövezet fizikai szimulációjakor [289]. A hosszabb Δt12/8 
nagyobb ausztenittartalmat eredményezett. A Δt12/8 növelésével ausztenites tartományok 
jelennek meg a ferritszemcséken belül, és Widmanstätten-jellegű szerkezetben is [276, 290, 
291]. A leghosszabb vizsgált lehűlési idő után a ferritszemcsék határán és a szemcséken belül 
lévő ausztenites tartományok összeérnek, nagyméretű ausztenit szemcséket eredményezve 
(Δt12/8 = 40,0 s). 

5.3.2 A hőhatásövezet ausztenit- és nitrogéntartalom a 2205 anyagminőség esetén 

A Gleeble szimulált 2205 hőhatásövezetek ausztenittartalmát (γHAZ) és a mintákban mért 
teljes oldott nitrogéntartalmat (NHAZ) ábrázolja az 5.4. ábra. A legrövidebb hűlési idő (vízhű-
tött minta) esetén mért átlagos γHAZ 9,5 %. A hűlési idő növelésével a γHAZ is növekszik, átla-
gosan 22,3 %-tól 56,4 %-ig. Ennek oka a nagyobb diffúziós idő, ami elősegíti a szilárd állapotú 
ferrit-ausztenit átalakulást. A legnagyobb hűlési idő mellett elkészített minta ausztenittar-
talma majdnem eléri a lágyított állapotú alapanyagban mért értéket (57,0 %). 

A γHAZ jelentős változásával ellentétben a szimulált hőhatásövezetekben mérhető NHAZ 
gyakorlatilag nem változik. A kezdeti 0,163 % nitrogéntartalom minden minta esetén 0,159–
0,162 % értéken belül maradt. Megállapítható tehát, hogy a hőhatásövezet ausztenittar-
talmára leginkább a Δt12/8 lehűlési idő játszik szerepet, ami pedig közvetlen kapcsolatban 
van a hegesztéshez alkalmazott hőbevitellel. 
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5.4. ábra. A Gleeble fizikai hőhatásövezet szimuláció eredményeként kiala-
kult ausztenit- és teljes oldott nitrogéntartalom a Δt12/8 lehűlési idő függvé-

nyében. Az alapanyag kezdeti nitrogéntartalma 0,163 %. 

Szintén az 5.4. ábrán látható az iparban általánosan alkalmazott hőbevitel tartomány-
hoz (0,5–2,5 kJ/mm) tartozó 3D-s hővezetési egyenlettel becsült Δt12/8 lehűlési idő (~2–12 s). 
Ebben a tartományban a legjelentősebb az ausztenittartalom változása, ~15–50 %. Ebből 
következik, hogy egy kis hőbevitelű eljárás (például korszerű impulzusos huzalelektródás 
védőgázos ívhegesztési eljárások) jelentősen ferrites hőhatásövezetet eredményezhetnek. 
Ugyanakkor nagyobb hőbevitelű hegesztési eljárások (például fedett ívű hegesztés) az alap-
anyagéhoz hasonló ausztenittartalmat eredményezhetnek a hőhatásövezetben. Az 
ausztenittartalom becslésére a JMAK-egyenletet használom. Az egyenlet logaritmikus alakja 
felírható: 

 klnntlnn
y1

1lnln +=







−

 (5.3. egyenlet) 

 
5.5. ábra. A JMAK-egyenlet logaritmikus for-
mája saját és [277] eredményei alapján, 2205 

anyagminőségre. 

Az 







− y1
1lnln ábrázolása az tln függvé-

nyében egy egyenest eredményez, mely-
nek meredeksége a reakcióra jellemző n 
állandó. Az 5.5. ábrán a saját Gleeble szi-
mulált és TIG-hegesztett eredményeimet 
egészítettem ki Mei He eredményeivel 
[277], aki összetételében nagyon hasonló 
2205 alapanyag Gleeble szimulált hőha-
tásövezetét vizsgálta, az enyémhez ha-
sonló hőciklusok alkalmazása mellett. Az 
illesztett egyenes meredeksége n = 0,5, 
ami a JMAK-egyenlet Avrami-kitevője.  
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A saját eredményeimre és [277] eredményeire illesztett JMAK-egyenlet látható az 
5.6. ábrán. Az illesztés pontossága R2 = 0,93, mely illesztés még pontosabb az iparban is al-
kalmazott hőbevitel tartományon belül (R2 = 0,97). Az ábrán az is látható, hogy a TIG-
hegesztett γHAZ mennyisége ugyanolyan hűlési idő mellett jellemzően kisebb, mint a Gleeble 
fizikai szimulált mintáké. Ugyanígy Hsieh és társai [278] szerint a hegesztés közben a hőha-
tásövezetben kialakuló csúcshőmérséklet nagyobb, mint a Gleeble szimulációhoz használt 
1350 °C. A nagyobb csúcshőmérséklet nagyobb méretű poligoniális ferrit szemcséket ered-
ményez, mely gátolja az ausztenit átalakulását.  

 
5.6. ábra. Az illesztett JMAK-egyenlet a hőhatásövezet ausztenittartalmá-
nak becslésére saját és [277] eredményei alapján, 2205 anyagminőségre. 

A 2205 alapanyag hőhatásövezet ausztenittartalmának becslésére szolgáló, általam 
meghatározott JMAK-egyenlet: 

 )))(exp(1(100 8/12
n

HAZ tk ∆⋅−⋅=γ  (%) (5.4. egyenlet) 

ahol γHAZ az ausztenittartalom %-ban, és Δt12/8 a hőhatásövezet lehűlési ideje 1200 és 800 °C 
között, másodpercben, a folyamat sebességi állandója, k = –0,17 és az Avrami-kitevő, n = 0,5. 
 Összefoglalásként elmondható, hogy a hőhatásövezet ausztenittartalmára a hőbe-
vitelből származtatható Δt12/8 lehűlési idő van a legnagyobb hatással. A teljes oldott nitro-
géntartalom szilárd állapotú újrahevítéskor nem változik érdemben. A hőhatásövezet 
ausztenittartalmának becslésére használható egy nem izotermikus állapotra felírható 
JMAK-egyenlet. 

5.4 A 2101 és 2404 anyagminőségek hőhatásövezet vizsgálatának eredményei 
és kiértékelésük 

A kidolgozott összefüggés más anyagminőségekkel való érvényességének vizsgálatához a 
2101 és 2404 anyagminőségek TIG-hegesztett hőhatásövezetének ausztenittartalmát is érté-
keltem. Ezen anyagminőségek esetén saját Gleeble fizikai szimuláció nem állt rendelkezé-
semre, de a jelen fejezetben bemutatott, az iparilag használt szűkebb hőbeviteli tartomány-
ban, a TIG-hegesztés során kapott eredmények használhatók a modell validálásához.  
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5.4.1 A hőhatásövezetek ausztenittartalma 2101 és 2404 anyagminőségek esetén 

Az 5.2. táblázat alapján TIG-hegesztett 2101 és 2404 anyagminőségek hőhatásövezetének 
ausztenittartalma (logaritmikus formában) a Δt12/8 függvényében, a 2205 anyagminőség 
eredményeivel együtt láthatók az 5.7. ábrán. 

 
5.7. ábra. A JMAK-egyenlet logaritmikus for-

mája saját és [277] eredményei alapján,  
2205, 2101 és 2404 anyaminőségekre. 

Az 5.7. ábrán látható a 0,5-ös meredek-
séggel illesztett egyenes a 2101 és 2404 
anyagminőségek TIG-hegesztett γHAZ loga-
ritmikus eredményeire. Az illesztés pon-
tossága 2101 esetén R2 = 0,95, 2404 ese-
tén R2 = 0,91. Ezek alapján a 2101 és 2404 
anyagminőségek hőhatásövezet eredmé-
nyeire illeszthető JMAK-egyenlet „n” Av-
rami-kitevője szintén 0,5-nek felel meg. 
Marques és társai [52] szintén JMAK-
egyenletet használtak 2205 duplex acél 
kiválásainak leírására, ahol az egyenlet-
ben szereplő „n” Avrami-kitevő értéke 
0,251 és 0,725 volt.  

Szintén 2205 anyagminőség másodlagos fázisok kialakulásának leírása esetén Ruiz és 
társai [292] publikációjukban az „n” Avrami-kitevő értéke 0,2 és 0,8 volt. Az eredményeim 
azt mutatják, hogy a hőhatásövezet ausztenittartalmának leírására szolgál a JMAK-egyenlet 
„n” Avrami-kitevője a vizsgált 2205, 2101 és 2404 anyagminőségek esetén n = 0,5. 
 Az JMAK-egyenlet (n = 0,5) mindhárom anyagminőség hőhatásövezetének ausztenit-
tartalmára történt illesztése látható az 5.8. ábrán.  

 
5.8. ábra. Az illesztett JMAK-egyenlet (n = 0,5) a hőhatásövezet ausztenittartalmának  

becslésére, 2205, 2101 és 2404 anyagminőségekre. 
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Az 5.8. ábrán látható, hogy a JMAK-egyenlet (n = 0,5) illesztése a 2101 és 2404 
anyagminőségek γHAZ becslésére is jó pontossággal használható (sorrendben: R2 = 0,95 és R2 
= 0,88). Az ábrán az is látható, hogy az alapanyagban lévő növekvő nitrogéntartalom (2205 
anyagok esetén N =  0,163–0,170 %, 2101 esetén N = 0,234 %, 2404 esetén N = 0,276 %, lásd 
4.2. táblázat) növekvő ausztenittartalmat eredményez. Ez a megállapítás igazolja az 1.3 feje-
zetben leírtakat. A JMAK-egyenlet másik konstansa („k”) ugyancsak összefüggést mutat a 
kezdeti nitrogéntartalommal (2205 anyagok esetén k = 0,17 (5.4. egyenlet), 2101 esetén 
k = 0,24 és 2404 esetén k = 0,29). Ezért érdemes áttekinteni az irodalomban található adatok 
alapján (lásd 5.1. ábra) az alapanyagban lévő N és az n = 0,5 konstanssal illesztett JMAK-
egyenlet k értékeinek kapcsolatát (5.2. táblázat). Az 5.1. ábra eredményeiből csak azokat az 
adatsorokat értékelem, amelyeknél a JMAK-egyenlet illesztése R2 > 0,5 (és legalább 4 pontra 
illeszthető) és ahol a szabványos anyagminőségekkel közel megegyező ötvözetet vizsgáltak.  

5.2. táblázat. A JMAK-egyenlet k konstansa és a kezdeti N-tartalom kapcsolata iro-
dalmi és saját adatok alapján. 

Anyagminőség Referencia 

Kezdeti  
nitrogén-

tartalom, N 
(%) 

JMAK-egyenlet 
k konstansa 
n = 0,5-nél 

JMAK-illesztés 
pontossága, 

R2 
n = 0,5-nél 

2205 
Saját Gleeble szimulált 0,163 0,17727 0,92 

Saját TIG-hegesztett 0,166 0,16431 0,90 

2205  
Saját Gleeble szim., 

TIG-heg. és [277] 
együttesen 

0,163–
0,170 0,17121 0,93 

2101 Saját TIG-hegesztett 0,234 0,24066 0,95 
2404 Saját TIG-hegesztett 0,276 0,29954 0,88 

2205 
[71] 0,180 0,19870 0,50 

[277] 0,170 0,17741 0,75 
2304 [71] 0,120 0,13713 0,62 
2507 [71] 0,290 0,29728 0,51 

~2205 
+ 25–30 ppm 

bór 

[278] 0,135 0,03818 0,98 
[278] 0,150 0,05860 0,81 
[278] 0,165 0,06661 0,81 
[278] 0,145 0,05292 0,75 
[278] 0,145 0,05184 0,77 

 Hsieh és társai esetében [278] a k értékek jóval elmaradnak a többi adatsorból nyert 
értékektől. Ennek oka lehet, hogy bór-ötvözésű anyagokat használtak (B = 25–30 ppm), mely 
szintén intersztíciós ötvöző. Ugyanakkor esetükben is növekszik a k értéke a kezdeti N-nel. A 
két azonos N-tartalmú alapanyag (N = 0,145 %) között a különbség az Mn-tartalom volt (0,95 
és 1,50 %). Az eredményekből látszik, hogy a k értéke, és ezzel együtt a várható ausztenittar-
talom értéke ebben az esetben alig változik (0,05292 és 0,05184). Ebből arra következtethe-
tünk, hogy a Mn ötvözés csekély hatással van a hőhatásövezetben kialakuló ausztenittarta-
lomra, amit már egy korábbi munkánkban mi is bemutattunk [9]. 
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5.9. ábra. A JMAK-egyenlet (n = 0,5) k konstansa és a nitrogéntartalom kapcsolata. 

A JMAK-egyenlet k konstansa és a N-tartalom kapcsolatát mutatja az 5.9. ábra az 5.2. 
táblázat alapján. Látható, hogy a k és a N között egyértelmű, egyenesen arányos kapcsolat 
van. Mivel a többi anyagminőségre korlátozott hőbeviteli tartomány állt rendelkezésre, ezért 
ebből a fejezetből a 2. és 3. tézisemet a 2205 anyagminőségre leszűkítve fogalmazom meg. 
Jövőbeli célom egy, főleg az alapanyag nitrogéntartalomtól függő JMAK-egyenlet meghatá-
rozása a hőhatásövezet ausztenittartalmának becslésére. 
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6. A NITROGÉNTARTALMÚ VÉDŐGÁZ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A VARRATFÉM 
NITROGÉN- ÉS AUSZTENITTARTALMÁRA  

A hőhatásövezet ausztenittartalmának vizsgálata után értekezésemben rátérek a varratfém 
vizsgálatára. Ahogyan azt az 1.4 fejezetben bemutattam, a duplex acélok hegesztéséhez el-
sődlegesen alkalmazott eljárás a TIG-hegesztés, hozaganyag (141-es eljárás) és / vagy nitro-
géntartalmú védőgáz (141 / 142-es eljárások) használata mellett. Ebben a fejezetben egy 
modell kidolgozásának lépéseit mutatom be, melynek segítségével becsülhető a kialakuló 
varratfém teljes oldott nitrogéntartalma, autogén TIG-hegesztés esetére. 

6.1 Szakirodalmi áttekintés a nitrogén hegesztési védőgázként történő alkal-
mazásáról 

Az ömlesztőhegesztéshez használatos védőgázok és gázkeverékek tulajdonságait az 
MSZ EN ISO 14175:2008 Hegesztőanyagok. Gázok és gázkeverékek ömlesztőhegesztéshez és 
rokon eljárásokhoz című szabvány [293] tartalmazza. A szabvány alapján a védőgázok aktivi-
tásuk szerint négy típusba csoportosíthatók: semleges, oxidáló, redukáló és kis mértékben 
reaktív. Semleges védőgázként az ipari gyakorlatban az argont (Ar) és a héliumot (He) alkal-
mazzák. 

Az oxidáló gázok közül a szén-dioxid (CO2) egyes esetekben tisztán (például porbeles 
huzalelektródás, aktív védőgázos ívhegesztés esetén (136-os eljárás) [294–296]), de legtöbb-
ször, az oxigénhez (O2) hasonlóan, 1–2 % mennyiségben keverékként alkalmazható rozsda-
mentes acélok huzalelektródás védőgázos ívhegesztéséhez [45]. Redukáló védőgázként a 
hidrogén (H2) alkalmazható ausztenites korrózióálló acélok TIG-hegesztéséhez [141, 297], 
azonban legtöbb esetben nitrogénnel keverve gyökoldali védőgázként [184] kerül felhaszná-
lásra. A nitrogénnel kapcsolatos kutatási munkánk előtt mi is foglalkoztunk a H2 védőgázként 
történő alkalmazhatóságával duplex acélok esetére [298–300], de jóval nagyobb jelentősége 
miatt a jelen értekezésemben csak a nitrogénnel foglalkozom részletesen.  

