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1. Bevezetés 

1.1 Előzmények 

Napjainkban a nagyszilárdságú acélok (HSS – azok az acélok, melyek nominális folyáshatára 
nagyobb vagy egyenlő 420 MPa-nál) alkalmazása az építőiparban egyre gyakoribbá válik, 
különösen nagy fesztávolságú hídszerkezetek esetén. A nagyszilárdságú acélok alkalmazásának 
számos előnye van. A szakítószilárdság és a folyáshatár növelésével, a szerkezetben 
megengedhető feszültség értéke is nő, ezáltal a keresztmetszeti méretek és a szerkezet tömege 
csökkenthető. Azoknál a fesztávolságoknál azonban, melyek esetén a HSS alapanyag 
alkalmazása gazdaságos lehet, gyakran a szerkezet fáradási ellenállása válik mértékadóvá. Az 
alapanyag szilárdsága és fáradási szilárdsága között egyértelmű kapcsolat van: növekvő 
folyáshatárhoz arányosan növekvő fáradási szilárdság tartozik. Azonban, ahogy azt az 1. ábra 
is mutatja, ez a tendencia nem igaz hegesztett szerkezetekre. Ebben az esetben a fáradási 
szilárdság független a folyáshatártól [1–4]. Ez az oka annak, hogy a HSS alapanyag 
alkalmazása a jelenlegi ismereteink szerint nem lehet gazdaságos fáradásra érzékeny 
szerkezetek esetén. 

 
1. ábra: Az acél alapanyag szakítószilárdsága és fáradási szilárdsága közötti kapcsolat [3]. 

Annak érdekében, hogy kiaknázhassuk a HSS anyag kedvező fáradási tulajdonságait, 
különböző varratjavító eljárások kerültek kidolgozásra az elmúlt években. Ezeket az eljárásokat 
két fő csoportba lehet sorolni [4, 5]: (i) a varrat geometriáját, illetve (ii) a maradó feszültséget 
módosító eljárások. A varrat geometriáját módosító eljárások a varrat talppontjának közvetlen 
környezetében döntően a varrat geometriájára vannak hatással, a maradó feszültségeket 
számottevően nem befolyásolják. A leggazdaságosabb geometriát módosító eljárások általában 
a köszörüléses varratjavító módszerek. A maradó feszültségeket módosító eljárások közül a 
leghatékonyabb, és napjainkban a leginkább elterjedt módszerek a Nagyfrekvenciás 
Mechanikai (ú.n. HFMI) varratjavító eljárások, melyek fáradási szempontból előnyös nyomó 
maradófeszültséget hoznak létre a kezelt területen. Ezen felül ezek az eljárások is képesek a 
kezelt terület alakjának módosítására, ezáltal egy kedvezőbb geometriát kialakítva a fáradásra 
érzékeny területen. A HFMI módszer alkalmazásával a fáradási élettartam repedéskialakulási 
része aktiválható, így a HSS anyagok kedvező fáradási tulajdonságai kihasználhatóak. A 
hegesztett és varratjavító eljárással kezelt szerkezeti részletek fáradási tulajdonságait vizsgálva 
számos, máig megválaszolatlan kérdés vetődik fel. A disszertációban bemutatott kutatási 
progam ilyen, megválaszolatlan kérdésekkel foglalkozik és ad rájuk választ.  
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1.2 Problémafelvetés 

A nagyszilárdságú acélok alkalmazása a mai napig problémát jelent fáradásra érzékeny 
szerkezetek esetén, mivel a hegesztési folyamat következtében elveszítik kedvező fáradási 
tulajdonságaikat. Erre a problémára megoldást jelenthetnek a különböző varratjavító eljárások 
alkalmazása, melyek jelentősen képesek megnövelni a szerkezeti részletek fáradási 
szilárdságát. Azonban ezeket az eljárásokat megfelelő körültekintéssel szabad csak alkalmazni, 
mivel az eljárások mechanikai háttere még nem ismert teljes mértékben. Másrészról a hegesztett 
szerkezeti részletek fáradási tulajdonságai sincsenek teljesen tisztázva. A folyáshatár és fáradási 
szilárdság kapcsolatát csupán pár szerkezeti részlet esetén vizsgálták, és ezek között a 
vizsgálatok között sincs 30 évesnél régebbi. A disszertáció fő célja tehát annak tanulmányozása, 
hogyan lehetne HSS alapanyogat fáradásra érzékeny szerkezetekben gazdaságosan alkalmazni. 
Két különböző varratjavító eljárást tanulmányoztam a disszertációban: a köszörüléses eljárást 
és a Nagyfrekvenciás Mechanikai (HFMI) varratjavító eljárást. A disszertáciban a következő 
kérésekre kerestem a választ: 

 Minden szerkezeti részlet esetén igaz a megállapítás, hogy a fáradási szilárdság 
független a folyáshatártól? 

