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BEVEZETÉS ÉS PROBLÉMAFELVETÉS 
Rozsdamentes acélnak az MSZ EN 10088:2015 Korrózióálló acélok magyar és 
európai szabvány szerint azokat az acélokat nevezzük, melyek krómtartalma 
legalább 10,5 % és széntartalma legfeljebb 1,2 %. 

A Nemzetközi Rozsdamentes Acél Fórum (International Stainless Steel Fo-
rum, ISSF) 2018-as kimutatása [1] szerint a rozsdamentes acélok gyártása a 
2018-as év végére világszinten elérte a 45,4 millió tonnát [2]. 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 szerint a rozsdamentes acélok korrózióálló típusait a 
szövetszerkezetük alapján négy alcsoportba sorolhatók: (i) ausztenites, (ii) 
ausztenites-ferrites (duplex), (iii) ferrites, valamint (iv) martenzites és kiváláso-
san keményíthető típusok.  

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. 

A duplex korrózióálló acélok felhasználása az 1990-es évek óta folyamato-
san növekszik [3, 4], azonban a teljes rozsdamentesacél-felhasználást tekintve 
a duplex acéloké alig teszi ki az 1 %-ot [5, 6]. Ez az 1 % felhasználás mégis a 
rozsdamentes acélokkal kapcsolatos tönkremenetelek 18 %-át jelenti az olaj- 
és gázipar területén [6]. 

A duplex acélokban az ideálisan egyenlő arányban jelen lévő ausztenites-
ferrites szövetszerkezet egyesíti az ausztenites és ferrites korrózióálló acélok 
előnyeit, azaz a nagy szilárdságot és a korrózióállóságot [7, 8]. Az alapanyagban 
kialakuló, ideálisnak tekintett fázisarány a megfelelő arányban jelen lévő ausz-
tenit- és ferritképző ötvözők és a helyesen megválasztott termikus ciklus 
eredménye.  

A duplex acélok a rozsdamentes acélok klasszikus ötvözőin túl (Cr, Ni, Mo) 
nitrogénnel is nagymértékben (N > 0,19 %) ötvözöttek. A N-ötvözés erősen 
javítja a lyukkorrózióal szembeni ellenállást és növeli a folyáshatárt 
(Rp0,2 = 500 MPa). A nitrogén emellett ausztenitképző, intersztíciós elem, ami-
nek különöns jelentősége van a duplex acélok hegesztésekor. 

A duplex acélok hegesztésére az ipari gyakorlatban széleskörűen alkalma-
zott eljárás a volfrámelektródás, semleges védőgázos (TIG-) hegesztés. Általá-
nos esetben elmondható, hogy a duplex acélok TIG-hegesztéséhez elengedhe-
tetlen a megfelelő hozaganyag és / vagy a nitrogéntartalmú (argon bázisú) 
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védőgáz alkalmazása. Az argon (Ar) védőgázhoz kevert N2 disszociáció útján az 
ívplazmában atomos nitrogénné bomlik (N), mely atomos nitrogén az ömle-
dékben oldódik [9]. A varratfémben oldódott N a lehűlési idő (hőbevitel) függ-
vényében tudja kifejteni az ausztenitképző hatását. Kis hőbevitelű eljárások 
esetén (például lézersugaras hegesztés) a varratfém és a hőhatásövezet és a 
varratfém szinte teljesen ferrites marad [10, 11], ami a szívósság csökkenésé-
hez 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. Azonban az összefüggés a védő-
gáz N2-tartalma, a varratfém oldott N-tartalma és az ausztenittartalom között 
nem minden esetben egyértelmű.  

Başyiğit és szerzőtársai [12] 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. Na-
gyobb N2-tartalmú (N2 = 20 %-ig) védőgázt alkalmaztak Westin és szerzőtársai 
[13] 2205 jelű duplex acél keskenyrés TIG-hegesztése esetén. Méréseik alapján 
a varratfém ausztenittartalma ~2 %-ot csökkent 10 % N2-tartalmú védőgáz 
alkalmazásakor az 5 % N2 védőgázzal hegesztett varrathoz képest. Pamuk és 
társa [14] N2-tartalmú gyökvédőgázt alkalmaztak 2205 alapanyag TIG-
hegesztéséhez. A gyökoldalon mérhető ausztenittartalom csökkent a 10 % és 
15 % N2-tartalmú gázvédelem esetében az Ar + 5 % N2 gyökvédőgáz eredmé-
nyéhez képest. Az argon védőgázhoz kevert N2 nem egyértelmű hatását külön-
böző kutatók eredményeinek bemutatásával szeretném demonstrálni, Ar + 5 % 
N2 védőgáz és TIG-hegesztés esetén, különböző duplex alapanyagokra.  