A nitrogént az az MSZ EN ISO 14175:2008 szabvány [293] kis mértékben reaktívnak 
ítéli, hozzátéve, hogy a nitrogén aktív, vagy semleges mivolta a hegesztendő alapanyag típu-
sától is függ. Ahogyan azt a 1.4 fejezetben láthattuk a nitrogén aktív védőgáznak minősül 
duplex acélok ömlesztőhegesztésekor (tehát részt vesz a varratfém kialakulásának metallur-
giai folyamataiban), sőt ausztenitképző hatását, ha kis mértékben is, de gyökoldali védőgáz-
ként alkalmazva is kifejti [164, 267, 301]. A 6.1. táblázat a hegesztési védőgázok néhány fizi-
kai tulajdonságát tartalmazza. A 6.1. ábra a hővezetési tényező értékeit mutatja a hőmérsék-
let függvényében. A nitrogén hővezetési tényezője 5000 °C-nál nagyobb hőmérsékleten me-
redeken növekszik, ~7000 °C hőmérsékleten ~3-szor nagyobb az argonénál. A nitrogén kön--
nyebb a levegőnél, az argonnal összehasonlítva az ionizációs potenciálja 1,2 eV-tal kisebb.  
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6.1. táblázat. Hegesztési védőgázok néhány fizikai 
tulajdonsága [302]. 

Gáztípus Ar CO2 He H2 N2 O2 
Atomszám 18 - 2 1 7 8 

Moláris 
tömeg 

39,9 44,0 4,00 2,02 28,0 32,0 

Rel. sűr. a 
levegőhöz  

(1 atm,  
0 °C) 

1,38 1,53 0,137 0,069 0,967 1,105 

Ionizációs 
potenciál 

(eV) 
15,7 14,4 24,5 13,5 14,5 13,2 

 

 
6.1. ábra. Hegesztési védőgázok 

hővezetési tényezője a hőmérsék-
let függvényében [303]. 

Az 1.4 fejezetben már bemutattam a nitrogén védőgázként történő alkalmazásának 
néhány általános szempontját. A duplex acélok ívhegesztésekor a nitrogén védőgázként tör-
ténő alkalmazásának elsődleges célja megelőzni a varratfém nitrogéntartalmának csökkené-
sét, és elősegíteni a δ  γ átalakulást a lehűlés során.  

Ívhegesztés során a védőgázból származó és az ívplazmában lévő molekuláris nitro-
gén (N2) disszociáció útján először atomos nitrogénné bomlik, majd több lépésben ionizáló-
dik [304]. Az atomos nitrogén képes a hegesztés közben az ömledékben oldódni (N). A meg-
szilárdulás után a varratfémben lévő nitrogén (NWM) elegendő Δt12/8 lehűlési időt követően 
kifejti ausztenitképző hatását (5.1 fejezet), vagy a δ-fázisban maradva króm-nitrideket (CrN 
vagy Cr2N) alkothat (1.3 fejezet) [72, 89, 240]. A hegesztést követően a varratfémben az 
ausztenittartalmat (és ezáltal a korrózióállóságot és a mechanikai tulajdonságokat) leginkább 
meghatározó tényező a NWM-tartalom [184]. Éppen ezért a varratfémben lévő nitrogén 
mennyiségének ismerete elengedhetetlen, amelynek mérésére és becslésére több módszer 
is rendelkezésre áll.  

Westin doktori értekezésében [48] elektron-mikroszondás elemzés (electron probe 
microanalysis (EPMA)) segítségével mérte a varratfémben lévő NWM-t. Hosseini [80] hullám-
hossz diszperzív spektroszkópiával (wave length dispersive X-ray spectrometry (WDS)) és 
LECO típusú elégetéses eljárással határozta meg a varratfém nitrogéntartalmát.  

A becslésre több numerikus módszer is létezik. Du Toit doktori értekezésében [158] 
kidolgozott egy, a nitrogén kinetikáját figyelembe vevő modellt ausztenites korrózióálló acé-
lok autogén TIG-hegesztésének esetére. Ez a kinetikus modell figyelembe veszi a nitro-
génabszorpciót és -deszorpciót is a hegesztés során, és jó közelítéssel becsli a varratfém nit-
rogéntartalmát ausztenites korrózióálló acélok esetén. A duplex korrózióálló acélok esetére 
azonban egy továbbfejlesztett modellre van szükség a nagymértékű alapanyag nitrogénötvö-
zés (> 0,15 %) figyelembe vételével. Rokanopoulou és szerzőtársai [305] a 2019-es év elején 
publikálták eredményeiket plazmaívhegesztett duplex acélok NWM becslésére. Az általuk to-
vábbfejlesztett modell kis N2-tartalmú gázkeverékek esetén ad megfelelő becslést. Modelljük 
azonban esetenként túlzó becslést is adhat (például NWM = 0,78 %), ami már a duplex acé-
lokban az egyensúlyi állapotban maximálisan oldható nitrogéntartalmat is meghaladja 
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(~duplája), és gázporozitásokhoz is vezethet [306, 307]. A túlzó becslés oka valószínűleg a 
plazmaívhegesztés közben lezajló komplex gáz-ömledék reakciók összetett eredménye. 
 Összefoglalásként elmondható, hogy a varratfémben oldott nitrogéntartalom ismere-
te elengedhetetlen a duplex acélok hegesztett kötéseinek értékelésekor. Célom ennek becs-
lésére a korábbi modellek továbbfejlesztése, duplex acél autogén TIG-hegesztésének eseté-
re.  

6.2 Vizsgálatok és kiértékelési módszerek a varratfém nitrogéntartalmának 
meghatározására 

A vizsgált duplex alapanyagok kémiai összetételét a 4.2. táblázat már tartalmazza. Az NWM 
meghatározására az 5.2.2 fejezetben bemutatott Horiba égetéses eljárást használtuk. Az 
ausztenittartalmat a 4.3.1 fejezetben bemutatott képelemző módszer segítségével mértem, 
az optimálisan maratott keresztmetszeti csiszolatokon. A varratgeometriai adatokat Olympus 
SZX16 sztereomikroszkóppal mértem, legalább három mintán. A hegesztés közben kialakuló 
ömledék felületét a végkráter felülettel becsültem. A beolvadási mélységet a varrat állandó-
sult szakaszából (~40 mm után) kimunkált keresztmetszeti csiszolaton mértem. 

6.2.1 A varratfém vizsgálatánál használt TIG-hegesztés technológiai tényezői 

A TIG-hegesztett hernyóvarratok 142-es eljárással készültek, PA pozícióban, 150 × 80 × 5 mm 
méretű lemezeken 2205 anyagminőség esetén és 150 × 50 × 3 mm méretű lemezeken 2101 
és 2404 anyagminőségek esetén. A lineáris mozgás biztosításához egy egyedileg épített Ya-
maha automatát használtam, az áramforrás ESAB CaddyTIG 200 volt. A TIG-hegesztéshez 
CeO2 (2 %) volfrámelektródát használtam, 2,6 mm átmérőben. Az elektróda kúpszöge 40°, az 
alkalmazott áramnem, és polaritás DC- (egyenáram, elektróda negatív polaritáson) és az ív-
hossz 3 mm volt minden esetben. Hegesztési védőgázként Ar-t (4.6 tisztaság) és öt fajta nit-
rogéntartalmú gázkeveréket (2, 5, 10, 20, illetve 50 % N2) használtam 12 L/perc áramlási se-
bességgel. Az ipari gyakorlatban előnytelen 20 illetve 50 % N2-tartalmú védőgáz használatát 
az oldhatósági határ megkeresése indokolta. Gyökvédelemként Ar-t használtam, 4 L/perc 
áramlási sebességgel, gázelosztó rézgyámon keresztül. A hegesztési kísérletek közben az 
ívenergia megtartása, 0,53 és 0,68 kJ/mm, elengedhetetlen volt mindhárom anyagminőség 
esetén. A hegesztési sebesség állandó 180 mm/perc volt minden kísérlet során. A viszonylag 
kis ívenergiák használatának oka, hogy a beolvadási mélység ne haladja meg a teljes lemez-
vastagságot, azaz a gyökoldalon lévő nitrogéntranszport a gyökvédő atmoszféra felé ne való-
suljon meg. A 6.3 táblázatban feltüntetett ívfeszültség és áramerősség értékek a hegesztő 
áramforrás által mért átlagos értékek. 

6.3 A varratfém nitrogéntartalmának becslésére szolgáló numerikus modell 
felépítése 

Az általam továbbfejlesztett modell alapját Du Toit ausztenites acélokra [158] és Rokanopou-
lou duplex acélok plazmaívhegesztésére [305] kidolgozott modelljei adják. Az elméleti mo-
dell sematikus ábráját a 6.2. ábra mutatja autogén TIG-hegesztés estére. 
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6.2. ábra. Az elméleti modell sematikus ábrája autogén TIG-

hegesztés esetére. Atomos nitrogénabszorpció: (a) és (c) folyamat,  
nitrogéndeszorpció: (b) és (d) folyamat. 

A modell szerint autogén TIG-hegesztés közben az atomos nitrogén két irányból jut-
hat az ömledékbe: az ívplazmából (N(g), 6.2. ábra (a)) és az alapanyagból (N, 6.2. ábra (c)). A 
nitrogéndeszorpció szintén két mechanizmus útján tud végbemenni az ömledékből: az ív-
plazma felé (6.2. ábra (b)) és az alapanyag irányába (6.2. ábra (d)). Állandósult állapotban az 
abszorpciós és deszorpciós folyamatok egyensúlyban vannak. A modell alkalmazhatóságának 
érdekében peremfeltételként néhány feltételezést és megkötést kell tennünk: (1) az ívplaz-
ma teljes mértékben befedi az ömledék felületét, (2) a nitrogénkoncentráció eloszlása az 
ömledékben és a megszilárdult varratfémben egyenletes és (3) a hegesztés közben esetleg 
képződő gázporozitást figyelmen kívül hagyjuk. 

6.3.1 Nitrogénabszorpció az ívplazmából 

A nitrogénabszorpciót az ívplazmából (N(g)) a 6.2. ábra (a) folyamat jelöli. Az ívplaz-
mában a védőgázban lévő molekuláris N2 atomos nitrogénné disszociál (N(g)) [46, 304]. Az 
ívplazmában disszociált atomos nitrogén oldódik az ömledékben (N): 
 NN(g)→  (6.1. egyenlet) 

Az N időszerinti változása Du Toit [158] szerint kifejezhető: 
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 (6.2. egyenlet) 

ahol A az ömledék felülete m2-ben, Ka a 6.1. egyenlethez tartozó reakciósebesség állandó és 
mértékegysége: kg/(m2 ∙ s ∙ atm), ρ az ömledék sűrűsége a hegesztés hőmérsékletén kg/m3-
ben, V az ömledék térfogata m3-ben, N(g) az ívplazmában lévő atomos nitrogén atmoszféra 
mértékegységben, NWM a megszilárdult varratfém teljes oldott nitrogéntartalma %-ban és K 
a 6.1. egyenletben lévő reakció egyensúlyi állandója. 

Az ömledék térfogat (V, (m3)) [158, 305] szerint közelítőleg számolható egy félgömb 
térfogatával: 
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ahol h a keresztmetszeti csiszolaton mért beolvadási mélység m-ben és L a végkráter felüle-
tére illesztett ellipszis hegesztési iránnyal párhuzamos tengelyének hossza m-ben (lásd 6.3. 
ábra). 

 
6.3. ábra. A becsült ömledék felület „A”, és a végkráter felületére illesztett ellipszis hegesz-
tési iránnyal párhuzamos tengelyének hossza „L”, a 0,53 kJ/mm ívenergiával és argon vé-

dőgázzal TIG-hegesztett 2205 alapanyagú mintán. 

A Ka értékéről kevés az elérhető adat a szakirodalomban. Ahogyan azt a kutatók ko-
rábban bemutatták [158, 305], a Ka értéke gyakorlatilag független az alapanyag kémiai össze-
tételétől, és az átlagos értéke duplex acélok esetére: 

 4105,3 ⋅=aK  (kg/(m2·s·atm)) (6.4. egyenlet) 

Az ömledék sűrűsége, ρ, a hegesztési hőmérsékleten kg/m3-ben [308] szerint számolható: 

 ( )( )04,7102,71000 4 +−⋅−⋅= −
mTTρ  (kg/m3) (6.5. egyenlet) 

ahol T a becsült ömledékhőmérséklet kelvinben [305]: 
 1995=T  (K) (6.6. egyenlet) 

és Tm a likvidusz hőmérséklet kelvinben, közelítve mindhárom anyagminőségre, egységesen 
[158]: 
 1733=mT  (K) (6.7. egyenlet) 

Az ívplazmában lévő atomos nitrogén (N(g)) [309, 310] szerint számolható: 

 






 °∆
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GPgN 1
2 exp)(  (atm) (6.8. egyenlet) 

ahol PN2 a védőgázban lévő nitrogén parciális nyomása [305]: 

 
100

2
2

NPN =  (atm) (6.9. egyenlet) 

ΔG01 a szabadenergia változás az alábbi reakcióra:  

 )(
2
1

2 gNN →  (6.10. egyenlet) 

és ΔG01 J/mol mértékegységben [158, 310] szerint egyenlő: 
 dTG 56,653625601 −=°∆  (J/mol) (6.11. egyenlet) 



A nitrogén szerepe a duplex korrózióálló acélok hegesztésekor 

44 

ahol Td a molekuláris nitrogén disszociációs hőmérséklete kelvinben [158, 310]: 
 1995=dT  (K) (6.12. egyenlet) 

Az egyetemes gázállandó, R, J/(K · mol) mértékegységben: 
 314,8=R  (J/(mol·K)) (6.13. egyenlet) 

A 6.1. egyenletben szereplő reakció egyensúlyi állandója [158] szerint számolható: 
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'
K
KK =  (K) (6.14. egyenlet) 

ahol K’ a deszorpciós reakció egyensúlyi állandója és [158] szerint számolható: 
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Itt az Neq az ömledékben lévő nitrogéntartalom (%-ban), amely egyensúlyt tart a vé-
dőgáz nitrogéntartalmával a hegfürdő hőmérsékletén. Neq számolható Wada és szerzőtársai 
szerint [311]:  
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 (6.16. egyenlet) 

ahol fN,T a nitrogén aktivitási együttható, egy adott T (kelvin) hőmérsékleten. Ezen a ponton a 
korábbi modelleket [158, 305] módosítottam. Neq számítására Du Toit [158] és Wada [311] a 
T = 1873 K hőmérsékletre számolt aktivitási együtthatót vette figyelembe (fN,1873), nem pedig 
az ömledék hőmérsékletén számolhatót. Rokanopoulou és társai már figyelembe vették ezt 
[305], és két különböző számítási módszer eredményeként módosították a nitrogén aktivi-
tásiegyüttható értékét az ömledék hőmérsékletére. Eredményeik alapján az fN,T értéke 
0,161-re növekedett fN,1873 = 0,134-ről, 2205 duplex acél esetén. Azonban a nitrogén aktivitá-
si együtthatónak csökkennie kellene az ömledék hőmérsékletén az 1873 K hőmérsékletre 
számolt eredményhez képest [45]. Kobayashi és társai eredményei azt mutatják [312], hogy 
rozsdamentes acélok esetén a likvidusz vonal feletti hőmérsékleten a nitrogén aktivitási 
együtthatója csökken. Anson [313] és társai mutatták meg, hogy bár a tiszta vasban az fN,T 
értéke valóban növekszik az olvadáspont felett, a rozsdamentes acélok fő ötvözői, mint pél-
dául a króm, nikkel, molibdén és mangán mind csökkentik az aktivitási együtthatót a növek-
vő ömledék hőmérsékleten. Ezért a továbbfejlesztett modellben az fN,T értékét Dai és társai 
[314] szerint számoltam: 

 1873,, log355,02538log NTN f
T

f ⋅





 −=  (6.17. egyenlet) 

amely egyenlet kisebb fN,T értéket ad az ömledék T hőmérsékletén. Az 1873 K-re számolt 
fN,1873 [315] szerint:  
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 (6.18. egyenlet) 
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ahol eNX az elsőrendű és γNX a másodrendű kölcsönhatási együtthatók egy adott ötvöző elem-
re az alapanyagban (lásd 6.2. táblázat). 

6.2. táblázat. Az eNX az elsőrendű és γNX a 
másodrendű kölcsönhatási együtthatók egy adott 
ötvözőelemre [315]. 