 Hogyan lehet meghatározni a különböző varratjavító eljárások (köszörülés, HFMI) 
fáradási szilárdságot növelő hatását? 

 Hogyan alkalmazzuk az egyes varratjavító eljárásokat (köszörülés, HFMI) úgy, hogy a 
lehető legnagyobb fáradási szilárdság-növekedést tudjuk elérni?  

1.3 Kutatási stratégia 

Az előbb megfogalmazott kérdések megválaszolása céljából mind kísérleti, mind numerikus 
vizsgálatokat végeztem, melyek keretei között hegesztett és varratjavító eljárással kezelt 
szerkezeti részletek fáradási viselkedését tanulmányoztam. Az elvégzett vizsgálatok a 
következők voltak. 

Fáradási kísérleteket hajtottam végre két különböző, hegesztett szerkezeti részleten (kereszt 
alakú és lemezszél illesztés), melyek mindegyike normál és nagyszilárdságú acél 
alkalmazásával is megvizsgálásra került. A kísérleti eredményeket feldolgoztam, és az ú.n. 
„effective notch” feszültség (ENS) módszerével közös log-log rendszerbe transzformáltam 
azokat, majd ezek alapján meghatároztam a kísérleti S-N görbéket. A fáradási görbék 
statisztikai kiértékelésével a normál és nagyszilárdságú alapanyagok fáradási tulajdonságai 
összehasonlításra kerültek mindkét szerkezeti részlet esetén.  

Saját és korábbi kísérleti eredmények vizsgálatával a köszörüléses varratjavító eljárás 
hatékonyságának vizsgálatát is elvégeztem. A kutatás keretein belül kereszt- és hosszírányú 
bordával kialakított szerkezeti részletek kerültek vizsgálatra. A vizsgálatok fő eredménye a 
köszörülés fáradási szilárdság-növelő hatásának meghatározása. A fáradási szilárdság 
növekedése és a köszörüléssel létrehozott új geometria közötti kapcsolatot mutattam ki. Ennek 
a megfigyelésnek a felhasználásával egy új, a tervezésben is használható numerikus eljárás 
került kidolgozásra a varratjavító eljárás hatásának meghatározására.  

A dolgozatban vizsgáltam a Nagyfrekvenciás Mechanikai varratjavító eljárást is. A kutatás 
elsősorban az eljárás hatékonysága és az alkalmazott alapanyag folyáshatára közötti kapcsolatra 
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irányult. Az HFMI eljárással kezelt részlet fáradási viselkedése és az alkalmazott acél 
alapanyag szilárdsága között kapcsolatot mutattam ki, meghatároztam az HFMI-vel kezelt 
szerkezeti részlet lehetséges maximális fáradási szilárdságát és megalkottam egy új méretezési 
eljárást, mely a HFMI módszer numerikus szimulációjának eredményei alapján képes az ideális 
varratjavítási paraméterek meghatározására.  

2. A hegesztett szerkezeti részletek statikus és fáradási szilárdsága közötti kapcsolatról  

Egy fáradási kísérletsorozatot hajtottam végre a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén azzal a 
céllal, hogy (i) merőlegesen kapcsolt és (ii) csomólemez bekötés típusú szerkezeti részletek 
fáradási tulajdonságit vizsgáljam nagyszilárdságú acélszerkezetből. A vizsgált szerkezeti 
részletek kiválasztása során szempont volt, hogy a hídépítés területén gyakran előforduló 
részletek legyenek, valamint egy rendszeresen és egy kevésbé vizsgált szerkezeti részlet is 
szerepeljen a kísérleti kutatási programban. A merőlegesen kapcsolt (X-típus – 2. ábra) és 
csomólemez bekötés (II-típus – 3. ábra) típusú próbatestekből összesen 25 darab került 
terhelésre. Mindkét típusból készültek olyan elemek, melyek NSS (S235-J0) alapanyagból (X-
10-norm és II-10-norm) és olyan elemek is, melyek HSS (S420-N-J2) alapanyagból készültek. 
Minden elem állandó amplitúdójú szinuszos ismétlődő teher alkalmazásával került vizsgálatra.  

 
2. ábra: Fotó egy X-10 típusú próbatestról. 

 
3. ábra: Fotó egy II-10 típusú próbatestről. 