Westin kísérleteiben [13] az 5 % N2-t tartalmazó védőgáz esetében 62 % 
ausztenittartalom volt mérhető a varratfémben. Igual Muñoz és társai [15] 
82 % ausztenittartalmat mértek a varratfémben, 2205 alapanyag TIG-
hegesztése esetén, 5 % N2-tartalmú gázvédelem mellett. Migiakis és szerzőtár-
sa [16] 73–83 % ausztenittartalmat mért a varratfémben a hozaganyag típusá-
tól függően, UNS S32760 alapanyag esetén. Reyes-Hernández és társai [17] 
73 % ausztenittartalmat mértek a varratfémben, 2205 alapanyag esetén 5 % 
N2-tartalmú gázvédelem mellett. Bhatt és társai [18] 65 % ausztenittartalmat 
mértek a varratfémben, U-50 (~22Cr-7Ni-3Mo) jelű alapanyag esetén 5 % N2-
tartalmú gázvédelem mellett. 

Összefoglalva a nitrogén védőgázként történő alkamazásának hatásait el-
mondható, hogy a nitrogén, mint ausztenitképző elem fázisarányra gyakorolt 
hatása az ívhegesztés esetén lezajlódó komplex folyamatok függvénye. 

 



Varbai Balázs Tézisfüzet 

3 

 
CÉLKITŰZÉSEK 
Az argonhoz kevert nitrogén védőgáz hatásának tisztázása érdekében a komp-
lex ívhegesztés folyamatot elemeire bontottam és az egyes elemek hatásait 
önmagában vizsgáltam 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 volt kimutatni, hogy duplex acélok esetén az alap-

anyagban lévő (N) és a védőgázhoz kevert (N2) milyen kvalitatív és kvanti-
tatív hatással bír a hegesztett varrat és a hőhatásövezet ausztenittartal-
mára, és ez a hatás hogyan függ a hegesztési technológiai tényezőktől.  

• Célom volt az alapanyagban lévő oldott N és az ívenergiával kapcsolatos 
lehűlési idő hatásának vizsgálata a hőhatásövezet ausztenittartalmára. 

• A varratfémmel kapcsolatban célom volt a hozaganyag nélküli, Ar védő-
gázzal végzett TIG-hegesztés esetén a nitrogéntartalom csökkenés mérté-
kének meghatározása az ívenergia függvényében. 

• Célom volt egy modell kidolgozása, amivel meghatározható a védőgázhoz 
kevert N2 hatása a varratfém teljes oldott N-tartalmára a hőbevitel függ-
vényében.  

A VIZSGÁLT ANYAGOK ÉS A KUTATÓMUNKA FELÉPÍTÉSE 

A hegesztési kísérletek elvégzéséhez az ipari gyakorlatban leginkább elter-
jedt X2CrNiMoN22–5–3 (2205) jelű standard és két új típusú X2CrMnNiN21–5–
1 (2101) és X2CrNiMnMoCuN24–4-3–2 (2404) sovány duplex acélokat válasz-
tottam.  
A kutatómunka felépítése a következő.  

Az ausztenittartalom későbbi meghatározásához elengedhetetlen egy meg-
felelő metallográfiai vizsgálaton alapuló módszer kidolgozása az alapanyag, a 
hőhatásövezet és a varratfém ausztenittartalmának mérésére. Ehhez egy Be-
raha-II (85 mL HCl + 15 mL H2O + 1 g K2S2O5) marószerrel történő optimálisnak 
tekintett maratási ciklust határoztam meg a képelemző szoftverrel történő 
ausztenittartalom mennyiségének vizsgálatához.  

Az alapanyagban oldott N és a hűlési idő hatásának vizsgálatához Gleeble 
termomechanikus szimulátorral készült minták és hozaganyag nélküli TIG-
hegesztési (142-es) eljárással készített varratok hőhatásövezetének ausztenit-
tartalmát vizsgáltam. A mért adatok alapján felállítottam egy összefüggést, 
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amellyel megadható a hőhatásövezetben kialakuló ausztenites fázis mennyisé-
ge a lehűlési idő függvényében. 