Ötvöző (X) eNX γNX 
N 0,130 - 

Mn −0,024 3,2 × 10−5 
Si 0,043 - 
P 0,048 - 
Cr −0,048 3,5 × 10−4 

Mo −0,013 7,9 × 10−5 
Ni 0,011 3,5 × 10−5 

Folytatva a 6.14. egyenletet, K1 a nitrogén disszociáció egyensúlyi állandója és [158] 
szerint számolható: 

 
2

1
)(

NP
gNK =  (atm2) (6.19. egyenlet) 

Ezen értékek ismeretében az ívplazmából az ömledékbe történő nitrogénabszorpció 
mennyisége számítható. 

6.3.2 Nitrogéndeszorpció az ívplazmába 

 Az ömledék nitrogéntartalma két mechanizmus útján csökkenhet, ebből az egyik az 
ívplazmába történő deszorpció. Az ívplazmába az ömledékből távozó atomos nitrogén re-
kombinálódik, és újra molekuláris nitrogént (N2) alkothat 6.2. ábra (b): 
 22 NN →  (6.20. egyenlet) 

A deszorpciós sebesség az idő függvényében számolható [305] szerint:  

 ( )2
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 (6.21. egyenlet) 

ahol A az ömledék felület (6.3. ábra), V és ρ már korábban definiált (6.3. egyenlet és 6.5. 
egyenlet). Kd az ívplazmába történő deszorpciós reakció sebesség konstansa (mértékegysége 
kg/(m2 ∙ s), [158] szerint egyenlő: 
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 (kg/(m2 · s) (6.22. egyenlet) 

ahol T a 6.6. egyenletben már szerepel, S az alapanyag kéntartalma (4.2. táblázat) és fS a 
kénhez tartozó aktivitási együttható, amely rozsdamentes acélok esetén [316] szerint szá-
mítható: 

 





 +−= 040,02,94log

T
CrfS  (6.23. egyenlet) 

ahol Cr az alapanyag kezdeti krómtartalma (4.2. táblázat). A kéntartalom figyelembevételére 
az ömledék felületi feszültségrére gyakorolt hatása [317] miatt van szükség. A deszorpció 
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közben az ömledékben lévő nitrogéntartalom Neq.steel, ami egyensúlyt tart az ívplazma nitro-
géntartalmával Rokanopoulou [305] szerint:  
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ahol PN2  (6.9. egyenlet), T (6.6. egyenlet), R (6.13. egyenlet), fN,T (6.17. egyenlet) már koráb-
ban definiált, és ΔG02 szabadenergia változás J/mol mértékegységben [318] szerint egyenlő: 
 TG ⋅+=°∆ 89,232,35982  (J/mol) (6.25. egyenlet) 
Neq.steel számítására Du Toit [158] a kisebb nitrogéntartalmú ausztenites acélok esetére más 
meghatározást javasol, ezért a továbbfejlesztett modellben Rokanopoulou egyenletét (6.24. 
egyenlet) használom. 
 Ezen értékek ismeretében az ömledékből az ívplazmába történő nitrogéndeszorpció 
mennyisége számítható. 

6.3.3 Nitrogénabszorpció az alapanyagból 

Az ömledékbe az alapanyagból bejutó atomos nitrogén, 6.2. ábra (c), mennyisége arányos 
hegesztés olvasztási sebességével, azaz [158, 305] szerint: 
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dt
Nd  (6.26. egyenlet) 

ahol N az alapanyag kezdeti nitrogéntartalma (4.2. táblázat), L meghatározása a 6.3. ábrán 
látható, és v a hegesztési sebesség m/s mértékegységben. 

6.3.4 Nitrogéndeszorpció az alapanyag felé 

Az ömledék nitrogéntartalmának csökkenése hegesztés során az alapanyag felé is megtör-
ténhet a hegesztési iránnyal ellentétes oldal összeolvadási vonala mentén (6.2. ábra (d)). 
Ebben az esetben érdemes megfigyelni, hogy ez a csökkenés a modell szerint mindig a már 
megszilárdult varratfém irányába történik (azaz a modell az ömledék nitrogéntartalmára ad 
becslést), tehát a számított NWM értéke első közelítésben várhatóan nagyobb lesz a tényleges 
mért értéknél. Az ömledékből történő nitrogéndeszorpció az alapanyag felé [158, 305] sze-
rint számítható: 
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WM  (6.27. egyenlet) 

ahol minden mennyiséget korábban már definiáltam. 
 A numerikus modellt megoldva a varratfém nitrogéntartalma (NWM) becsülhető. A 
modell megoldásakor az alapfeltevésünk, hogy állandósult állapotban az abszorpciós és de-
szorpciós folyamatok egyensúlyban vannak, azaz a 6.2. ábra alapján (a) + (c) = (b) + (d) fo-
lyamat. Ez a továbbfejlesztett modell nem veszi figyelembe a nagyhőmérsékletű hőhatás-
övezet nitrogéntartalmának csökkenését, amit nemrégiben jellemzett Hosseini és Karlsson 
[319]. Érdemes megjegyezni, hogy, ahogyan azt az 5.3 fejezetben bemutattam, ez a nitro-
géncsökkenés nem volt tapasztalható szilárd állapotú Gleeble újrahevítés során, ahol a 
csúcshőmérséklet 1250 °C volt, és a dT12/8 hűlési sebesség relatív nagy, 50 °C/s. Ennek oka, 
hogy Hosseini és Karlsson gyakorlatilag egyensúlyi körülmények között (a hegesztőív 600 
percig volt fenntartva) vizsgálták a nitrogéncsökkenést, ami könnyebben végbemegy a folya-
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dék-szilárd fázishatáron, a hőhatásövezetből az ömledék felé, így azt joggal hanyagolhattam 
el. 

Összefoglalásként a korábbi modellekhez képest a saját továbbfejlesztett modellben 
módosítottam az alábbi egyenleteket: 

• a Du Toit-modellben [158] az ömledék sűrűségére vonatkozó 6.5. egyenletet [308] 
szerint 

• az ívplazmában lévő atomos nitrogén (N(g)) számítását (6.8. egyenlet) [309, 310] sze-
rint 

• az ömledékben lévő egyensúlyi nitrogéntartalmat (Neq) (6.16. egyenlet) Wada és szer-
zőtársai szerint [311] 

• a hőmérséklettől is függő nitrogénaktivitást (fN,T) (6.17. egyenlet) Dai és társai [314] 
szerint 

• a deszorpcióhoz tartozó nitrogénegyensúlyt (Neq.steel) (6.24. egyenlet) Rokanopoulou 
[305] szerint. 

6.4 A nitrogéntartalmú védőgáz használatának hatásai 
Ebben a fejezetben először a nitrogéntartalmú védőgáz ívfeszültségre és varratgeometriára 
gyakorolt hatásait mutatom be. 

6.4.1 A nitrogéntartalmú védőgáz hatása az ívfeszültségre 

Ahogyan azt a 6.2.1 fejezetben említettem, az állandó ívenergia fenntartása elengedhetetlen 
volt a hegesztési kísérletek során. A védőgáz nitrogéntartalmával változó ívenergia értékek 
bizonytalanságot jelentettek volna a numerikus modell értékelésekor, ugyanis a konstansnak 
tekintett értékek (például a disszociációs hőmérséklet) nagymértékben változhattak volna. A 
hegesztési technológiai tényezők a 6.3. táblázatban láthatók. A védőgáz N2-tartalmával nö-
vekvő ívfeszültség értékekhez mindig csökkenő áramerősség érték párosul, állandó hegesz-
tési sebesség mellett.  

A N2 ívfeszültségre gyakorolt hatásának oka az argontól eltérő fizikai tulajdonságok 
(lásd 6.1. táblázat és 6.1. ábra), ugyanis a N2 kisebb ionizációs potenciálja ellenére a N2 mole-
kulát először atomos nitrogénné kell disszociálni az ívplazmában. Ez a megállapítás különös 
figyelmet érdemel ipari alkalmazásokban, ahol az argon védőgáz argon + nitrogén keverékké 
történő változtatása már kis N2-tartalom esetén is erősen növekedő hőbeviteli értékeket 
jelenthet, amennyiben az áramerősség állandó értéken marad.  
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6.3. táblázat. A varratfém nitrogéntartalmának vizsgálatához 
alkalmazott TIG-hegesztési technológiai tényezők. A hegesztési sebesség 
180 mm/perc volt minden esetben. 

Anyag- 
minőség 

Védőgáz N2-
tartalom 

Hegesztő áram, 
I Ívfeszültség, U Ívenergia, E 

(%) (A) (V) (kJ/mm) 

2205, 
2101, 
2404 

0 100 16,0 

0,53 

2 94 17,0 
5 88 18,2 

12 85 18,8 
20 80 20,0 
50 67 24,0 
0 130 15,7 

0,68 

2 128 16,0 
5 115 17,8 

12 105 19,5 
20 101 20,2 
50 88 23,2 

Az N2-tartalom és a kialakuló ívfeszültség kapcsolata a 6.4. ábrán látható, mindhárom 
anyagminőség TIG-hegesztése esetén. A 6.4. ábrából általánosan elmondható, hogy a kiala-
kuló ívfeszültség monoton növekszik a védőgáz nitrogéntartalmával. Az illesztett egyenesek 
meredeksége változik az N2-tartalom függvényében. A kisebb N2-tartalmú védőgázok esetén 
az illesztett egyenes meredeksége nagyobb (~0,42 lásd 6.4. táblázat). Ez azt jelenti, hogy 
kismértékű nitrogén keverés hatására az ívfeszültség növekedése nagyon jelentős. A na-
gyobb N2-tartalmú védőgázok esetén az ívfeszültség növekedése nem annyira számottevő, 
az illesztett egyenesek meredeksége ~0,11. Az ívfeszültség növekedésében tapasztalható 
töréspont a két ívenergia esetén más N2-tartalomnál tapasztalható. 

 
6.4. ábra. A védőgázban lévő nitrogén hatása a kialakuló ívfeszültségre állandó ívhossz  

(3 mm) és hegesztési sebesség (180 mm/perc) mellett, TIG-hegesztés esetén. 
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A törésponthoz tartozó N2-tartalom 0,53 kJ/mm ívenergia esetén 5 %, 0,68 kJ/mm ívenergia 
esetén 10 % volt. Ez a megállapítás azért is különösen érdekes, mert ahogyan azt az 1.4 feje-
zetben bemutattam, ez az a tartomány, ahol több kutató is gyakran ellentmondásos ered-
ményt tapasztalt a varratfém ausztenittartalmát és nitrogéntartalmát illetően. 

6.4. táblázat. Kapcsolat az ívfeszültség és a védőgáz nitrogéntartalma között. 

Ívenergia, E Védőgáz N2-tartalom 
tartomány Kapcsolat az ívfeszültség, U (V)  

és a N2-tartalom (%) között 
Az illesztés pon-

tossága, R2 
(kJ/mm) (%) 

0,53 
1–5 U = 16,1 + 0,44 ∙ N2 0,99 

5–50 U = 17,5 + 0,13 ∙ N2 0,99 

0,68 
1–10 U = 15,5 + 0,40 ∙ N2 0,97 

10–50 U = 18,5 + 0,09 ∙ N2 0,99 

6.4.2 A nitrogéntartalmú védőgáz hatása a varratgeometriára 

Ahogyan az a 6.1. ábrából látható, 5000 °C feletti hőmérsékleten a nitrogén gáz hővezetési 
tényezője többszöröse az argonénak. Ennek eredményeként a varratgeometria (és az ez 
alapján becsült ömledékgeometria) méreteiben is különbségek mérhetők az N2-tartalom 
függvényében.  

A 6.5. táblázatból látható, hogy a növekvő védőgáz N2-tartalom növekvő becsült öm-
ledéktérfogatot, -felületet és -hosszt jelent, még abban az esetben is, hogy a hegesztési 
technológiai tényezőket állandó értéken tartottam minden védőgáz esetén. A növekvő N2-
tartalom okán növekvő hővezetési tényező nagyobb hőmennyiség bejutását teszi lehetővé 
az alapanyagba a TIG-hegesztésnél. A táblázatból az is látható, hogy a nagyobb lemezvastag-
ságú 2205 alapanyag esetén a varratgeometriai méretek elmaradnak a 3 mm vastagságú 
2101 és 2404 alapanyagú varratokétól. Az ömledékméretek változását a modell figyelembe 
veszi a 6.2., 6.21., 6.26. és 6.27. egyenletekben.  
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6.5. táblázat. Mért és számolt varratgeometria méretek az alkalmazott védőgáz N2-
tartalma és a hőbevitel függvényében, mindhárom anyagminőség esetén. 

Anyag- 
minőség 

Ívenergia, 
E 

Védőgáz N2-
tartalom 

Mért átlagos 
ömledék  
felület, A 

Mért átlagos 
ömledék 
hossz, L 

Mért átlagos 
beolvadási 
mélység, h 

Mért átlagos 
ömledék  

térfogat, V 
(kJ/mm) (%) (mm2) (mm) (mm) (mm3) 

2205 
lv.: 5 mm 

0,53 

0 20,1 5,6 0,4 11,2 
2 21,9 5,7 0,7 12,5 
5 22,5 6,0 0,9 15,6 

10 24,8 6,1 1,1 15,9 
20 25,3 6,2 1,1 19,8 
50 30,9 6,3 1,5 20,8 

0,68 

0 40,2 8,1 1,2 51,8 
2 42,0 8,2 1,2 53,3 
5 42,3 8,4 1,2 56,3 

10 43,1 8,4 1,3 58,8 
20 43,9 8,8 1,4 69,5 
50 46,6 9,2 1,6 75,4 

2101 
lv.: 3 mm 

0,53 

0 35,5 9,5 0,6 33,3 
2 37,4 9,7 0,6 36,9 
5 39,8 9,8 0,6 39,2 

10 41,6 10,0 0,7 44,0 
20 42,7 10,8 0,7 55,1 
50 43,9 10,8 0,8 62,6 

0,68 

0 62,6 10,2 1,6 90,8 
2 65,9 10,6 1,6 96,5 
5 67,2 10,8 1,7 98,3 

10 67,3 11,0 1,7 108,9 
20 70,1 11,7 1,7 121,7 
50 74,1 12,0 1,8 130,8 

2404 
lv.: 3 mm 

0,53 

0 48,2 10,9 0,7 34,9 
2 49,1 11,2 0,8 39,2 
5 51,0 11,4 1,1 45,6 

10 53,1 11,6 1,3 52,2 
20 55,6 12,0 1,6 66,0 
50 57,1 12,4 1,7 80,6 

0,68 

0 56,2 10,2 1,7 95,9 
2 57,0 10,8 1,8 117,7 
5 58,2 10,8 2,0 128,5 

10 60,4 10,8 1,9 133,9 
20 63,5 11,0 2,3 148,5 
50 65,2 11,3 1,4 163,9 
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6.5 A modell által becsült és a varratfémben mért nitrogéntartalmak összeha-
sonlítása 

Ebben a fejezetben hasonlítom össze a továbbfejlesztett numerikus modell által becsült nit-
rogéntartalom értékeket a varratfémben mért értékekkel. A fejezet második felében egy 
saját paraméterrel módosítom a továbbfejlesztett modellt, a még pontosabb becslés érdek-
ében.  

6.5.1 A továbbfejlesztett modell eredményeinek összehasonlítása a korábbi modellekkel és 
a varratfémben mért nitrogéntartalom értékekkel 

A továbbfejlesztett modell és a korábbi Du Toit-modell [158] mért nitrogéntartalmakkal való 
összehasonlítását mutatja a 6.6. táblázat. A Du Toit-modell [158] becslését a saját alapanya-
gaim kémiai összetételére, hegesztési technológiai tényezőkre és a varratgeometriai mére-
tekre végeztem el. A táblázatból látható, hogy három esetet kivéve (2205 alapanyag, 0,53 
kJ/mm ívenergia, 50 % N2 védőgáz és 2404 alapanyag, 0,53 és 0,68 kJ/mm ívenergia, 50 % N2 
védőgáz) a továbbfejlesztett modell jobb becslést ad a varratfém várható nitrogéntartalmá-
ra, mint a korábbi Du Toit-modell [158]. A 2205 és 2101 alapanyagok esetén a továbbfejlesz-
tett modell a nitrogéntartalmú védőgázok esetében kevesebb, mint 10 %-os hibával becsli a 
mért eredményeket. A nagyobb ötvözőtartalmú 2404 alapanyag esetén a becslés hibája ke-
vesebb, mint 25 %. A modell az argon védőgázzal hegesztett minta varratfémének nitrogén-
tartalmára jóval kisebb értéket ad, ami a nagyobb hibaarányokból (15–35 %) is látható. En-
nek egyik oka, hogy a modell nem veszi figyelembe az ömledékbe történő nitrogéntranszpor-
tot a nagyhőmérsékletű hőhatásövezet irányából. Ezekkel az esetekkel a 7. fejezetben foglal-
kozom részletesebben. 
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6.6. táblázat. A továbbfejlesztett modell és a korábbi Du Toit-modell [158] mért nitrogéntar-
talmakkal való összehasonlítása. 