A kísérletek során a feszültséglengés változása nyúlásmérő bélyegek segítségével került 
meghatározásra. A mért adatok alapján a repedés kialakulása és terjedése nyomon követhető 
volt. Ezek alapján megállapítható, hogy az X-típusú próbatestek esetén a repedéskialakulási 
fázis a mértékadó (4. ábra). II-típusú elemek esetén a fáradási élettartam két, közel azonos 
részre bontható: (i) repedéskialakulási és (ii) repedésterjedési szakaszra (4. ábra). A fáradási 
élettartam szakaszainak aránya rámutat arra, hogy az X-típusú szerkezeti részlet esetén a 
repedésterjedési rész jelentősen rövidebb, mint az II-típusú elemeknél, és ez a megfigyelés 
hatással van a szerkezeti részlet fáradási tulajdonságaira is. 

a)  b)  
4. ábra: Tipikus mérési eredmények a) X-típusú és b) II-típusú próbatestek esetén. 
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5. ábra: X- és II-típusú próbatestek kísérleti eredményei és meghatározott S-N görbéi. 

A kísérletek alapján meghatározott S-N görbék vizsgálata az egyes szerkezeti részletekre külön-
külön is megtörtént, melynek eredményeit az 5. ábra mutatja be. Az egyes ábrák alapján 
megállapítható, hogy a vizsgált feszültséglengési tartományokban az S235 és S420 
alapanyagból készült próbatestek fáradási élettartamában nincsenek nagy különbségek. Abban 
az esetben azonban, ha a kísérleti S-N görbék meredekségét hasonlítjuk össze, különböző 
anyagminőségekhez különböző értékek figyelhetők meg. E megfigyelés tükrében olyan 
esetekben, ahol a feszültséglengések értéke alacsony, ilyenek általában a hídszerkezetek, a HSS 
alapanyag alkalmazása kedvező lehet. Annak érdekében, hogy a különböző szerkezeti részletek 
eredményei és S-N görbéi egy közös log-log rendszerben összehasonlíthatóak legyenek, a 
próbatestek 3 dimenziós numerikus modelljei segítségével meghatároztam az egyes 
geometriákhoz tartozó lokális „effective notch” feszültségek értékeit. A modellek az IIW 
lokális bemetszési feszültségek meghatározására vonatkozó ajánlásai alapján készültek [6].  

(a)  

(b)  

 

  
6. ábra: Végeselem módszerrel meghatározott ENS feszültségek a) X típusú és b) II típusú próbatestek 

esetén. 

A 6. ábra a fáradásra érzékeny pontok környezetében fellépő 1. főfeszültségek eloszlását 
szemlélteti. Ezeknek az értékeknek a segítségével határoztam meg a karakterisztikus S-N 
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görbéket, melyek meredeksége a szakirodalom által ajánlott m = 3 volt. Az ENS értékekkel 
újraszámított S-N görbéket a 7. és 8. ábra mutatja be. A jelen kísérleti eredmények alapján 
kijelenthető, hogy az ENS módszer nagy pontossággal alkalmazható az X-típusú szerkezeti 
részletek esetén. A kísérleti eredmények alapján meghatározott átlagos és karakterisztikus S-N 
görbék minden esetben a FAT225 osztályhoz tartozó S-N görbék fölött helyezkednek el, a 
köztük lévő különbség +27.28 MPa (7. ábra). Ez a megállapítás azonban nem mondható el a 
csomólemez bekötés típusú szerkezeti részletekről, S-N görbéi jelentősen a FAT225 görbe alá 
esnek. A különbség -80.90 MPa 2x106 fáradási élettartamnál vizsgálva (8. ábra). Ezek alapján 
a II-típusú szerkezeti részletek esetén az ENS módszer nem alkalmazható az előírásokban 
meghatározott paraméterekkel. Jelen vizsgálatok felhívják a figyelmet arra, hogy az ENS 
módszer csupán kellő körültekintéssel alkalmazható, és csak olyan részletek vizsgálatára 
ajánlott, melyek esetére az eljárás előzetes ellenőrzése megtörtént. A probléma további 
vizsgálata céljából egy paramétervizsgálatot hajtottam végre, mely során az ENS módszer 
lekerekítési sugarának és hálóméretének hatását vizsgáltam. A vizsgálat alapján az X-típusú 
próbatestek esetén az rref = 1 mm alkalmazása megfelelő, azonban a II-típusú próbatestek esetén 
a lekerekítési sugarat rref = 0.5 mm-re kell csökkenteni, hogy az IIW által ajánlott fáradási 
osztály alkalmazható legyen.  

 
7. ábra: Az ENS módszer eredménye X típusú 

próbatestek esetén. 

 
8. ábra: Az ENS módszer eredménye II típusú próbatestek 

esetén. 