A varratfém vizsgálata során először különböző N2-tartalmú (0–50 %) Ar-
alapú védőgázzal, 142-es eljárással készítettem varratokat. A teljes oldott N-
tartalom és az ausztenittartalom eredményei alapján felállítottam egy modellt, 
amellyel megadható a varratfém oldott nitrogéntartalma a megszilárdulás 
után. 

Ezután Ar védőgázzal és hozaganyag nélkül TIG-hegesztett minták varrat-
fémének teljes oldott N-tartalmát, és ausztenittartalmát vizsgáltam az ívener-
gia függvényében, amely vizsgálat során célom volt egy összefüggés meghatá-
rozása a varratfémben mérhető nitrogéncsökkenés és az alkalmazott ívenergia 
mennyiségek között. 

A KUTATÓMUNKA EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 
Az ausztenittartalom metallográfiai módszerrel történő meghatározása  

Az alapanyag, varratfém és hőhatásövezet ausztenittartalmának meghatározá-
sához a szoftveres képelemzés használató, azonban különös figyelmet kell 
fordítani a megfelelő kontraszt értékre az ausztenit és ferrit fázisok között, 
melyet Beraha-II marószer használata mellett vizsgáltam. 

Mindhárom vizsgált anyagminőség esetére meghatároztam az ausztenit és 
ferrit fázisok között a legnagyobb kontrasztot adó maratási ciklust. A képelem-
ző szoftverrel történő ausztenittartalom-meghatározást ezeken a mintákon 
végeztem el. Az így kapott ausztenittartalom értékét örvényáramos mérésen 
alapuló ferritszkópos méréssel (lásd 1. ábra), visszaszórtelektron-diffrakciós 
méréssel és ASTM E562-1 szerinti kézi pontszámolás módszerével validáltam. 

 

1. ábra. Az optimális 
maratási ciklust követő 
képelemző szoftverrel  

(ARKépel) és ferritszkóppal 
(ARFerit) mért varratfém 

ausztenittartalmak  
összehasonlítása. 
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A validálás értékeléséhez bevezettem a DoU („degree of usability”, alkal-
mazhatósági fok) mértékegység nélküli számot, amely a ferritszkópos mérés 
eredményére fajlagosít, és exponenciális összefüggést mutat a két fázis közötti 
kontrasztértékkel (ΔG) (lásd 2. ábra). 

 
2. ábra. A DoU alkalmazhatósági fok a ΔG kontraszt értékek függvényében, 

Beraha-II típusú marószer alkalmazása esetén. 

A validálás eredményeit összefoglalva megállapítottam, hogy a képelemző 
szoftverrel történő ausztenittartalom-meghatározáshoz, a vizsgált tartomá-
nyon belül, a legnagyobb kontrasztot adó maratási ciklus tekinthető optimális-
nak. Ezen eredményeim alapján fogalmaztam meg az 1. tézisemet. 

A hőhatásövezet vizsgálata 

A hőhatásövezet ausztenit- és nitrogéntaratlmának vizsgálatához Gleeble ter-
momechanikus szimulátorral készült (2205 alapanyag, lásd 3. ábra) és TIG-
hegesztett (mindhárom vizsgált alapanyag) próbatesteket használtam. A 
Gleeble termomechanikus szimulátor segítségével a TIG-hegesztéshez képest 
szélesebb hőbeviteli tartományok is vizsgálhatók, programozott hőbevitellel. 

A Gleeble szimuláció során a mintadarabokat 10 s alatt 1350 °C csúcshő-
mérsékletre (tisztán ferrites tartomány) hevítettem, ahol argon atmoszférában 
1 s ideig voltak hőn tartva. A különböző 1200 és 800 °C között eltelt kritikus 
hűlési idők (Δt12/8) vizsgálata érdekében a mintadarabokat a hőntartás után 
vízhűtéssel, vagy fúvott levegővel hűtöttem. 

A hozaganyag nélküli TIG-hegesztés esetén a Δt12/8 kritikus hűlési időt hő-
elemmel és hőkamerával mértem. 
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3. ábra. A Gleeble fizikai szimuláció kísérleti elrendezése a)  

és az alkalmazott hőciklus sematikus ábrája b). 