Anyag- 
min. 

Ívenergia, 
E 

Védőgáz N2-
tartalom 

Mért átl. 
NWM 

Becsült varratfém nitrogéntartalom (NWM) 
Továbbfejl. 

modell 
Továbbfejl. 
modell hiba 

Du Toit-
modell  

Du Toit-
modell hiba 

(kJ/mm) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

22
05

 
lv

.: 
5 

m
m

 

0,53 

0 0,178 0,116 34,8 0,074 58,4 
2 0,191 0,172 9,9 0,135 29,3 
5 0,191 0,184 3,7 0,156 18,3 

10 0,207 0,193 6,8 0,174 15,9 
20 0,208 0,203 2,4 0,197 5,3 
50 0,231 0,216 6,5 0,237 2,6 

0,68 

0 0,170 0,139 18,2 0,097 42,9 
2 0,192 0,173 9,9 0,137 28,6 
5 0,194 0,184 5,2 0,156 19,6 

10 0,209 0,193 7,7 0,174 16,7 
20 0,212 0,202 4,7 0,197 7,1 
50 0,223 0,216 3,1 0,237 6,3 

21
01

 
lv

.: 
3 

m
m

 

0,53 

0 0,215 0,155 27,9 0,099 54,0 
2 0,217 0,196 9,7 0,149 31,3 
5 0,232 0,209 9,9 0,173 25,4 

10 0,244 0,221 9,4 0,198 18,9 
20 0,251 0,234 6,8 0,230 8,4 
50 0,259 0,252 2,7 0,289 -11,6 

0,68 

0 0,203 0,174 14,3 0,118 41,9 
2 0,224 0,202 9,8 0,158 29,5 
5 0,236 0,213 9,7 0,179 24,2 

10 0,245 0,223 9,0 0,201 18,0 
20 0,252 0,234 7,1 0,230 8,7 
50 0,255 0,251 1,6 0,286 -12,2 

24
04

 
lv

.: 
3 

m
m

 

0,53 

0 0,255 0,174 31,8 0,110 56,9 
2 0,294 0,214 27,2 0,161 45,2 
5 0,301 0,230 23,6 0,189 37,2 

10 0,303 0,241 20,5 0,213 29,7 
20 0,327 0,253 22,6 0,244 25,4 
50 0,351 0,270 23,1 0,301 14,2 

0,68 

0 0,240 0,205 14,6 0,141 41,3 
2 0,299 0,228 23,7 0,177 40,8 
5 0,302 0,237 21,5 0,197 34,8 

10 0,309 0,243 21,4 0,215 30,4 
20 0,331 0,254 23,3 0,245 26,0 
50 0,351 0,269 23,4 0,302 14,0 
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A Rokanopoulou és társai [305] által kidolgozott modellel történő összehasonlítást csak a 
2205 alapanyagú, 0,68 kJ/mm ívenergiával hegesztett minták esetére végeztem el, a modell-
jük által becsült túlzó eredmények miatt (6.5. ábra). A 6.5. ábrán a saját továbbfejlesztett 
modell, a Du Toit-modell [158] és az argon védőgázzal hegesztett esetre használható (lásd a 
7. fejezetben) Hosseini modell [80] által adott becslés mért értékekkel történő összehasonlí-
tása látható.  

A Hosseini modell [80] egy, a saját mérési eredményeikre illesztett egyenes regresszi-
ójából származó becslés, fizikai tartalommal nem bír. 

  

  

  
6.5. ábra. A saját továbbfejlesztett modell és a korábbi Du Toit-modell [158] becslésének 

összehasonlítása a varratfémben mért nitrogéntartalommal, minden esetre. 

A 6.5. ábrából látszik, hogy a továbbfejlesztett modell jobban jellemzi a védőgáz nö-
vekvő nitrogéntartalmával az ömledék nitrogénnel történő túltelítettségét, mint a Du Toit-
modell [158]. Rokanopoulou és társai [305] modellje már 2 % N2-tartalmú védőgáz esetén is 
túlzó oldott nitrogéntartalmat becsül. Az 5 % N2-tartalmú védőgáz esetére a modelljük által 
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becsült NWM érték 1,19 %, ami nagyobb, mint a tiszta ausztenitben maximálisan oldható ér-
ték (aminek egy nagyságrenddel nagyobb a nitrogénoldási képessége, mint a ferritnek) [45], 
ezért a továbbiakban ennek a modellnek a kiértékelésével nem foglalkozom. 
 A 6.5. ábrából több más következtetés is levonható. Látható, hogy a továbbfejlesztett 
modell jellegre hasonló eredményt ad, mint a varratfémben mért értékek. A varratfém nit-
rogéntartalmának növekedési gradiense a 2–5 % N2-tartalmú védőgázok használata esetén 
sokkal nagyobb, mint az 5 %-nál nagyobb N2-tartalmú védőgázoknál. A nagyobb nitrogéntar-
talmú gázkeverékek használata esetén az ömledék nitrogénben túltelítetté válik, és nem ké-
pes több atomos nitrogént oldani. Ezt a jelenséget jól mutatja a modell által becsült ered-
mény is, ugyanis az ábrákból látható, hogy 5 % N2-tartalom felett a varratfémben várható 
nitrogénnövekedés ~0,04 % még az 50 % N2-tartalmú védőgáz használata esetén is minden 
esetben. Ezzel szemben a tiszta argonnal TIG-hegesztett mintákhoz képest a 2 % N2-tartalmú 
védőgáz ~0,04 %, az 5 % N2-tartalmú védőgáz ~0,06 % nitrogéntartalom növekedést jelent a 
megszilárdult varratfémben. Ez azért is fontos megállapítás, mert az iparban alkalmazott 
argon bázisú védőgázok is 2–5 % N2-t tartalmaznak (lásd 1.4 fejezet). 

A számított értékek azt mutatják, hogy az alkalmazott ívenergiának jelentős hatása 
van az NWM értékére a tiszta argonnal TIG-hegesztett minták esetén. Ezt a jelenséget, vala-
mint az argonnal hegesztett minták varratfémének nitrogéncsökkenését részletesen vizsgá-
lom a 7. fejezetben. A 6.5. ábrán bemutatott mért értékek alapján, ahhoz, hogy a varratfém 
nitrogéntartalma elérje az alapanyagét (N2205 = 0,181 %, N2101 = 0,234 %, N2404 = 0,276 %, 
lásd 4.2. táblázat), mindhárom anyagminőség esetén 2–5 % N2-tartalmú védőgázra van szük-
ség. Ezt a megállapítást is alátámasztják az alapanyag- és hegesztőanyag-gyártók által írt elő-
írások, miszerint 2–5 % N2-tartalmú védőgáz használata javasolt a varratfém nitrogéntarta-
lom-csökkenés megelőzése érdekében [150–152]. A 6.5. ábrán látható összehasonlításból az 
a következtetés is levonható, hogy a numerikus modell minden esetben kisebb becsült nitro-
géntartalom értéket ad, mint ami a valós TIG-hegesztett minta esetén mérhető. Ennek az 
alábecslésnek egyik magyarázata, hogy, amint azt a 6.3.4 fejezetben is részleteztem, a mo-
dell a hegesztés közben az ömledékben kialakuló nitrogéntranszport kinetikáját veszi figye-
lembe, és nem számol azzal a jelenséggel, hogy a nitrogéncsökkenés (6.2. ábra (d)) a már 
megszilárdult varratfém irányába is történik, azaz az NWM tartalmat végeredményben növel-
heti is. Ezt a jelenséget az alapanyag nitrogéntartalmával összefüggésben figyelembe veszem 
majd a saját kiegészítő paraméter megalkotásakor. Az alapanyag nitrogéntartalmának figye-
lembe vételére azért van szükség, mert, ahogyan az már a 6.5. ábrából is látható, a modell 
általi alábecslés mértéke a növekvő alapanyag nitrogéntartalom felé növekszik. 
 A fejezet összefoglalásaként elmondható, hogy a továbbfejlesztett modell jobban 
becsli a három vizsgált duplex acél varratfémében várható nitrogéntartalmat nitrogéntar-
talmú védőgáz alkalmazásánál, mint a korábbi modellek. Ezen eredményeim alapján fo-
galmaztam meg a 4. tézisemet. 

6.5.2 Saját paraméter bevezetése a továbbfejlesztett modellhez 

Ahogyan a 6.5. ábrán látható, a továbbfejlesztett modell által becsült és a mért nitrogéntar-
talom közötti eltérés nagysága összefüggésben van az alapanyag kezdeti nitrogéntartalmá-
val. Más megfogalmazásban, az ömledékben maximálisan oldható nitrogéntartalomnak ös--
szefüggésben kell lennie az alapanyag kezdeti nitrogéntartalmával. Tehát, a nitrogéntartalmú 
védőgáz varratfém nitrogéntartalomra gyakorolt hatásának értékelésekor nagyobb hangsúl--
lyal kell figyelembe venni az alapanyag kiinduló nitrogéntartalmát. Ez a tapasztalat megjele-
nik a 6.6. táblázatban is, ahol látható, hogy a továbbfejlesztett modell által adott becslés hi-
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bája általánosan csökken az alkalmazott védőgáz növekvő N2-tartalmával. A 6.6. táblázatból 
az is látszik, hogy a 2404 alapanyagra történő becslés nagyobb hibát eredményez, mint a 
2205 vagy 2101 alapanyagokra. Az ötvözőtartalmat tekintve (4.2. táblázat) a 2404 és 2205, 
2101 alapanyagok között a nagyobb Cr-tartalom a fő különbség. A 6.2. táblázatból látható, 
hogy a nitrogénen kívül a duplex acélok fő ötvözői közül a krómnak van a legnagyobb hatása 
a nitrogén aktivitásra. Az alapanyagban lévő foszfor (0,02–0,03 %) hatása ebből a szempont-
ból elhanyagolható. Woo és Kikuchi [320] szintén azt találta, hogy a duplex acélok főbb ötvö-
zői közül a krómnak van a legnagyobb hatása az ömledék nitrogénoldhatóságára (nagyobb 
hatása csak a titánnak, a cirkóniumnak és a vanádiumnak van). Ugyancsak erre az eredmény-
re jutottak Zhao és szerzőtársai [321], akik a varratfém nitrogéntartalmának egyszerű becslé-
sekor a rozsdamentes acélok főbb ötvözőit figyelembe véve (Cr, Mn, Mo, Ni), a krómnak tu-
lajdonították a legnagyobb hatást. Anson és társai [313], valamint Kobayashi és társai [312] 
eredményei alapján egyensúlyi körülmények között a krómnak a nitrogén oldhatóságra gya-
korolt hatása ugrásszerűen növekszik 20 % Cr-tartalom felett.  
 Saját mérési eredményeink alapján ez a változás az újgenerációs duplex acélok (nö-
velt nitrogéntartalmú 2205, 2101 és 2404 típusok) autogén TIG-hegesztése esetén 22 % Cr-
tartalom felett érvényesül. Ez a megállapítás a továbbfejlesztett modell által a 2404 (Cr = 
24,1 %) adott becslés nagyobb hibájából (6.6. táblázat) látható. Ezek alapján a továbbfejlesz-
tett modellt (NWM) kiegészítem egy, az alapanyag kezdeti nitrogén- (N) és krómtartalmát (Cr) 
figyelembe vevő paraméterrel (NWM,par): 

 





 −

++=
50

22
10,

CrNNN WMparWM  (%) (6.28. egyenlet) 

A saját paraméterrel kiegészített továbbfejlesztett modell becsült értékeit a mért ér-
tékekkel összehasonlítva a 6.7. táblázat mutatja. A 6.7. táblázatból látható, hogy a saját pa-
raméterrel kiegészített modell már a kis  N2-tartalmú védőgázok esetén is kevesebb, mint 
5 %-os hibával becsli a varratfémben várható nitrogéntartalmat. Ez az eredmény ipari al-
kalmazásokban is érdeklődésre tarthat számot, ugyanis egyszerű varratgeometriai mérések-
kel (végkráter geometria és beolvadási mélység), a hegesztési technológiai tényezők ismere-
tében jó közelítéssel becsülhető a varratfém teljes oldott nitrogéntartalma, ami szoros kap-
csolatban áll az ausztenittartalommal, és ezáltal a mechanikai és korróziós tulajdonságokkal. 
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6.7. táblázat. A saját paraméterrel kiegészített továbbfejlesztett modell becsült értékei-
nek összehasonlítása a mért nitrogéntartalmakkal. 

Anyag- 
minőség 

Ívenergia, 
E 

Védőgáz N2-
tartalom 

Mért átlagos  
NWM 

Saját paraméterrel 
kiegészített becsült 

NMW,par 

A paraméterrel 
kiegészített mo-

dell hibája 
(kJ/mm) (%) (%) (%) (%) 

2205 
lv.: 5 mm 

0,53 

0 0,178 0,126 29,2 
2 0,191 0,182 4,7 
5 0,191 0,194 -1,6 

10 0,207 0,203 1,9 
20 0,208 0,213 -2,4 
50 0,231 0,226 2,2 

0,68 

0 0,170 0,149 12,4 
2 0,192 0,183 4,7 
5 0,194 0,194 0,0 

10 0,209 0,203 2,9 
20 0,212 0,212 0,0 
50 0,223 0,226 -1,4 

2101 
lv.: 3 mm 

0,53 

0 0,215 0,168 21,9 
2 0,217 0,209 3,7 
5 0,232 0,222 4,3 

10 0,244 0,234 4,1 
20 0,251 0,247 1,6 
50 0,259 0,265 -2,3 

0,68 

0 0,203 0,187 7,9 
2 0,224 0,215 4,0 
5 0,236 0,226 4,2 

10 0,245 0,236 3,7 
20 0,252 0,247 2,0 
50 0,255 0,264 -3,5 

2404 
lv.: 3 mm 

0,53 

0 0,255 0,244 4,3 
2 0,294 0,284 3,4 
5 0,301 0,300 0,3 

10 0,303 0,311 -2,6 
20 0,327 0,323 1,2 
50 0,351 0,340 3,1 

0,68 

0 0,240 0,275 -14,6 
2 0,299 0,298 0,3 
5 0,302 0,307 -1,7 

10 0,309 0,313 -1,3 
20 0,331 0,324 2,1 
50 0,351 0,339 3,4 
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A saját paraméterrel kiegészített modell által becsült értékek a mért értékekkel ös--
szehasonlítva a 6.6. ábrán láthatók. Az ábrából látható, hogy a saját paraméterrel ellátott 
modell jellegre is helyesen mutatja a varratfém nitrogéntartalmának telítődését a védőgáz 
növekvő N2-tartalmával. A 6.5. ábrával összehasonlítva látható, hogy a saját paraméterrel 
kiegészített modell a becsült értékeket jobban közelíti a mért nitrogéntartalmakhoz, mindhá-
rom anyagminőség és mindkét hőbevitel esetén.  

 

  
6.6. ábra. A saját paraméterrel kiegészített modell által becsült varratfém nitrogéntartalmak 

(NWM,par) és a mért varratfém nitrogéntartalom (NWM) értékek összehasonlítása. 