Az átlagos S-N görbék meghatározásra kerültek oly módon is, hogy meredekségüket nem 
rögzítettem. Így a különböző anyagminőségek meredekségre gyakorolt hatása vált 
vizsgálhatóvá. A meredekségek statisztikai vizsgálata a Schneider és Maddox [7] által ajánlott 
eljárással történt. A vizsgálat eredménye kimutatta, hogy a kereszt alakú próbatestek esetén a 
normál- és nagyszilárdságú acélok fáradási tulajdonságai eltérőek, a nagyszilárdsáú acél 
próbatestek fáradási viselkedése alacsony feszültséglengési szinten kedvezőbb. Az S-N görbe 
meredeksége ebben az esetben megközelítőleg 4, vagyis a HSS anyagok alkalmazása fáradási 
szempontból kedvezőbb olyan esetekben, ahol a feszültséglengés értéke nem haladja meg a 100 
MPa-t. Másrészről a II-típusú szerkezeti részletek nem mutattak hasonló fáradási tulajdonságot. 
A normál -és nagyszilárdságú próbatestek kísérleti eredményei közös adathalmazt alkotnak, 
vagyis ebben az esetben a hegesztett szerkezeti részletek fáradási szilárdsága független az 
alapanyag minőségétől. A két szerkezeti részlet fáradási viselkedésében megfigyelhető eltérés 
arra vezethető vissza, hogy a részletek fáradási élettartamában a repedéskialakulási rész eltérő 
mértékű szerepet játszik.  
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3. A köszörüléses varratjavító eljárás vizsgálata 

Ezek a varratjavító eljárások az egyik legegyszerűbb és leggazdaságosabb módszerek a 
jelenlegi mérnöki gyakorlatban, melyekkel a vizsgált szerkezeti részletek fáradási élettartama 
jelentősen növelhető. A disszertációban saját és korábbi kísérleti eredmények segítségével 
vizsgálom ezen eljárások hatékonyságát és jellemzőit. Valamint az egyes kísérleti próbatestek 
numerikus modellje segítségével megvizsgáltam, hogy az ENS módszer alkalmas lehet-e a 
varratjavító eljárás hatékonyságának meghatározására.  

3.1 Köszörült próbatestek kísérleti eredményei 
A köszörüléses eljárást korábban publikált és saját fáradási kísérleti eredmények segítségével 
vizsgáltam. A vizsgálatban felhasznált eredmények különböző szerkezeti geometriához, 
terheléstípushoz és alapanyaghoz tartoznak, ezáltal az eljárás hatása jelentősen nagyobb 
tartományon vizsgálható. A vizsgált részletek között vannak T-elemek eredményei. Ezeket a 
kísérleteket Pedersen és társai [8] hajtották végre az Aalborgi Egyetemen, Dániában. A 
próbatesteket egy dán darugyártó vállalat készítette Domex 700 acélból. A kísérlet során az 
elemeket 4 pontos hajlítással terhelték. A hegesztett és a köszörült elemek képét a 9. ábra 
mutatja be.  
 

 
9. ábra: Hegesztett (AW) és köszörült (BG) T-elemek varratai [8]. 

Ezen felül a Puthli és társai [9] által közölt kísérleti ereményeket is elemeztem, melyek 
segítségével a hosszirányú hegesztett borda típusú szerkezeti részletek fáradási viselkedését 
vizsgáltam. A kísérleti programot a Karlsruhei Műszaki Egyetemen, Németországban hajtották 
végre. A próbatestek S690QL acélból készültek és egytengelyű húzófeszültséggel terhelték 
őket. A korábban publikált kísérleti eredmények mellet a saját kísérleti programból származó 
eredményeket is vizsgáltam, mivel a II-típusú próbatestet hegesztett és utólag kezelt állapotban 
is terheltem. Összesen 18 ilyen próbatestet vizsgáltam a fáradási kísérleti programban. A 
geometriai kialakítás és a próbatestek méretei azonosak az előző fejezetben bemutatott, II-
típusú próbatestek paramétereivel. Az egyes kísérleti eredményekre illesztett S-N görbék 
segítségével a hegesztett és köszörült próbatestek fáradási szilárdságainak (Nf = 2x106) aránya 
meghatározásra került. A számított arányok jó egyezést mutatnak az IIW által ajánlott értékkel 
(~1.5). Azonban felmerül a kérdés, hogy mi a mechanikai háttere a köszörülés fáradási 
szilárdságot növelő hatásának? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához elkészítettem az egyes 
próbatestek numerikus modelljeit, melyek segítségével a köszörülés hatásai elemezhetővé 
váltak. 
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3.2 A köszörüléses eljárás vizsgálatára szolgáló numerikus modellek 
A köszörülés varratalakot módosító hatásának vizsgálata céljából a hegesztett és köszörült 
próbatestek lokális „effektív notch” feszültségeit hasonlítottam össze. Az „effektív notch” 
feszültségek meghatározásához elkészítettem az egyes próbatestek numerikus modelljeit (a 
saját és szakirodalomból származó próbatestek esetére egyaránt). A hegesztett próbatestek 
modelljeinél alkalmazott paraméterek megfeleltek az IIW ajánlásaiban megadottakkal [6, 10]. 
A köszörült próbatestek esetén a hegesztett elemek modelljét alkalmaztam, csupán a varrat 
talppontjának geometriája módosult a köszörülés hatásának megfelelően (10-12. ábra).  
 