Eredményként azt találtam, hogy a hőhatásövezet ausztenittartalmára a 
hőbevitelből származtatható Δt12/8 lehűlési idő van a legnagyobb hatással (lásd 
4. ábra). A teljes oldott nitrogéntartalom a szilárd állapotú újrahevítéskor nem 
változik érdemben. A hőhatásövezet ausztenittartalmának becslésére megha-
tároztam egy nem izotermikus állapotra Johnson–Mehl–Avrami–Kolmogorov-
egyenlet állandóit, amellyel a hőhatásövezet ausztenittartalma számítható, a 
Δt12/8 függvényében, 2205 alapanyag esetére.  

 
4. ábra. Az illesztett JMAK-egyenlet a hőhatásövezet ausztenittartalmának 

becslésére saját és [19] eredményei alapján, 2205 anyagminőségre. 

Ezen eredményeim alapján fogalmaztam meg a 2. és 3. tézisemet. 
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A varratfém vizsgálata argon + nitrogén védőgázzal végzett TIG-hegesztés ese-
tén 

A varratfém ausztenit- és nitrogéntartalmának vizsgálatához hozaganyag nél-
küli TIG-hegesztést alkalmaztam két különböző ívenergiával (0,53 és 0,68 
kJ/mm) és argon + 0–50 % nitrogéntartalmú védőgázzal, mindhárom vizsgált 
anyagminőség esetén. 

A varratfémben oldott nitrogéntartalom számítására korábbi modelleket 
alapul véve létrehoztam egy továbbfejlesztett modellt, melynek sematikuas 
ábrája az 5. ábrán látható.  

 
5. ábra. Az elméleti modell sematikus ábrája autogén TIG-hegesztés esetére. 

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

A továbbfejlesztett modell a korábbi modellekhez képest kisebb (< 10 %-os) 
eltéréssel adja meg a varratfém várható nitrogéntartalmát. A modellek össze-
hasonlítása egy esetre (2205 alapanyag és 0,68 kJ/mm ívenergia) látható a 6. 
ábrán. 

 
6. ábra. A saját továbbfejlesztett modell és a korábbi modellek [9, 20, 21] szá-

mításának összehasonlítása a varratfémben mért nitrogéntartalommal. 
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A továbbfejlesztett modellt kiegészítettem egy, az alapanyag kezdeti nitro-
gén- és krómtartalmát figyelembe vevő saját paraméterrel. A paraméterrel 
kiegészített modell mindhárom anyagminőség és mindkét alkalmazot ívenergia 
esetén < 5 %-os eltéréssel adja meg a varratfémben várható nitrogéntartalmat 
argon + nitrogén védőgázkeverékkel végzett TIG-hegesztés során (lásd 7. ábra, 
2205 anyagminőségre). 

 
7. ábra. A saját paraméterrel kiegészített modell által becsült varratfém nitro-
géntartalmak (NWM,par) és a mért varratfém nitrogéntartalom (NWM) értékek 

összehasonlítása. 
Ezen eredményeim alapján fogalmaztam meg a 4. és 5. tézisemet. 

A varratfém vizsgálata argon védőgázzal végzett TIG-hegesztés esetén 

A továbbfejlesztett és a saját paraméterrel kiegészített modell a nitrogénes 
védőgázok esetére ad megfelelő becslést. Ezért szélesebb ívenergiatartomány-
ra (0,25–2,95 kJ/mm), hozaganyag nélkül, argon védőgázzal végzett TIG-
hegesztés esetén vizsgáltam a varratfémben mérhető nitrogéntartalom-
csökkenés mértékét. Meghatároztam egy egyenlet paramétereit, amely az 
alapanyag nitrogéntartalmának és az ömledék kristályosodási idejének ismere-
tében adja meg a varratfém nitrogéntartalmának százalékos csökkenését az 
alapanyag nitrogéntartalmához képest. Az általam meghatározott egyenlet 
jobb közelítést ad, mint a korábbi modellek, valamint többféle duplex alap-
anyagra is alkalmazható (lásd 8. ábra). 
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8. ábra. Az általam meghatározott egyenlet szerint számított és a mért, alap-

anyaghoz nitrogéntartalmához normalizált relatív varratfém nitrogéntartalom-
csökkenés összehasonlítása, kiegészítve irodalmi adatokkal [22, 23] is. 