 Összefoglalásként elmondható, hogy már a továbbfejlesztett modell is jobb becslést 
ad a varratfém nitrogéntartalmára, mint a korábbi [158, 305] elméleti modellek. A saját 
paraméter bevezetése után a becslés kevesebb, mint 5 % eltérést mutat a mért értékekkel, 
nitrogéntartalmú védőgázzal végzett hozaganyag nélküli TIG-hegesztés esetén. Ezen ered-
ményeim alapján fogalmaztam meg az 5. tézisemet. A tiszta argon védőgázzal hegesztett 
mintákkal a 7. fejezetben foglalkozom részletesebben. 
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6.6 A varratfémben oldott nitrogéntartalom és ausztenittartalom kapcsolatá-
nak vizsgálata 

Az atomos nitrogén ausztenittartalom-növelő hatása egy ismert jelenség a hegesztési metal-
lurgiában (lásd 1.3 fejezet). A védőgázból az ömledékbe jutó nitrogén a szilárd állapotú fázis-
átalakulás során, diffúzió útján segíti elő a δ → γ átalakulást. A védőgáz N2-tartalom hatásá-
nak vizsgálatakor, a varratfém nitrogéntartalma mellett, érdemes áttekinteni az ausztenittar-
talomra gyakorolt hatást is. 
 A 6.7. ábra a varratfém szövetszerkezetének metallográfiai felvételei láthatóak a vé-
dőgáz N2-tartalmának függvényében, a 0,68 kJ/mm ívenergia esetén. A kisebb, 0,53 kJ/mm 
ívenergiával hegesztett minták felvételei a mellékletben találhatóak (12.10.-12.12. ábrák). A 
6.7. ábrából mindhárom anyagminőség esetére általánosan ugyanazok a megállapítások fo-
galmazhatók meg. Az Ar védőgázzal hegesztett minta zömében ferrites szövetszerkezetű 
varratfémet eredményezett. Ausztenites tartományok a 2205 alapanyag (legkisebb alap-
anyag nitrogéntartalmú anyagminőség) esetében a ferritszemcsék határán és ~5 µm-es jel-
lemző méretű tartományokként a szemcsén belül láthatók. A nagyobb kezdeti nitrogéntar-
talmú, 2101 és 2404 alapanyagú, Ar védőgázzal hegesztett minták esetén a ferritszemcsén 
belüli ausztenites tartományok már nagyobb, ~20 µm széles tartományokként vannak jelen a 
ferritszemcsén belül. A védőgáz nitrogéntartalmának kismértékű növelésével (2–5 % N2) a 
varratfém ausztenittartalma jelentősen növekszik. Ez a megállapítás a varratfém teljes oldott 
nitrogéntartalmának nagymértékű növekedéséből ered, ahogyan az a 6.6. ábrán is látható. 
Ezekben az esetekben a szemcsehatármenti és a szemcsén belüli ausztenites tartományok 
összeérnek. A védőgáz N2-tartalmának további növelésével a szemcsén belüli ausztenites 
tartományok tovább növekedtek, ám ez a növekedés nem olyan jelentős. A nagyobb Ni-
ötvözésű alapanyagok (Ni2205 = 4,7 %, Ni2404 = 3,6 %) esetében az 50 % N2-tartalmú védőgáz-
zal hegesztett minta varratféme δ + γ fázisokként kristályosodott. Ennek oka, hogy a króm- 
és nikkelegyenérték aránya (CrE/NiE,  1.2. és 1.3. egyenlet) a varratfém megnövekedett nit-
rogéntartalma miatt ~2,0 alá csökkent, tehát az 1.4. ábrán látható pszeudobinér diagram 
felső háromszögében történt meg a kristályosodás. A kisebb kezdeti nikkeltartalmú 2101 
alapanyag (Ni2101 = 1,5 %) esetében a kristályosodás még 50 % N2-tartalmú védőgáz eseté-
ben is δ-ként indult.  
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6.7. ábra. A varratfém szövetszerkezete a védőgáz N2-tartalmának függvényében.  

Az ívenergia állandó 0,68 kJ/mm volt minden esetben. 
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A 6.8. ábra mutatja a képelemző szoftverrel meghatározott átlagos varratfém-
ausztenittartalmat (γWM) a hegesztéshez használt védőgáz N2-tartalmának függvényében. 
  

 

  
6.8. ábra. A varratfémben mért átlagos ausztenittartalom (γWM) a TIG-hegesztéshez alkal-

mazott védőgáz nitrogéntartalmának függvényében. 

A 6.8. ábrából látható, hogy a varratfém nitrogéntartalmához hasonlóan, a γWM növe-
kedésének gradiense is nagyobb, ~14–27 %, a 2–5 % N2 védőgázzal hegesztett minták eseté-
ben. Az 5 % feletti N2-tartalmú védőgáz alkalmazása már csak kisebb mértékű ausztenittarta-
lom növekedést jelent a varratfémben. Az 50 % ausztenittartalom eléréséhez az alapanyag 
kémiai összetételétől, és az alkalmazott ívenergiától függően ~10–20 % N2 szükséges a védő-
gázban. Érdemes megemlíteni, hogy ahogyan a 6.6. táblázatban is látható, az alapanyag kez-
deti nitrogéntartalmának eléréséhez 2–5 % N2 is elegendő a védőgázban, azonban ez nem 
jelenti azt, hogy a varratfém ausztenittartalma megegyezik a kiinduló alapanyagéval. Ez a 
megállapítás a hegesztési hőfolyamat nemegyensúlyi lényegéből következik. A legnagyobb 
kezdeti nitrogéntartalmú 2404 anyagminőség varratfémének ausztenittartalma nagyobb 
érzékenységet mutat az alkalmazott ívenergia változásával, mint a másik kettő anyagminő-
ség. A 6.8. ábrából az is látható, hogy a nagyobb kezdeti nitrogéntartalmú 2101 és 2404 so-
vány duplex acélok varratfémében egyes esetekben hozaganyag nélkül, argon védőgázzal és 
hozaganyag nélküli TIG-eljárással hegesztve is elfogadható (> 30 %) γWM adódik. Ezért ezek a 
duplex acéltípusok bár korlátozottan, de hozaganyag nélkül, argon védőgázzal is elfogadható 
minőségben hegeszthetők, ahogyan azt Westin bizonyította doktori értekezésében [48]. 
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 Összefoglalásként ebben a fejezetben először, az ömledékben történő nitrogénol-
dódást leíró modelleket alapul véve, létrehoztam egy továbbfejlesztett modellt, ami jobb 
becslést ad duplex acélok autogén TIG-hegesztésének esetére, mint a korábbi modellek. 
Ezután bevezettem egy saját paramétert, mellyel a továbbfejlesztett modell kevesebb, 
mint 5 % hibával ad becslést a varratfém valós nitrogéntartalmára, már kismértékű nitro-
gént tartalmazó védőgáz használata esetén is. A fejezet végén áttekintettem a védőgázban 
lévő nitrogén varratfém szövetszerkezetre és ausztenittartalomra gyakorolt hatását. Ezen 
eredményeim alapján fogalmazom meg a 4. és 5. téziseimet. 

A következő fejezetben a tiszta argonnal hegesztett minták esetére határozok meg 
egy becslést adó modellt, valamint megvizsgálom az ívenergia hatását a varratfém nitrogén-
tartalmának és ausztenittartalmának változására. 
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7. AZ ARGON VÉDŐGÁZ ÉS AZ ÍVENERGIA HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A VARRAT-
FÉM NITROGÉN- ÉS AUSZTENITTARTALMÁRA  

Ebben a fejezetben először az ívenergia és a tiszta argon védőgáz hatását vizsgálom a varrat-
fém nitrogéntartalmára, autogén TIG-hegesztett minták esetén. A fejezet második felében a 
varratfém ausztenittartalmának ívenergiától függő változását hasonlítom össze a hőhatás-
övezet ausztenittartalmának változásával. Ebben a fejezetben egy összefüggés meghatározá-
sának lépéseit mutatom be, mellyel becsülhető a varratfém nitrogéntartalmának csökkenése 
argon védőgáz használata esetén, mely esetben a 6.5.2 fejezetben bemutatott modell átla-
gosan ~15 %-os eltérést ad a mért nitrogéntartalmakhoz képest. 

7.1 Szakirodalmi áttekintés az ívenergiának és az argon védőgáznak a varrat-
fém tulajdonságaira gyakorolt hatásairól 

A duplex acélok TIG-hegesztésekor általánosan ajánlott a nitrogéntartalmú védőgáz, és / 
vagy a megfelelő hozaganyag alkalmazása (1.4 fejezet). Egyes esetekben azonban még ipari 
alkalmazásokban is előfordul a hozaganyag nélküli, 142-es eljárás alkalmazása. Ilyen eset 
lehet például az orbitális TIG-hegesztés, csővégbehegesztés [96, 147, 322, 323]. Autogén 
eljárás esetén, argon védőgáz mellett számolni kell a varratfém ausztenittartalmának alap-
anyaghoz viszonyított csökkenésével, melynek egyik legerősebb oka a varratfémben oldott 
nitrogéntartalom csökkenése. Visszatekintve a 6.2. ábrára, argon védőgáz esetén az ábrán 
(a)-val jelölt folyamat nem vesz részt az ömledék nitrogéntartalmának növelésében, ezért az 
ömledékbe csak az alapanyag felől juthat csekélyebb mennyiségű atomos nitrogén.  
 A csökkenő ausztenittartalom hatással van a varratfém mechanikai és korróziós tulaj-
donságaira. Csökkenő ausztenittartalom mellett a varratfémben lévő durvaszemcsés ferrites 
szövetszerkezet, és a nitrogénoldhatóság jelentős csökkenése miatt kialakult nitridkiválások 
ugyancsak rontják a mechanikai tulajdonságokat (pl.: kontrakció, ütőmunka) és a korrózióál-
lóságot is. Zhang és társai [87] 141-es eljárással hegesztett 2205-ös duplex acél varratfémé-
nek vizsgálatakor a csökkenő ausztenittartalom (35–39 %) mellett ~20 %-al csökkenő ütő-
munkát mértek. Emellett a ferrites fázisban kialakuló Cr2N nitridek jelentősen rontották a 
korrózióállóságot a hőhatásövezetben és a varratfémben egyaránt, melynek elsődleges oka a 
Cr2N kiválások környékén mért Cr-tartalom csökkenés. A nitridkiválások korrózióállóságra 
gyakorolt hatásait vizsgálták Jang és társai [163]. Publikációjukban bemutatták, hogy a lyuk-
korrózió megindulása a nitridkiválások környékén történik. Reyes-Hernández és társai [161] 
a TIG-hegesztett varratfémben mért legnagyobb korróziósebességet az argon védőgázzal 
hegesztett minta esetében mérték (0,654 mm/év), míg 5 % N2 keverése a védőgázhoz ezt a 
sebességet 0,035 mm/év értékre csökkentette. Pickle és társai [324] szuper duplex acélok 
141-es eljárással készült gyöksorának ausztenittartalmát vizsgálta a védőgáz nitrogéntartal-
mának függvényében. Eredményeik alapján az argon védőgázzal hegesztett minta gyökolda-
lának ausztenittartalma a gyöksor hegesztése után mindössze ~35 % volt az alapanyag 
~50 %-ához képest.  
 A duplex acélok hegesztésével kapcsolatban jelentősen kutatott terület az argon vé-
dőgázzal történő hozaganyag nélküli TIG-hegesztés. Ebben az esetben a növekvő ívenergiá-
hoz csökkenő varratfém nitrogéntartalom társul, ám ennek a folyamatnak a leírására szolgá-
ló általános modell még nem elérhető a szakirodalomban.  

Hosseini és társai [229] szuper duplex acélok argon védőgázban végzett autogén TIG-
hegesztése esetén kimutatták, hogy a 0,47 kJ/mm ívenergia a varratfémben az alapanyaghoz 
képest 0,05 % nitrogéncsökkenést okozott, míg a 1,08 kJ/mm ívenergia 0,07 %-ot. Kutatásaik 
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során vizsgálták a TIG hegesztőpisztollyal végzett többszörös újraolvasztás hatásait is a nitro-
géncsökkenésre, és eredményeik alapján a többszörös újraolvasztás növekvő nitrogénvesz-
teséget okoz. Szakirodalmi adatokkal kiegészített eredményeik alapján a szuper duplex acé-
lok varratfémének nitrogéncsökkenésének becslésére az alábbi egyenlet alkalmazható [229]: 
  NEmNWM ⋅⋅−=∆ 17,0  (%) (7.1. egyenlet) 

ahol ΔmNWM a varratfémben mért nitrogéntartalom csökkenés az alapanyaghoz képest %-
ban, E az ívenergia érték kJ/mm-ben és N az alapanyag kezdeti nitrogéntartalma %-ban.  
 A 6. fejezetben bemutatott numerikus modell a nitrogéntartalmú védőgázok esetére 
ad megfelelő becslést. Ennek egyik oka, hogy az argon védőgáz esetében a 6.2. ábrán jelölt 
(b) folyamatnak nagyobb jelentősége van, tehát az ömledékből az ívplazma felé távozó nit-
rogéntranszport jelentősebb. A 6. fejezetben bemutatott modell ugyancsak nem veszi figye-
lembe a nitrogéntranszportot a nagyhőmérsékletű hőhatásövezet irányából az ömledék felé, 
valamint hogy az ömledékből a hegesztési iránnyal ellentétes irányban távozó nitrogén a már 
megszilárdult varratfém felé történik 6.2. ábra (d), ahonnan a tényleges mérésre küldött 
mintákat kimunkáltam. 
 Ebben a fejezetben egy egyenlet paramétereit határozom meg, melynek segítségével 
becsülhető a varratfém nitrogéntartalmának csökkenése, az alkalmazott ívenergia és az ezzel 
összefüggésben lévő kristályosodási idő, valamint az alapanyag kémiai összetételének függ-
vényében. A fejezet második felében az ívenergia ausztenittartalomra gyakorolt hatását ha-
sonlítom össze a varratfémben és a hőhatásövezetben. Ezen eredményeimet a 2018-as Dup-
lex World konferencián [325] külön ennek a témakörnek megnyitott szekcióban volt alkal-
mam bemutatni.  

7.2 Vizsgálatok és kiértékelési módszerek az ívenergia és az argon védőgáz 
hatásainak meghatározására 

Az alkalmazott alapanyagok kémiai összetételét a 4.2 táblázat tartalmazza. A 2205-ös 
anyagminőségek közül a 6 mm vastag lemezeket használtam, ahol több hegesztési kísérle-
tem volt. A hegesztési technológiai tényezőket tartalmazza az 5.1. táblázat és az 5.2.5 feje-
zet. Az ausztenittartalom mérése a 4.3.1 fejezetben bemutatott képelemző módszerrel tör-
tént, legalább 3 minta 10 felvételén. A varratfémben oldott teljes nitrogéntartalom mérése 
az 5.2.2 fejezetben bemutatott Horiba égetéses eljárással történt, legalább négy mintán.  
 A szakirodalomban elérhető eddigi kutatásokkal ellentétben véleményem szerint a 
varratfém nitrogéntartalom-csökkenésének vizsgálatakor az ívenergia helyett az ezzel szoro-
san összefüggő kristályosodási idő figyelembevételére van szükség. Ennek oka, hogy a he-
gesztés közben a nitrogéntartalom-csökkenés számottevően csak az ömledékben zajlik le. Ezt 
támasztják alá az 5.3.2 fejezetben bemutatott eredményeim is, ahol látható, hogy a szilárd 
állapotú újrahevítés során a teljes oldott nitrogéntartalom érdemben nem változik, még 
1350 °C csúcshőmérséklet esetén sem. A kristályosodási idő becslésére Messler szerint [326] 
a következő egyenlet használható: 

 ( )02 TTc
QqS

m
t −⋅⋅⋅⋅

⋅
=

ρλπ
 (s) (7.2. egyenlet) 

ahol St a kristályosodási idő másodpercben, q a látens hő J/mm3-ben, Q a hőbevitel J/mm-
ben, λ az alapanyag hővezetési tényezője J/(m ∙ s ∙ K)-ben, ρ az ömledék sűrűsége a hegesz-
tés hőmérsékletén g/mm3-ben (mértékegység átváltás után 6.5. egyenlet), c az alapanyag 
fajhője J/(g · K)-ben. A Tm a likvidusz hőmérséklet kelvinben (egyszerűsítve egységesen 1733 
K, lásd 6.7. egyenlet) és T0 a szobahőmérséklet kelvinben (egységesen 298 K). A q értéke 2,06 
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J/mm3 (2205 anyagminőségre [327], amit elérhető adat hiányában a másik két sovány duplex 
anyagminőségre is használtam), λ értéke 0,015 J/(m ∙ s ∙ K) 2205 és 2101 anyagminőségekre 
[328, 329], 0,0145 J/(m ∙ s ∙ K) 2404 anyagminőségre [330]. A c értéke 0,5 J/(g · K) mindhá-
rom anyagminőség esetén [328–330]. Az ömledékre számolt sűrűség, (ρ) 0,00685 g/mm3 
mindhárom anyagminőség esetén. 