 
10. ábra: Köszörülés hatása T-elemek esetén.  

A modellezés során a próbatestek szimmetriáját kihasználtam a numerikus modell méretének 
csökkentése céljából, a megtámasztási viszonyok így a szimmetria peremfeltételeihez 
igazodtak. A modell terhei megfeleltek a kísérlet során alkalmazott terhelés típusának. Az 
analízis során azonban nem a teljes terheléstörténetet működtettem a modelleken, csupán 
helyettesítő terheket, mivel a vizsgálat célja az volt, hogy meghatározzam a hegesztett és 
köszörült elemek ENS értékeinek arányát. A modellen lineárisan rugalmas analízist hajtottam 
végre, ezáltal a számított és mért feszültségkoncentrációs tényezők arányai minden próbatest 
esetén megegyeztek. Az egyes részletek ENS értékeit a fáradásra érzékeny pontoknál fellépő 
1. főfeszültségek adták. 

 
11. ábra: II típusú próbatest köszörülése és numerikus modellje. 

 
12. ábra: Hosszirányú borda típusú elem hegesztett és köszörült numerikus modellje. 
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3.3 Kísérleti és numerikus eredmények kiértékelése 
Az eljárás vizsgálata során statisztikai vizsgálatokat hajtottam végre azért, hogy a köszörülés 
által előidézett geometriai változás hatásának mértékét meghatározzam. Az összehasonlítás 
alapja a hegesztett és köszörült elemek kísérleti S-N görbéi voltak. Ezeket az S-N görbéket a 
numerikus modellek segítségével kapott ENS értékek alapján határoztam meg. A 13. ábra és 
14. ábra azokat az eredményeket mutatják, melyek esetén a hegesztett és a köszörült elemek 
kísérleti eredményeit egyaránt a hegesztett elem numerikus modelljével meghatározott ENS 
alapján ábrázoltam. Az eredmények jól illusztrálják, hogy a hegesztett és a köszörült 
eredmények eltérő S-N görbére illeszkednek. Ez az eltérés tökéletesen szemlélteti a köszörülés 
fáradási szilárdságot javító hatását. Abban az esetben azonban, ha a köszörült elemek kísérleti 
eredményeit a köszörülés hatásával kiegészített numerikus modell eredményei alapján 
ábrázoljuk (13. ábra és 14. ábra), a hegesztett és köszörült próbatestek eredménye egy közös S-
N görbére kerülnek.  

A hosszirányú borda típusú szerkezeti részletek esetén az előzőekben bemutatott vizsgálat nem 
volt lehetséges, mivel az egyes kísérleti eredmények nem kerültek publikálásra, csupán az egyes 
típusok (hegesztett és köszörült) átlagos fáradási szilárdságai (Nf = 2x106). Ebben az esetben a 
kísérleti úton és numerikusan meghatározott, fáradási szilárdságot növelő tényezők arányait 
vizsgáltam meg, melyek értékei jó egyezést mutattak, a legnagyobb eltérés 2% volt. A fenti 
eredmények azt igazolják, hogy a köszörüléses varratjavító eljárás fáradási szilárdságot növelő 
hatása a lokális geometria módosításából fakad, továbbá rámutat az ENS módszer egy olyan, 
eddig a szakirodalomban nem említett alkalmazási lehetőségére, hogy a köszörülés fáradási 
szilárdság növelő hatását numerikus számításokkal előre meg lehet jósolni. Továbbá 
megállapítható, hogy az ENS módszer alkalmazása esetén, ha a köszörült próbatest a valós 
geometriájával kerül modellezésre, akkor a hegesztett és a köszörült próbatest vizsgálata során 
ugyanazt az S-N görbét lehet alkalmazni. 
 
 

 a) b) 
13. ábra: Hegesztett és köszörült T-elemek kísérleti S-N görbéi, a) a hegesztett, b) a hegesztett és a köszörült 

elemek numerikus modelljeinek eredményei alapján. 

Mindezeken túl bemutattam, hogy az ENS módszer alkalmazása egy további lehetőséget is 
nyújt a köszörüléses varratjavító eljárások elemzésére. A numerikus vizsgálatok alapján az 
ideális köszörülési sugár és mélység (15. ábra) szintén meghatározhatóvá válik, melynek 
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alkalmazhatóságát bemutattam egy szerkezeti részlet esetére és meghatároztam az ideális 
köszörülési geometriai méreteket. 