Megállapítottam továbbá, hogy a hőhatásövezet ausztenittartalmának vál-
tozásával ellentétben a varratfém esetén a növekvő ívenergia értékek csökke-
nő ausztenittartalmat eredményeznek (lásd 9. ábra, 2205 alapanyag esetére). 
Ennek fő oka a varratfémben a növekvő ívenergiával csökkenő oldott nitrogén-
tartalom. Ezen eredményeim alapján fogalmaztam meg az 6. és 7. tézisemet. 

 

9. ábra. Az argon védőgázzal 
autogén TIG-hegesztett hőhatás-
övezet és a varratfém ausztenit-
tartalmának összehasonlítása a 

Δt12/8 lehűlési idő függvényében. A 
többi anyagminőségre az össze-
függés az értekezésben látható. 
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TÉZISEK 

1. TÉZIS 

Új maratási eljárást dolgoztam ki az ausztenittartalom képelemző szoftverrel 
történő meghatározásához duplex acélok hozaganyag nélkül, volfrámelektró-
dás védőgázos ívhegesztéssel készült varratának metallográfiai csiszolatán. A 
Beraha-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 meg-
határozott eredményeket mágneses mérési elven alapuló ferritszkópos mérés-
sel, 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 hőhatásöve-
zet kialakult ausztenittartalmára a Δt12/8 kritikus hűlési idő van a legnagyobb 
hatással.  

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

Meghatároztam, hogy az X2CrNiMoN22–5–3 (1.4462) jelű acél hegesztése 
során 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
ntkHAZ ∆⋅−⋅=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 dup-
lex acélok, argon + 0–50 % nitrogéntartalmú védőgázzal történő, hozaganyag 
nélküli, volfrámelektródás védőgázos ívhegesztésének esetére, amennyiben az 
alkalmazott ívenergia 0,53–0,68 kJ/mm értékek között marad. 

A modell egyenleteinek kifejtése az értekezés 42.-47. odalán található, azo-
nos számozással. 

Összefüggés Mértékegység Számozás az  
értekezésben 
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Összefüggés Mértékegység Számozás az  
értekezésben 
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Kapcsolódó publikációk: 
[S1] [S4] [S7] [S8] 
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5. TÉZIS 
Bevezettem egy, az alapanyag kezdeti nitrogén- és krómtartalmától függő 
paramétert (NWM,par), amellyel a varratfém várható nitrogéntartalmának (NWM, 
4. tézis) előrejelzésére kidolgozott modell  a varratfém nitrogéntartalmát a 
ténylegesen mért nitrogéntartalomhoz képest kevesebb, mint 5 %-os eltérés-
sel adja meg.  

Az általam bevezetett paraméter: 





 −

++=
50

22
10,

CrN
NN 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 
érvényes X2CrNiMoN22–5–3 (1.4462), X2CrMnNiN21–5–1 (1.4162) és 
X2CrNiMnMoCuN24–4–3–2 (1.4662) jelű duplex acélok, argon + 0 – 50 % nit-
rogéntartalmú védőgázzal történő, hozaganyag nélküli, volfrámelektródás 
védőgázos ívhegesztésének esetére, amennyiben az alkalmazott ívenergia 
0,53–0,68 kJ/mm értékek között marad. 

Kapcsolódó publikációk: 
[S8] [S9]  

6. TÉZIS 
Meghatároztam egy, az alapanyag nitrogéntartalmától (N) függő egyenlet 
paramétereit, amely a kristályosodási idő (St) ismeretében megadja a varrat-
fém 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 volf-
rámelektródás védőgázos ívhegesztésének esetére. Az egyenlet paraméterei: 

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

ahol St a kristályosodási idő másodpercben, és N az alapanyag nitrogéntartal-
ma százalékban. 

Kapcsolódó publikációk: 
[S1] [S6] 
 

 

 

 



Varbai Balázs Tézisfüzet 

14 

 
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 
védőgázzal, hozaganyag nélkül végzett volfrámelektródás védőgázos ívhegesz-
tésének esetére megállapítottam, hogy a hőhatásövezet ausztenittartalmának 
változásával ellentétben, a növekvő ívenergia a varratfémben csökkenő ausz-
tenittartalmat okoz, melynek fő oka a növekvő ívenergiával a varratfémben 
csökkenő nitrogéntartalom. 

Kapcsolódó publikációk: 
[S1] [S6] 
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