7.3 Az ívenergia és az argon védőgáz hatásai a varratfém nitrogéntartalmára 
A varratfémben mért nitrogéntartalmak (NWM) összefoglaló eredményeit mutatja a 
7.1. táblázat. A kezdeti nitrogéntartalom 2205 alapanyag esetén 0,166 %, 2101 alapanyag 
esetén 0,234 %, 2404 alapanyag esetén 0,276 %, ahogyan ez a 4.2 táblázatban látható. 

7.1. táblázat. A varratfémben mért nitrogéntartalom az ívenergia és a kristályosodási idő 
függvényében. 

Anyag- 
minőség 

Ívenergia, 
E 

Hőbevitel, 
Q 

Kristályosodási 
idő, St 

A varratfém mért 
nitrogéntartalma, 

NWM 

Az alapanyaghoz visz. 
rel. N-csökkenés a 

varratfémben ΔNWM 
(kJ/mm) (kJ/mm) (s) (%) (%) 

2205, 
6 mm 

0,25 0,15 0,47 0,163 ± 0,003 1,8 ± 0,9 
0,85 0,51 1,55 0,161 ± 0,001 3,0 ± 0,9 
1,49 0,89 1,79 0,156 ± 0,003 6,0 ± 0,9 
1,57 0,94 2,88 0,149 ± 0,001 10,2 ± 0,9 
2,36 1,42 4,40 0,135 ± 0,001 18,7 ± 0,9 
2,95 1,77 5,48 0,129 ± 0,005 22,3 ± 2,6 

2404, 
3 mm 

0,33 0,19 0,64 0,273 ± 0,003 1,1 ± 1,0 
0,43 0,26 0,83 0,258 ± 0,001 6,5 ± 0,0  
0,53 0,32 1,03 0,255 ± 0,003 7,6 ± 1,0 
0,58 0,35 1,12 0,245 ± 0,007 11,2 ± 3,1 
0,64 0,38 1,22 0,242 ± 0,004 12,3 ± 1,5 
0,68 0,41 1,31 0,240 ± 0,002 13,0 ± 0,5 
0,86 0,52 1,67 0,206 ± 0,004 25,4 ± 1,5 
0,90 0,54 1,73 0,202 ± 0,003 26,8 ± 1,0 

2101, 
3 mm 

0,43 0,26 0,81 0,222 ± 0,003 5,1 ± 0,6 
0,53 0,32 0,99 0,215 ± 0,003 8,1 ± 0,6 
0,64 0,38 1,18 0,207 ± 0,001 11,5 ± 0,6 
0,68 0,41 1,27 0,203 ± 0,004 13,2 ± 1,2 
0,86 0,52 1,61 0,194 ± 0,004 17,1 ± 1,2 

A 7.1. táblázatból látható, hogy a számolt kristályosodási idő értékek általánosan 0,5–
2,0 másodperc között vannak. A szélsőségesen hosszú kristályosodási idők a különösen nagy 
ívenergiák (pl.: 2,95 kJ/mm) használatakor adódtak. A varratfém nitrogéntartalmának válto-
zásából látható, hogy az ívenergia növekedésével, és ezáltal az ömledék „létidejének” növe-
kedésével a nitrogéncsökkenés mértéke növekszik. A csökkenés mértéke azonban függ az 
alapanyag típusától is. 



A nitrogén szerepe a duplex korrózióálló acélok hegesztésekor 

65 

A varratfém nitrogéntartalmának csökkenését a kristályosodási idő és az ívenergia 
függvényében mutatja a 7.1. ábra, mindhárom anyagminőség esetén. Az ábrából látható, 
hogy az iparban alkalmazott ívenergia tartományon belül a varratfém nitrogéntartalmának 
csökkenése igen jelentős, az alapanyaghoz képest akár 28 % is lehet. A nitrogéncsökkenés 
mértéke azonban az ívenergia mellett az alapanyag kémiai összetételétől is függ. A 7.1. áb-
rából arra következtethetünk, hogy a szélsőséges mértékben megnövelt ívenergia zérus nit-
rogéntartalmat eredményezhet a varratfémben, mely jelen esetben még nem bizonyított. 
Ennek értékelésekor figyelembe kell majd venni azt a tényt, hogy bár csekély mennyiségben, 
de hegesztés közben atomos nitrogén juthat az ömledékbe az alapanyag felől is, ahogyan azt 
a 6.3.3 fejezetben bemutattam. A 7.2. táblázat tartalmazza a 7.1. ábra illesztett egyenesei-
nek egyenleteit és az illesztés jóságát. 

 
7.1. ábra. A varratfém nitrogéntartalmának csökkenése a kristályosodási idő  

és az ívenergia függvényében. 

A 7.2. táblázatból látható, hogy az illesztett egyenes meredeksége, és y tengellyel vett 
metszéspontja is változik az anyagminőség függvényében. Növekvő alapanyag kezdeti nitro-
géntartalommal az egyenes meredeksége is növekszik (az ordinátatengellyel vett metszés-
pontja pedig csökken). 

7.2. táblázat. Kapcsolat a kristályosodási idő és a varratfém nitro-
géntartalom-csökkenés között és az illesztés jósága. 

Anyag- 
minőség 

Kapcsolat a kristályosodási idő St 

és a varratfém nitrogéntartalom-
csökkenés, ΔNWM között 

Az illesztés 
pontossága, R2 

2205 ΔNWM = -1,9 + 4,5 ∙ St (%) 0,95 
2101 ΔNWM = -7,5 + 15,9 ∙ St (%) 0,99 
2404 ΔNWM = -14,8 + 23,3 ∙ St (%) 0,96 
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A 7.2. ábra az illesztett egyenes meredekségének, a 7.3. ábra pedig a metszéspontjá-
nak változását mutatja az alapanyag nitrogéntartalmának függvényében.  

 
7.2. ábra. Az illesztett egyenesek (7.1. ábra) 
meredeksége az alapanyag kezdeti nitrogén-

tartalmának függvényében. 

 
7.3. ábra. Az illesztett egyenesek (7.1. ábra) 
metszéspontja az alapanyag kezdeti nitro-

géntartalmának függvényében. 

A 7.2. és 7.3. ábrákon szerepelnek Hosseini és társai [229] eredményei is, melyek 
mindösszesen két pontra illesztett egyenes meredekségét és metszéspontját mutatják, ezért 
a kiértékelésben nem vesznek részt, csak a változás jellegének bemutatása miatt ábrázolom 
őket. Látható, hogy mind a meredekség, mind a metszéspont kapcsolata az alapanyag kezde-
ti nitrogéntartalmával lineáris:  
 NMetsz ⋅−= 1,1134,17  (7.3. egyenlet) 

 NMer ⋅+−= 5,1684,23  (7.4. egyenlet) 

ahol N az alapanyag kezdeti nitrogéntartalma tömegszázalékban. Az alapanyaghoz normali-
zált varratfém nitrogéncsökkenést (ΔNWM) a kristályosodási idő és az alapanyag nitrogéntar-
talmának függvényében becslő egyenlet a 7.2. és 7.3. ábrák alapján: 
 tSNNNWM ⋅⋅+−⋅−=∆ 5,1684,231,1134,17  (%) (7.5. egyenlet) 

ahol St a kristályosodási idő másodpercben. 
A 7.5. egyenlet szerint számított és a mért, az alapanyag nitrogéntartalmával osztott 

százalékos varratfém nitrogéncsökkenés összehasonlítása látható a 7.4. ábrán. Ezen lineári-
san illesztett egyenesek alapján becsülhetők a kristályosodási idő és varratfém nitrogéntarta-
lom csökkenés közti összefüggés (7.2. táblázat) állandói. A 7.4. ábrán látható 45°-os egyenes 
illesztési pontossága a szakirodalmi eredményekkel együtt is (amik jóval kevesebb mérésből 
kerültek meghatározásra): R2 = 0,80, saját mérések alapján: R2 = 0,93. Ennek értékelésekor 
figyelembe kell vennünk, hogy a kristályosodási idő számításakor a különböző duplex 
anyagminőségek fizikai tulajdonságaira többször egyszerűsítéseket kellett alkalmaznom az 
elérhető szakirodalmi adatok hiánya miatt. Ezen kívül a 7.4. ábrán a varratfémben mért, az 
alapanyag nitrogéntartalmához normalizált, százalékos nitrogéncsökkenést ábrázoltam. 
Ezért az egyes esetekben látható nagyobb eltérés a becsült és mért ΔNWM értékek között 
(~10 %) csak néhány század % (~0,03 %) hibát jelent a tényleges nitrogéntartalomban. 
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7.4. ábra. A 7.5. egyenlet szerint számított és a mért, az alapanyaghoz nitrogéntartalmá-
hoz normalizált relatív varratfém nitrogéntartalom-csökkenés összehasonlítása, kiegészít-

ve irodalmi adatokkal [229,331] is. 

 A modellek összehasonlításaként a Hosseini és társai [229] által meghatározott 
egyenlet becslése látható a mért értékekkel összehasonlítva a 7.5. ábrán. 

 
7.5. ábra. A Hosseini és társai [229] által szá-
mított és a mért, alapanyaghoz nitrogéntar-
talmához normalizált relatív varratfém nitro-
géntartalom-csökkenés összehasonlítása, ki-

egészítve irodalmi adatokkal [331] is. 

A 7.4. és 7.5. ábrák összehasonlításából 
látható, hogy a saját összefüggésem által 
adott becslés jobb közelítést ad a mért 
érékekre, mint a Hosseini féle [229] 
egyenlet. Az általam meghatározott ös--
szefüggés konstansai ezenkívül az alap-
anyag kezdeti nitrogéntartalmától is 
függnek, míg Hosseini és társai 2507-es 
anyagminőségre dolgozták ki becslést adó 
egyenletüket. A Hosseini féle becslés a 
saját mért adatokra is ~5 % különbséggel 
ad becslést, és rendszerint alábecsli a 
mérhető nitrogéncsökkenést. A [229] 
szerinti egyenlet a 13 %-nál kisebb nitro-
géncsökkenés tartományára R2 = 0,35 
illesztési pontosságú becslést ad, e tar-
tomány fölött azonban a mért és becsült 
értékek közti hiba egyes esetekben a 40 
%-os különbséget is eléri.  
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A Hosseini-modell használhatósága szempontjából ez azért is kritikus, mivel az alap-
anyaghoz képest 10 % körüli varratfémben mérhető nitrogéncsökkenés még nem okoz olyan 
jelentős változásokat a varratfém ausztenittartalmában, mint a nagyobb mértékű N-
csökkenés (lásd később 7.4 fejezet). 
 A fejezet összefoglalásaként elmondható, hogy az általam létrehozott, az alapanyag 
kezdeti nitrogéntartalmától és a kristályosodási időtől függő egyenlet az alapanyaghoz 
képest a varratfémben mérhető nitrogéntartalom-csökkenést jobb pontossággal számítja, 
mint a korábbi modell [229]. Ezen kívül az általam meghatározott összefüggés több duplex 
anyagminőségre is használható az iparban alkalmazott hőbeviteli tartományon belül. Ezzel 
az egyenlettel, melynek ugyan nincs fizikai tartalma, de jobb becslést ad, a 6. fejezetben be-
mutatott modellt kiegészítve az autogén TIG-hegesztés esetén az argon + 0–50 % nitrogént 
tartalmazó gázkeverékek oldott nitrogéntartalomra gyakorolt hatásairól már egy teljes becs-
lés adható. 
 A következő fejezetben az argon védőgáz és az alkalmazott ívenergia hatását vizsgá-
lom a varratfém ausztenittartalmára. 

7.4 Az ívenergia és az argon védőgáz hatásainak eredményei a varratfém 
ausztenittartalmára 

Az ausztenittartalom mechanikai tulajdonságokra és korrózióállóságra gyakorolt hatásai mi-
att (7.1 fejezet) érdemes áttekinteni a varratfém nitrogéntartalom-csökkenésének hatását a 
kialakuló fázisarányra. Visszatekintve az 5. fejezetre, láthattuk, hogy a hőhatásövezet ausz-
tenittartalmára a legnagyobb hatással a termikus ciklus, azaz a Δt12/8 lehűlési idő volt. A hő-
hatásövezet szilárd állapotú, az atomos nitrogén diffúziója által hajtott δ → δ + γ fázisátala-
kulása esetén a növekvő Δt12/8 lehűlési idő (növekvő ívenergia) növekvő ausztenittartalmat 
eredményezett, miközben a teljes oldott nitrogéntartalom mennyisége érdemben nem vál-
tozott. 
 A 7.6. ábra mutatja a varratfém szövetszerkezetét az adott alapanyaghoz tartozó kis, 
közepes és nagy ívenergiák esetére. Az ábrán látható a két szélsőértékű ívenergiával (0,25 és 
2,95 kJ/mm) TIG-hegesztett varratfém, 2205 anyagminőség esetén. A további szövetszerke-
zeti felvételek a mellékletben találhatók (12.13.-12.15. ábrák). 

A 7.6. ábrából látható, hogy a növekvő ívenergiával csökken a varratfém ausztenittar-
talma. A kis ívenergiák esetén (0,25 és 0,43 kJ/mm) az ausztenites fázisok a ferritszemcsék 
határán és a ferritszemcséken belül is megtalálhatók, összefüggő tartományokként. A külö-
nösen nagy (2,95 kJ/mm) ívenergia esetén az ausztenites fázisok a ferritszemcsén belül né-
hány mikrométeres tartományként vannak jelen. A 2,95 kJ/mm ívenergiával hegesztett min-
táról további felvételek láthatók a mellékletben (12.16.-12.17. ábrák). A varratfémben az 
ívenergia növekedésével csökkenő ausztenittartalom elsődleges oka a varratfémben növek-
vő nitrogénveszteség, ahogyan azt a 7.1. ábra is mutatja. A lecsökkent oldott nitrogénmen--
nyiség a szilárd állapotú δ → δ + γ fázisátalakulás során csak kisebb mértékben tudja kifejteni 
erős ausztenitképző hatását, ezért a δ-ként kristályosodott varratfém zömében ferrites is 
marad. 
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7.6. ábra. A varratfém szövetszerkezete az adott alapanyaghoz tartozó  

ívenergiák esetén. 

 A varratfémben és a hőhatásövezetben mért átlagos ausztenittartalom értékeket 
mutatja a 7.7. ábra. Az ábrán az összehasonlítást (5.8. ábra) elősegítve az ausztenittartalmat 
az ívenergiával összefüggő, varratfémre számolt Δt12/8 lehűlési idő (5.2.3 fejezet) függvényé-
ben ábrázoltam. A 2205 anyagminőség esetén a legkisebb 0,25 kJ/mm ívenergia átlagosan 
31,8 % ausztenittartalmat, a legnagyobb 2,95 kJ/mm ívenergia 14,3 % ausztenittartalmat 
eredményezett a varratfémben. Az iparilag ajánlott ívenergia tartományban (0,5–2,5 kJ/mm) 
2205 anyagminőség esetén a varratfém ausztenittartalma ~15–30 % között változhat, argon 
védőgázzal végzett autogén TIG-hegesztés esetén. A 2101 anyagminőség esetén a legkisebb 
ívenergiával (0,43 kJ/mm) hegesztett varratfém ausztenittartalma átlagosan 39,6 %, a legna-
gyobb ívenergiával (0,86 kJ/mm) hegesztett varratfémé 30,6 %. A 2404 anyagminőség esetén 
a legkisebb ívenergiával (0,33 kJ/mm) hegesztett varratfém ausztenittartalma átlagosan 
43,3 %, a legnagyobb ívenergiával (0,90 kJ/mm) hegesztett varratfémé 26,6  %. A kapcsolat a 
Δt12/8 lehűlési idő és a varratfém ausztenittartalma között jó pontossággal (R2 > 0,85) lineá-
risnak tekinthető a vizsgált ívenergia tartományokban.  