 

a) b) 
14. ábra: Hegesztett és köszörült II típusú elemek kísérleti S-N görbéi, melyek a) csak a hegesztett, b) a 

hegesztett és a köszörült elemek numerikus modelljein alapulnak. 

 
15. ábra: A „legrosszabb” és a „legjobb” kialakítás összehasonlítása. 

A fentiekben bemutatott eredményeket és következtetéseket Ahola és társai [11] egy, a 
közelmúltban publikált tanulmányukban igazolta és a módszer alkalmazását javasolta köszörült 
szerkezeti részletek elemzéséhez. 

4. HFMI varratjavító eljárás vizsgálata 

A nagyfrekvenciás mechanikai (HFMI) varratjavító eljárás napjaink egyik legígéretesebb 
fáradási élettartamot javító módszere. A módszer fáradási élettartamra és egyéb fáradási 
tulajdonságokra gyakorlot hatása már számos korábbi publikáció témáját szolgáltatta. Azonban 
ezekben a vizsgálatokban különböző kísérleti programok eredményei kerültek 
összehasonlításra, és e kísérleti programok eltérő körülményei (gyártási és kísérleti 
körülmények) elhanyagolásra kerültek. Ezért a kutatás során elvégeztem számos korábbi 
kísérleti eredmény újbóli kiértékelését, oly módon, hogy csak a megegyező kísérleti programok 
eredményeit hasonlítottam össze. A vizsgálataim fő célja az volt hogy új és még pontosabb 
kapcsolatot adjak az HFMI varratjavító eljárás hatása és az alkalmazott alapanyag szilárdsága 
között.  

4.1 Korábban publikált kísérleti eredmények 
 
Két jellemző szerkezeti részletet vizsgáltam a kutatási programban: (i) merőlegesen kapcsolt  
(16. ábra) és (ii) hosszborda típusú szerkezeti részleteket (16. ábra). Ezek az eddig 
leggyakrabban vizsgált szerkezeti részletek az HFMI eljárással kapcsolatban.  
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a) 

b) 
16. ábra: Egy jellemző a) kereszt alakú és b) hosszborda típusú próbatest. 

A dolgozatban vizsgált kísérleti eredmények korábban publikált cikkekből és beszámolókból 
származnak. Minden összehasonlítás azonos kísérleti paraméterekhez tartozik: a terhelés 
konstans amplitúdóval történt; az aszimmetriatényező R = 0.1. A kísérleti eredményeket logS – 
logN rendszerben ábrázoltuk és az S-N görbék meghatározásakor m = 5 rögzített meredekséget 
vettünk figyelembe. 

4.2 Az HFMI módszer fáradási szilárdságot növelő tényezője különböző szilárdságú 
acélok esetén 

Mindkét vizsgált szerkezeti részlet esetén az egyes kísérleteki programokhoz tartozó 
eredményekból meghatároztam az S-N görbéket a hegesztett és HFMI-kezelt szerkezeti 
részletekhez. A vizsgálatok során a feszültséglengések nominális értékeivel számoltam. A 17. 
ábra az X-alakú próbatestekhez tartozó kísérleti eredményeket és regressziós egyeneseket 
szemlélteti. A piros a hegesztett, a kék a HFMI-kezelt részletekhez tartozó eredményt jelöli 
minden esetben. A hegesztett elemek S-N görbéit az IIW ajánlásai [6] alapján, m = 3 
meredekséggel határoztam meg. A HFMI eljáráshoz tartozó S-N görbék meredeksége m = 5 
értékben került rögzítésre Marquis [12] és egyéb korábbi munkák [13, 14] alapján. Azért, hogy 
az eljárás fáradási szilárdságot növelő hatása vizsgálható legyen, a növelő tényezőt minden 
kísérleti program esetére külön határoztam meg. Ez a növelő tényező lényegében a HFMI-
kezelt és hegesztett próbatestek fáradási szilárdságának aránya. A különböző növelő tényezőket 
vizsgálva jelentős szórást figyeltem meg azok értékeiben (1.5 - 2.5), a szélsőértékek között 
~60% eltérés van. A kérdés, melyet később megvizsgáltam a következő: Van-e kapcsolat a 
növelő tényező értéke és az alapanyag szilárdsága között? 