A 7.7. ábrából látható, hogy az ívenergia hatása a hőhatásövezet és a varratfém ausz-
tenittartalmára ellentétes. Ezen megállapítás alapján autogén TIG-hegesztés esetén a hőha-
tásövezet megfelelő (> 30 %) ausztenittartalmához a nagyobb ívenergiához (0,4–0,9 kJ/mm) 
társított hosszabb lehűlési idő (2–6 s) szükséges. Ezzel ellentétben a nagyobb ívenergia a 
varratfém ausztenittartalmának csökkenését eredményezi. A két hatás azonos ausztenittar-
talmat eredményez a hőhatásövezetben és a varratfémben a 2,5–4 s Δt12/8 kritikus lehűlési 
idők esetén, ami ~0,5–1,0 kJ/mm ívenergia tartományba esik. A két ellentétes hatás hajtó-
ereje is különböző. A hőhatásövezet ausztenittartalmára elsősorban a Δt12/8 lehűlési időnek 
van jelentős hatása. Ezzel szemben a varratfémben meghatározó tényező, a hegesztési fo-
lyamat után, a varratfémben oldott nitrogéntartalom mennyisége. Ipari gyakorlati szem-
pontból ez a megállapítás azt jelentheti, hogy egy adott alapanyag adott kezdeti kémiai ös--
szetételére vonatkoztatva a hőhatásövezet ausztenittartalmának befolyásolása elsődleges az 
ívenergia megválasztásával lehetséges, a varratfém ausztenittartalmának befolyásolása pe-
dig hozaganyag és / vagy nitrogéntartalmú gázkeverék alkalmazásával. 
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7.7. ábra. Az argon védőgázzal autogén TIG-hegesztett hőhatásövezet és a varratfém ausz-

tenittartalmának összehasonlítása a Δt12/8 lehűlési idő függvényében,  
mindhárom anyagminőség esetén. 

 Összefoglalásként elmondható, hogy létrehoztam egy, az alapanyag kezdeti nitro-
géntartalmától függő egyenletet, amely a kristályosodási idő ismeretében pontosabb szá-
mítást ad a varratfém várható nitrogéntartalmára, tiszta argon védőgázzal végzett autogén 
TIG-hegesztés esetén, mint a korábbi, Hosseini által javasolt egyenlet [229]. Továbbá meg-
állapítható, hogy a hőhatásövezet ausztenittartalmának változásával ellentétben a varrat-
fém esetén a növekvő ívenergia értékek csökkenő ausztenittartalmat eredményeznek. 
Ennek egyik legerősebb oka a varratfémben a növekvő ívenergiával csökkenő oldott nitro-
géntartalom. Ezen eredményeimből fogalmazom meg az 6. és 7. tézisemet. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 
A duplex acélok tulajdonságait összehasonlítva az iparban legelterjedtebben használt ausz-
tenites korrózióálló acélokkal láthatjuk, hogy folyáshatáruk csaknem kétszerese ausztenites 
társaiknak, és emellett a lyukkorrózióval és feszültségi korrózióval szembeni ellenálló képes-
ségük is sokkal kedvezőbb. Ennek ellenére az ipari felhasználásuk a teljes rozsdamentes acél 
családon belül elenyésző. Ennek legfőbb okai a szigorú technológiai fegyelmet igénylő he-
gesztéstechnológia betartásának igénye, és a hegeszthetőséggel kapcsolatos folyamatok 
alapjainak nem teljeskörű ismerete.  
 A duplex acélok elsődleges kötéstechnológiája a volfrámelektródás semleges védőgá-
zos (TIG) ívhegesztés. TIG-hegesztés esetén az esetek többségében elengedhetetlen a meg-
felelő kémiai összetételű, nikkelben túlötvözött, hozaganyag és / vagy nitrogéntartalmú vé-
dőgáz használata. Értekezésem ezek közül a nitrogén hegesztési metallurgiájára gyakorolt 
hatását tekinti át, mégpedig úgy, hogy a komplex TIG-hegesztési folyamatot a legfontosabb 
elemeire bontottam, és minden egyes elem önálló hatását külön vizsgáltam a hőhatásövezet 
és a varratfém tulajdonságaira. Ezen tulajdonságok közül az értekezés a kialakuló auszte-
nit/ferrit fázisarányra és az oldott nitrogéntartalomra fókuszált. 
 A TIG-hegesztések alapanyagaként egy, az ipari gyakorlatban a duplex acélok közül 
leginkább elterjedt X2CrNiMo22–5–3 (1.4462, 2205) anyagminőséget, és két új típusú, nik-
keltartalomban csökkentett sovány duplex; X2CrMnNiN21–5–1 (1.4162, 2101) és 
X2CrNiMnMoCuN24–4–3–2 (1.4662, 2404) anyagminőséget választottam. 
 A későbbi kiértékelések alapjaként elengedhetetlen volt egy megbízható ausztenittar-
talom mérésére alkalmas módszer kidolgozása. Ezért az értekezésem első felében bemutat-
tam egy Beraha-II marószerrel történt optimális maratási ciklus meghatározásának lépéseit, 
mely ciklus a legnagyobb kontrasztot eredményezte az ausztenites és ferrites fázisok között.  
Az optimálisnak tekintett maratás után készült szövetszerkezeti felvételek adták az alapját a 
képelemző szoftverrel történő ausztenittartalom meghatározásnak. Az így kapott eredmé-
nyeimet ASTM E562-11 szerinti kézi pontszámolás módszerével, visszaszórtelektron-
diffrakciós méréssel, és örvényáramos jelenségen alapuló Fischer FMP30 típusú ferritszkópos 
méréssel validáltam. 
 Az ausztenittartalom meghatározására szolgáló megfelelő módszer kidolgozása után 
rátértem a hőhatásövezet vizsgálatára. Megállapítottam, hogy a növekvő ívenergia követ-
kezményeként növekvő 1200 és 800 °C között eltelt lehűlési idő (Δt12/8) növekvő ausztenit-
tartalmat eredményez. Meghatároztam az átalakulást leíró Johnson–Mehl–Avrami–
Kolmogorov-egyenlet állandóit 2205 anyagminőségek esetére, mely egyenlettel becsülhető a 
hőhatásövezetben kialakuló ausztenittartalom. Megállapítottam továbbá, hogy a hőhatás-
övezetben egy adott alapanyag adott kémiai összetétele esetén az ausztenittartalmat legin-
kább meghatározó tényező a Δt12/8 lehűlési idő, mialatt a teljes oldott nitrogéntartalom nem 
változik érdemben. 
 A hőhatásövezettel kapcsolatos vizsgálatok után rátértem a varratfém vizsgálatára. 
Először autogén TIG-hegesztés esetén vizsgáltam az argon védőgázhoz kevert nitrogén hatá-
sát a varratfém oldott nitrogéntartalmára és a varratfém ausztenittartalmára nézve. Korábbi 
modelleket [158, 305] alapul véve létrehoztam egy továbbfejlesztett modellt, mely nitro-
génes védőgázok esetére kevesebb, mint 10 % eltéréssel adja meg a varratfém nitrogéntar-
talmát. Bevezettem egy, az alapanyag kiinduló kémiai összetételétől függő paramétert, mely-
lyel a továbbfejlesztett modell már kevesebb, mint 5 %-os hibával becsli a varratfém várható 
nitrogéntartalmát nitrogénes védőgázzal végzett autogén TIG-hegesztés esetére.  
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 Az értekezésem befejező részében az ívenergia és az argon védőgáz hatásait vizsgál-
tam a varratfém nitrogéntartalmára és az ausztenittartalomra nézve. Meghatároztam egy 
összefüggést, mely a kristályosodási időnek és az alapanyag kezdeti nitrogéntartalmának 
függvényében becslést ad az alapanyag kezdeti nitrogéntartalmához normalizált nitrogén-
csökkenésre a varratfémben. Megállapítottam továbbá, hogy a hőhatásövezet ausztenittar-
talmának változásával ellentétben a varratfém ausztenittartalma a növekvő ívenergia követ-
keztében csökken. Ennek a csökkenésnek az elsődleges oka a varratfém oldott nitrogéntar-
talmának csökkenése. 
 A jelen értekezésben bemutatott kutatómunka a hegesztés utáni metallurgiai és szö-
vetszerkezet tervezésének első lépéseinek alapköveit rakja le. A jövőbeni célom az érteke-
zésben bemutatott kísérleteket más anyagminőségekre és nagyobb ívenergiatartományokra 
is elvégezni. Foglalkozni kívánok a hőhatásövezet ausztenittartalmát leíró egyenlet kiterjesz-
tésével más kezdeti nitrogéntartalmú alapanyagok TIG-hegesztésének esetére is. Részlete-
sebben szeretném vizsgálni a nitrogéntartalmú védőgáz hatását a kialakuló ívfeszültségre, és 
ezáltal az ívenergiára. A varratfémben oldódott nitrogén mennyiségének változását leíró 
egyenleteket ki szeretném terjeszteni nagyobb ívenergiatartományokra is. Továbbá a duplex 
acélok hegesztési metallurgiájának vizsgálatakor elengedhetetlen a hozaganyag és a többso-
ros varratkialakítás újrahevítő hatásainak részletes vizsgálata, mellyel kapcsolatban előzetes 
eredményeimet (melyek a hegesztő technológus szakmérnöki szakdolgozatom vázát képezik) 
szeretném kiterjeszteni. 
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9. TÉZISEK 

1. TÉZIS 

Új maratási eljárást dolgoztam ki az ausztenittartalom képelemző szoftverrel 
történő meghatározásához duplex acélok hozaganyag nélkül, volfrámelektródás 
védőgázos ívhegesztéssel készült varratának metallográfiai csiszolatán. A Bera-
ha-II marószer (85 mL H2O + 15 mL HCl + 1 g K2S2O5) használatakor az alábbi 
maratási ciklusok adják a legnagyobb kontrasztot a delta-ferrit és az ausztenit 
fázisok között: 
 az X2CrNiMoN22–5–3 (1.4462) jelű acél esetén a 2 × 12 s, 
 az X2CrMnNiN21–5–1 (1.4162) jelű acél esetén az 1 × 24 s, 
 az X2CrNiMnMoCuN24–4–3–2 (1.4662) jelű acél esetén a 2 × 6 s. 

A többszörös maratás esetén a két maratási lépést egymás után közvetlenül 
kell elvégezni a lépések közti etanolos mosást követően.  

A legnagyobb kontrasztot adó felvételen képelemző szoftverrel meghatá-
rozott eredményeket mágneses mérési elven alapuló ferritszkópos méréssel, 
ASTM E562-11 szabvány szerinti kézi pontszámolás módszerével és vissza-
szórtelektron-diffrakciós (EBSD) méréssel validáltam.  

A validálás eredményei alapján a legnagyobb kontrasztot adó maratási 
ciklus tekinthető optimálisnak a képelemző szoftverrel történő ausztenittarta-
lom-meghatározáshoz. 

Kapcsolódó publikációk: 
[S1] [S2] [S3] [S4] [S5] [S6] 

2. TÉZIS 

Az X2CrNiMoN22–5–3 (1.4462) jelű duplex acél hegesztése esetén a hőhatás-
övezetben mérhető nitrogéntartalom érdemben nem változik, a hőhatásövezet 
kialakult ausztenittartalmára a Δt12/8 kritikus hűlési idő van a legnagyobb hatás-
sal.  

Kapcsolódó publikációk: 
[S1] [S6] 
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3. TÉZIS 

Meghatároztam, hogy az X2CrNiMoN22–5–3 (1.4462) jelű acél hegesztése so-
rán a hőhatásövezet ausztenittartalmának (γHAZ (%)) becslésére az alábbi, 
nemizotermikus állapotra felírt, Johnson–Mehl–Avrami–Kolmogorov-típusú 
egyenlet használható a Δt12/8 kritikus lehűlési idő ismeretében: 

)))(exp(1(100 8/12
n

HAZ tk ∆⋅−⋅=γ (%)  

ahol a folyamat sebességi állandója, k = –0,17 és az Avrami-kitevő, n = 0,5. 

Kapcsolódó publikációk: 
[S1] [S6] 

4. TÉZIS 
Továbbfejlesztettem egy modellt (a 6.1.–6.27. egyenletek alapján), amely na-
gyobb pontosággal adja meg a varratfém várható nitrogéntartalmát (NWM), 
mint a korábbi modellek. A modell érvényes az X2CrNiMoN22–5–3 (1.4462), 
X2CrMnNiN21–5–1 (1.4162) és X2CrNiMnMoCuN24–4–3–2 (1.4662) jelű duplex 
acélok, argon + 0–50 % nitrogéntartalmú védőgázzal történő, hozaganyag nél-
küli, volfrámelektródás védőgázos ívhegesztésének esetére, amennyiben az al-
kalmazott ívenergia 0,53–0,68 kJ/mm értékek között marad. 

Kapcsolódó publikációk: 
[S1] [S4] [S7] [S8] 

5. TÉZIS 
Bevezettem egy, az alapanyag kezdeti nitrogén- és krómtartalmától függő pa-
ramétert (NWM,par), amellyel a varratfém várható nitrogéntartalmának (NWM, 4. 
tézis) előrejelzésére kidolgozott modell  a varratfém nitrogéntartalmát a tény-
legesen mért nitrogéntartalomhoz képest kevesebb, mint 5 %-os eltéréssel adja 
meg.  

Az általam bevezetett paraméter: 





 −

++=
50

22
10,

CrNNN WMparWM  (%) 

ahol NWM a varratfémnek a modell által becsült nitrogéntartalma, N az alap-
anyag kezdeti nitrogéntartalma, Cr az alapanyag kezdeti krómtartalma. Minden 
mennyiség százalékban van értelmezve. Az NWM,par értékét megadó modell ér-
vényes X2CrNiMoN22–5–3 (1.4462), X2CrMnNiN21–5–1 (1.4162) és 
X2CrNiMnMoCuN24–4–3–2 (1.4662) jelű duplex acélok, argon + 0 – 50 % nitro-
géntartalmú védőgázzal történő, hozaganyag nélküli, volfrámelektródás védő-
gázos ívhegesztésének esetére, amennyiben az alkalmazott ívenergia 0,53–0,68 
kJ/mm értékek között marad. 

Kapcsolódó publikációk: 
[S8] [S9]  
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6. TÉZIS 
Meghatároztam egy, az alapanyag nitrogéntartalmától (N) függő egyenlet pa-
ramétereit, amely a kristályosodási idő (St) ismeretében megadja a varratfém 
nitrogéntartalma csökkenésének várható mértékét (ΔNWM) X2CrNiMo22–5–3 
(1.4462), X2CrMnNiN21–5–1 (1.4162) és X2CrNiMnMoCuN24–4–3–2 (1.4662) 
jelű duplex acélok argon védőgázzal, hozaganyag nélkül végzett volfrámelekt-
ródás védőgázos ívhegesztésének esetére. Az egyenlet paraméterei: 

tWM SNNN ⋅⋅+−⋅−=∆ 5,1684,231,1134,17  (%) 

ahol St a kristályosodási idő másodpercben, és N az alapanyag nitrogéntartalma 
százalékban. 

Kapcsolódó publikációk: 
[S1] [S6] 

7. TÉZIS 
Az X2CrNiMo22–5–3 (1.4462), X2CrMnNiN21–5–1 (1.4162) és 
X2CrNiMnMoCuN24–4–3–2 (1.4662) jelű duplex korrózióálló acélok argon vé-
dőgázzal, hozaganyag nélkül végzett volfrámelektródás védőgázos ívhegeszté-
sének esetére megállapítottam, hogy a hőhatásövezet ausztenittartalmának 
változásával ellentétben, a növekvő ívenergia a varratfémben csökkenő auszte-
nittartalmat okoz, melynek fő oka a növekvő ívenergiával a varratfémben csök-
kenő nitrogéntartalom. 