a) b) 
17. ábra: Jellemző S-N görbék a) normál szilárdságú próbatestek (Kuhlmann’s experiments (2006)) és b) 

nagyszilárdságú próbatestek (Kuhlmann’s experiments (2009)) esetén. 
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Az HFMI-kezelt szerkezeti részletek fáradási szilárdsága és folyáshatára közötti kapcsolatot 
már korábbi kutatások kimutatták (18. ábra). A kísérleti eredmények alapján kijelenthető, hogy 
a folyáshatár növelésével a fáradási szilárdság értéke is nő [15]. Azonban a tervezési gyakorlat 
során fontos lehet ismerni a kezelt és kezeletlen részletek közötti kapcsolatot is. A 
disszertációban a HFMI eljárás fáradási szilárdságot növelő tényezője került meghatározásra 
oly módon, hogy csak az összetartozó kezelt és kezeletlen kísérleti eredményeket hasonlítottam 
össze, vagyis egy növelő tényező meghatározása során csupán egy kutatási program 
eredményeit használtam fel. Az így meghatározott növelő tényezőket mutatja a 18. ábra a 
folyáshatár függvényében. Az eredmények érdekes összefüggést mutatnak, a növelő tényezők 
értéke csökken a folyáshatár emelésével, annak ellenére, hogy a fáradási szilárdság nő. 

a) b) 

18. ábra: a) HFMI-lezelt elemek fáradási szilárdsága és b) HFMI módszer fáraádsi szilárdságot növelő 

hatása. 

Ezek alapján megállapítottam, hogy habár a folyáshatár növelésével az HFMI-kezelt elemek 
fáradási szilárdsága nő (18. ábra), a varratjavító eljárás hatékonysága csökken. Az előzőekben 
bemutatott eredmények alapján kijelenthető, hogy a HFMI eljárás hatásfoka fordítottan arányos 
az alapanyag folyáshatárával, csökkenő tendenciát mutat a folyáshatár emelése mellett. Ezt a 
megfigyelést felhasználva, valamint azt, hogy a HFMI-kezelt részletek fáradási szilárdsága a 
folyáshatár növelésével nő, arra a következtetésre jutottam, hogy a vizsgált hegesztett 
szerkezeti részletek fáradási szilárdsága nem lehet független a folyáshatár értékétől. A 
folyáshatár emelésével a hegesztett elemek fáradási szilárdsága is nő. 

4.3 HFMI-kezelt szerkezeti részletek lehetséges maximális fáradási szilárdságáról 
A hegesztett szerkezeti részletek viszonylag alacsony fáradási szilárdsága a hegesztési folyamat 
során létrejövő húzó maradófeszültségre és a hegesztési varratnál létrejövő anyaghibákra 
vezethető vissza (19. ábra). A HFMI eljárás megszünteti ezeket a hatásokat, valamint a kezelt 
terület környezetében nyomó maradófeszültséget hoz létre, ezáltal a kezelt terület fáradási 
szilárdsága jeletősen meghaladhatja az alapanyag fáradási szilárdságát (19. ábra). Ennek oka 
az, hogy a nyomó maradófeszültség következtében a vizsgált részletnél létrejövő 
középfeszültség értéke jelentősen kedvezőbb lesz. Ezáltal a fáradt repedés nem a varrat 
talppontjánál, hanem eltolódva, az alapanyagban fog kialakulni, vagyis a vizsgált szerkezeti 
részlet fáradási szilárdsága nem lehet nagyobb, mint az alapanyag fáradási szilárdsága.  



12 
 

 a)  b) 
19. ábra: a) Hegesztett és b) HFMI-kezelt próbatest fáradási szilárdságai különböző pontokban. 

Jelenleg a HFMI-kezelt szerkezeti részletek fáradási szilárdsága a Yildirim által ajánott 
számítási eljárással becsülhető meg. Ez a modell jó egyezést mutat a kísérleti eredményekkel, 
azonban meg kell jegyezni, hogy a módszer teljes egészében statisztikai kiértékelésekre 
támaszkodik, elméleti háttérrel nincs alátámasztva. Annak céljából, hogy a HFMI eljárás 
mechanikai hátterét jobban megértsük, a kísérleti eredményeket összehasonlítottam az 
alapanyagok fáradási tulajdonságaival és Yildirim modelljével. A vizsgálat alapján az 
állapítható meg, hogy az alapanyag fáradási szilárdsága és a Yildirim módszerével jósolt 
eredmények jó egyezést mutatnak. A Yildirim-féle modell és az Alapanyag (BM) módszer 
összehasonlítását grafikus úton is elvégeztem a megfelelő S-N görbék ábrázolásával. Az 
ábrákat elemezve az figyelhető meg, hogy a BM módszer és Yildirim modellje közel azonos 
eredményt adnak, ha a vizsgált kísérleti eredmények azok, melyeket Yildirim használt fel 
statisztikai vizsgálataihoz (20. ábra). Azonban, ha független adatsoron végezzük az 
összehasonlítást, a BM módszer pontosabbnak bizonyul (21. ábra). Másrészről a BM módszer 
lehetőséget kínál az HFMI eljárás minőségének ellenőrzésére is: ha az alapanyag és az HFMI-
kezelt részlet fáradási szilárdsága között jelentős eltérés mutatkozik, akkor feltételezhető, hogy 
a varratjavító eljárás nem lett megfelelően végrehajtva. A BM módszer további előnye az is, 
hogy kapcsolatot teremt az alapanyag és az HFMI-kezelt szerkezeti részlet fáradási 
tulajdonságai között. 