Kapcsolódó publikációk: 
[S1] [S6] 
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10.  SUMMARY 
Comparing the properties of duplex steels with the most widely used austenitic stainless 
steels in the industry, they show that their yield strength is almost twice that of their auste-
nitic counterparts, and their resistance to pitting corrosion and stress corrosion cracking is 
also much better. However, their industrial use within the entire stainless steel family is neg-
ligible. The main reasons for this are the need to adhere to the welding technology that 
requires strict technological discipline and the incomplete knowledge of their weldability. 

The primary joining technology for duplex steels is tungsten inert gas (TIG) arc welding. 
In the case of TIG welding, it is essential to use a filler material with a suitable chemical com-
position (nickel overalloyed) and/or nitrogen-containing shielding gas. Of these, my thesis 
reviews the effects of nitrogen on the metallurgical processes by deconstructing the complex 
TIG welding process into its most important elements, and examining the individual effects 
of each element individually on the properties of the heat affected zone and the weld metal. 
Among these properties, the dissertation focused on the austenite / ferrite phase ratio and 
the dissolved nitrogen content. 

As base materials for TIG welding, the industrially most widely used standrad duplex ste-
el grade; X2CrNiMo22-5-5-3 (2205), and two new types of lean (with reduced nickel content) 
duplex stainless steels; X2CrMnNiN21-5-5 (2101) and X2CrNiMnMoCuN24-3-3-2 (2404) were 
chosen. 

As a basis of the subsequent evaluations, it was essential to develop a reliable method 
for measuring the austenite content. Therefore, in the first part of my dissertation, I introdu-
ced the steps of determining an optimum etching cycle with Beraha II etchant, which produ-
ced the highest contrast between the austenitic and ferritic phases. The microstructural 
images taken after optimum etching provided the basis for the determination of the austeni-
te content by image analysis software. The results thus obtained were validated by manual 
point count method according to ASTM E562-11, backscattered electron diffraction meas-
urement, and eddy current based Fischer-type ferritescope measurements. 

After developing a suitable method for the determination of the austenite content, I 
started to examine the heat effect zone. I have found that, as a result of increasing arc 
energy, the increasing cooling time between 1200 and 800 °C (Δt12/8) results in increasing 
austenite content. I determined the constants of the Johnson–Mehl–Avrami–Kolmogorov-
equation describing the transformation for 2205 material grades, which can be used to esti-
mate the austenite content in the heat affected zone. Furthermore, it was found that the 
cooling time Δt12/8 is the most determining factor for the austenite content in the heat affec-
ted zone of a certain chemical composition of a given base material, while the total dissolved 
nitrogen content does not change significantly. 

After examining the heat affected zone, I investigated the weld metal. First, in the case of 
autogenous TIG welding, the effect of nitrogen mixed with argon shielding gas on the dissol-
ved nitrogen content and the austenite content of the weld metal was investigated. Based 
on previous models [157,300], I have developed an improved model which gives an esti-
mation error of less than 10 % for the dissolved nitrogen content of the weld metal in the 
case of nitrogen containing shielding gases. I have introduced a parameter depending on the 
intial chemical composition of the base material, by which the advanced model estimates 
the dissolved nitrogen content of the weld metal in the case of autogenous TIG welding with 
less than 5 % error. 
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In the final part of the dissertation I investigated the effects of arc energy and argon shi-
elding gas on the nitrogen and austenite content of the weld metal. I have determined a 
relationship which, based on the solidification time and the initial nitrogen content of the 
base material, gives an estimate of the weld metal nitrogen loss, compared to the intial nit-
rogen content. In addition, contrary to the increasing austenite content of the heat affect ed 
zone, the austenite content of the weld metal decreases due to increasing arc energy. The 
primary cause of this decrease is the loss in the dissolved nitrogen content of the weld me-
tal. 

The research presented in this dissertation only understands the foundations of welding 
metallurgy related to duplex steels. My future goal is to carry out the experiments presented 
in the dissertation on other material grades and larger arc energy ranges. I would like to 
carry on working on the prediction of the austenite content in the heat affeted zone of TIG-
welding for other material grades with different initial nitrogen contents. I would like to in-
vestigate in more details the effect of nitrogen-containing shielding gas on the resulting arc 
voltage and thus on the arc energy. I would like to extend the equations describing the 
change in the amount of dissolved nitrogen in the weld metal to larger ranges of arc energy. 
Furthermore, when investigating the welding metallurgy of duplex steels, it is indispensable 
to investigate the effects of the filler materials and the reheating effects of the multi-pass 
welding on the microstructure and the austenite content. 
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11. THESES 

THESIS 1 
I have developed a new etching method for the determination of austenite 
content by image analysis software on the metallographic specimens of gas 
tungsten arc welded welds of duplex stainless steels. When using Beraha-II 
etching agent (85 mL H2O + 15 mL HCl + 1 g K2S2O5), the following etching cycles 
provide the highest contrast between the delta ferrite and austenite phases: 
 2 x 12 s for steel X2CrNiMoN22-5-5 (1.4462), 
 1 × 24 s for steel X2CrMnNiN21-5-5 (1.4162), 
 2 × 6 s for X2CrNiMnMoCuN24-4-3-3 (1.4662) duplex stainless steel gra-

des. 
In the case of multiple etching, the two etching steps must be performed sequ-
entially immediately after each other, with ethanol washing in-between the 
etching steps. 

The results of image analysis software, obtained with the highest cont-
rast were validated by magnetic measurement based ferritescope measure-
ment, manual point count method according to ASTM E562-11 and electron 
backscatter diffraction (EBSD) measurement. 

Based on the results of the validation, the highest contrast etching cycle 
is considered to be optimal for the determination of austenite content by 
image analysis software. 

Related publications: 
[S1] [S2] [S3] [S4] [S5] [S6] 

THESIS 2 
When welding of duplex steel X2CrNiMoN22-5-5 (1.4462), the measured nitro-
gen content in the heat zone does not change substantially, the critical Δt12/8 

cooling time having the greatest effect on the austenitic content of the heat 
affected zone. 

Related publications: 
[S1] [S6] 
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THESIS 3 
For the welding of X2CrNiMoN22-5-5 (1.4462) duplex stainles steel, the follo-
wing Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov equation, written for a non-isothermal 
state, can be used to estimate the austenitic content (γHAZ (%)) in the heat af-
fected zone: 

)))(exp(1(100 8/12
n

HAZ tk ∆⋅−⋅=γ (%)  

where the process rate constant is k = -0.17 and the Avrami exponent n = 0.5. 

Related publications: 
[S1] [S6] 

THESIS 4 
I have developed a model (based on equations 6.1 to 6.27) that gives a better 
accuracy of the expected nitrogen content (NWM) of the weld metal than pre-
vious models. The model is valid for duplex steel grades X2CrNiMoN22-5-5-3 
(1.4462), X2CrMnNiN21-5-5 (1.4162) and X2CrNiMnMoCuN24-4-3-3 (1.4662), 
in case of autogenous gas tungsten arc welding, using argon + 0-50% nitrogen 
shileding gas, in the 0.53 and 0.68 kJ/mm arc energy range. 

Related publications: 
[S1] [S4] [S7] [S8] 

THESIS 5 
I introduced a parameter based on the initial nitrogen and chromium content 
of the base material (NWM,par), by which the model developed to predict the ex-
pected nitrogen content of the weld metal (NWM, Thesis 4) gives the weld me-
tal nitrogen content with less than 5 % error, compared to the actual measured 
nitrogen content. 
 

The parameter I introduced: 





 −

++=
50

22
10,

CrNNN WMparWM  (%) 

where NWM is the nitrogen content of the weld metal according to the newly 
developed model (Thesis 4), N and Cr are the initial nitrogen and chromium 
contents of the base material, respectively. All quantities are interpreted as 
percentages. The model with the NWM,par parameter is valid for duplex steel 
grades X2CrNiMoN22-5-5-3 (1.4462), X2CrMnNiN21-5-5 (1.4162) and 
X2CrNiMnMoCuN24-4-3-3 (1.4662), in case of autogenous gas tungsten arc 
welding, using argon + 0-50% nitrogen shileding gas, in the 0.53 and 0.68 
kJ/mm arc energy range. 

Related publications: 
[S8] [S9] 
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THESIS 6 
I determined the parameters of an equation, which is dependent on the base 
materials initial nitrogen content (N) and gives the expected loss of nitrogen in 
the weld metal (ΔNWM), as a function of the solidification time (St), for duplex 
stainless steel grades X2CrNiMoN22-5-5-3 (1.4462), X2CrMnNiN21-5-5 (1.4162) 
and X2CrNiMnMoCuN24-4-3-3 (1.4662), in case of autogenous gas tungsten arc 
welding, using argon shielding gas. The parameters of the equation are: 

tWM SNNN ⋅⋅+−⋅−=∆ 5,1684,231,1134,17  (%) 

where St is the solidification time in seconds and N is the base materials initial 
nitrogen content in percentages. 

Related publications: 
[S1] [S6] 

THESIS 7 
In case of autogenous gas tungsten arc welding of duplex stainless steel grades 
X2CrNiMo22-5-5 (1.4462), X2CrMnNiN21-5-5 (1.4162), and 
X2CrNiMnMoCuN24-3-3-2 (1.4662), using argon shielding gas, the increasing 
arc energy causes the austenite content of the weld metal to decrease, mainly 
due to the decreasing nitrogen content in the weld metal with the increasing 
arc energy, on the contrary to the increasing austenite content in the heat af-
fected zone with the increasing arc energy. 

Related publications: 
[S1] [S6] 
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12. MELLÉKLET 

12.1 Melléklet a 4. fejezethez: A duplex korrózióálló acélok ausztenittartalmá-
nak-meghatározása 
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12.1. ábra Az ASTM E562 szerinti kézi pontszámoláshoz használt metallográfiai felvételek 

ponthálókkal, mindhárom alapanyag esetén. 
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12.2. ábra A visszaszórtelektron-diffrakciós vizsgálat képminőséget reprezentáló felvételére 

egy példa, a maratási vizsgálathoz is használt 2404 alapanyag varratféme esetén.
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12.2 Melléklet az 5. fejezethez: A hőhatásövezet ausztenittartalmának-
meghatározása 

a)  
b)

 
12.3. ábra a) A TIG-hegesztés hőmérsékletmérésének előkészítése b) FLIR hőkamerás felvétel, 

hegesztés közben
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a)  

b)  

c)  
12.4. ábra a) Gleeble 1500 berendezés, b) a hőhatásövezet szimulációjának kísérleti beállítá-

sa c) a próbatest kísérlet közben, 1350 °C-os csúcshőmérsékleten. 
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12.5. ábra Az egyedileg épített Arc Specialties hegesztőautomata a LeTourneau Universityn. 
A vezérlés képes állandó ívfeszültséget tartani a hegesztés közben az ívhossz szabályozásá-

val. Az áramforrás Miller Dynasty 300.
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E = 0,25 kJ/mm 

 
E = 0,85 kJ/mm 

 
E = 1,49 kJ/mm 

 
E = 1,57 kJ/mm 

 
E = 2,36 kJ/mm 

 
E = 2,95 kJ/mm 

12.6. ábra Az autogén, argon védőgázzal TIG-hegesztett 2205 alapanyag varrat hőhatásöve-
zet szövetszerkezeti felvételei az ívenergia (E) függvényében.
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E = 0,43 kJ/mm 

 
E = 0,53 kJ/mm 

 
E = 0,64 kJ/mm 

 
E = 0,68 kJ/mm 

 
E = 0,86 kJ/mm 

 

12.7. ábra Az autogén, argon védőgázzal TIG-hegesztett 2101 alapanyag varrat hőhatásöve-
zet szövet-szerkezeti felvételei az ívenergia (E) függvényében.
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E = 0,33 kJ/mm 

 
E = 0,43 kJ/mm 

 
E = 0,53 kJ/mm 

 
E = 0,58 kJ/mm 

 
E = 0,64 kJ/mm 

 
E = 0,68 kJ/mm 

12.8. ábra Az autogén, argon védőgázzal TIG-hegesztett 2404 alapanyag varrat hőhatásöve-
zet szövetszerkezeti felvételei az ívenergia (E) függvényében.
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E = 0,86 kJ/mm 

 
E = 0,90 kJ/mm 

12.8. ábra folytatása Az autogén, argon védőgázzal TIG-hegesztett 2404 alapanyag varrat 
hőhatásövezet szövet-szerkezeti felvételei az ívenergia (E) függvényében. 
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12.9. ábra A Gleeble szimulált hőhatásövezetek metallográfiai felvételei a dT12/8 lehűlési se-

besség függvényében, 2205 alapanyag esetén. WQ = vízhűtött minta. 
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12.3 Melléklet a 6. fejezethez: A nitrogéntartalmú védőgáz hatásának vizsgála-
ta a varratfém nitrogén- és ausztenittartalmára 

 
Ar 

 
2 % N2 

 
5 % N2 

 
10 % N2 

 
20 % N2 

 
50 % N2 

12.10. ábra A 2205 alapanyag varratfémének szövetszerkezete a védőgáz N2-tartalmának 
függvényében. Az ívenergia állandó 0,53 kJ/mm volt minden esetben.
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12.11. ábra A 2101 alapanyag varratfémének szövetszerkezete a védőgáz N2-tartalmának 
függvényében. Az ívenergia állandó 0,53 kJ/mm volt minden esetben.



A nitrogén szerepe a duplex korrózióálló acélok hegesztésekor 

M-13 

 

 
Ar 

 
2 % N2 

 
5 % N2 

 
10 % N2 

 
20 % N2 

 
50 % N2 

12.12. ábra A 2404 alapanyag varratfémének szövetszerkezete a védőgáz N2-tartalmának 
függvényében. Az ívenergia állandó 0,53 kJ/mm volt minden esetben. 
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12.4 Melléklet a 7. fejezethez: Az argon védőgáz és az ívenergia hatásának 
vizsgálata a varratfém nitrogén- és ausztenittartalmára 

 
E = 0,25 kJ/mm 

 
E = 0,85 kJ/mm 

 
E = 1,49 kJ/mm 

 
E = 1,57 kJ/mm 

 
E = 2,36 kJ/mm 

 
E = 2,95 kJ/mm 

12.13. ábra Az autogén, argon védőgázzal TIG-hegesztett 2205 varratfém szövetszerkezete 
az ívenergia (E) függvényében.
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E = 0,43 kJ/mm 

 
E = 0,53 kJ/mm 

 
E = 0,64 kJ/mm 

 
E = 0,68 kJ/mm 

 
E = 0,86 kJ/mm 

 

12.14. ábra Az autogén, argon védőgázzal TIG-hegesztett 2101 varratfém szövetszerkezete 
az ívenergia (E) függvényében.
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E = 0,33 kJ/mm 

 
E = 0,43 kJ/mm 

 
E = 0,53 kJ/mm 

 
E = 0,58 kJ/mm 

 
E = 0,64 kJ/mm 

 
E = 0,68 kJ/mm 

12.15. ábra Az autogén, argon védőgázzal TIG-hegesztett 2404 varratfém szövetszerkezete 
az ívenergia (E) függvényében.
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E = 0,86 kJ/mm 

 
E = 0,90 kJ/mm 

12.15. ábra folytatása Az autogén, argon védőgázzal TIG-hegesztett 2404 varratfém szövet-
szerkezete az ívenergia (E) függvényében. 

 
12.16. ábra Oxálsavas elektrokémiai maratással (feszültség: 10 V, idő: 30 s) készült szövet-
szerkezeti felvétel a 2205 alapanyag 0,85 kJ/mm ívenergiával, argon védőgázzal autogén 

TIG-hegesztett varratféméről. Az oxálsavas elektrokémiai maratás csak a nitrideket oldja. A 
fekete területek a nitridkiválások helyét mutatják a ferrites fázisban. 
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a)  

b)  
12.17. ábra Pásztázó elektronmikroszkóppal készített szekunder elektron felvétel a 2205 

alapanyag, 2,95 kJ/mm ívenergiával, argon védőgázzal TIG-hegesztett varratféméről. A feke-
te területek az oxálsavas maratással láthatóvá tett nitridkiválások helyét mutatják az a) fer-

rites fázisban és a b) ausztenit és ferrit szemcsehatáron. 
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