  
20. ábra: A Yildirim- és az Alapanyag-modell 

összehasonlítása Kuhlmann eredményei alapján [16]. 
21. ábra: A Yildirim- és az Alapanyag-modell 

összehasonlítása Leitner eredményei alapján [17]. 

4.4 Az HFMI eljárás ideális paramétereinek meghatározása 
Az HFMI eljárás hatásosabb és gazdaságosabb alkalmazása érdekében szükséges az eljárás 
paramétereinek vizsgálata. Az ideális paraméterek jellemzője, hogy alkalmazásukkal a lehető 
legnagyobb fáradási szilárdság-növelést lehet elérni a lehető legkisebb beavatkozással. Az 
ideális paraméterek vizsgálata során a következő feltételezésekkel éltem: 
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 az ideális paraméterek meghatározása során konstans amplitúdójú ciklikus terhelést 
feltételeztem, 

 az ideális paraméterek alkalmazása elegendő az esetleges, hegesztési folyamat okozta 
anyaghibák javításához, 

 a HFMI eljárás keménységet befolyásoló hatását elhanyagoltam, ezzel a biztonság 
javára közelítettem, 

 a varrat és a hőbefolyásolt zóna fáradási tulajdonságai megegyeznek az alapanyag 
tulajdonságaival, a hegesztett részlet fáradási szilárdságának csökkenése csupán a húzó 
maradófeszültségből és a hegesztés miatti anyaghibákból származik. 

Ezeket a feltételezéseket elfogadva, a fáradási szilárdság csupán a feszültséglengéstől és az 
aszimmetria tényezőtől függ. A HFMI eljárás paraméterei a megmunkálási mélység (d) és az 
HFMI berendezés fejmérete (r). E paraméterek felhasználásával a nyomó maradófeszültség és 
a feszültségkoncentrációs tényező értéke numerikus szimuláció segítségével meghatározható, 
mely numerikus modell és egy jellemző eredményt a 22. és 23. ábra mutat be.  

  

22. ábra: HFMI szimulációval meghatározott hosszirányú 

maradófeszültségek. 

23. ábra: Az HFMI 

feszültségkoncentrációra gyakorolt 

hatása. 

Numerikus paramétervizsgálat segítségével meghatároztam a kezelt zóna 
feszültségkoncentrációját (K) (23. ábra) és a HFMI eljárás hatására létrejövő nyomó 
maradófeszültségek nagyságát (σres, 22. ábra). A szimuláció eredményeivel és a korábbi 
feltételezések alkalmazásával az alapanyag és az HFMI-kezelt zóna fáradási élettartama 
összehasonlíthatóvá vált. A legkedvezőbb eset az, amikor az HFMI-kezelt zóna (Nf

HFMI) és az 
alapanyag (Nf

BM) fáradási élettartama azonos (1. egyenlet): 

 BM H FM I
f fN N . (1) 

A feszültség amplitúdó (Sa) és a középfeszültség (Sm) értékei eltérőek a két vizsgált zónában 
(BM – alapanyag és HFMI – kezelt terület), így a Haigh-diagram alkalmazása szükséges a 
fáradási élettartamok vizsgálatához (24. ábra). A vizsgálat kiinduló adatai nominális értékek, 
tehát az alapanyagra vonatkoznak (Sa

BM és Sm
BM). Ahhoz, hogy a két vizsgált terület fáradási 

élettartama megegyező legyen, azok paramétereinek egy közös diagramon kell elhelyezkednie 
(24. ábra). Ebből következően, ha az alapanyag és a kezelt terület terhelési paramétereit egy 
ekvivalens R = 0 terhelési állapotba transzformáljuk, az értékeknek azonosnak kell lenniük (2. 
egyenlet). A kezelt zónában fellépő feszültség amplitúdó a nominális feszültség és a 
feszültségkoncentrációs tényező (K) szorzataként számítható.  
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a) b) 

24. ábra: Haigh-diagramok a) eltérő és b) azonos fáradási élettartam esetére. 

Az 1. egyenlet és a 24b. ábra alapján a 2. egyenletet kapjuk: 

 
1 1

BM BM BM HFMI
a m a mS M S K S M S

M M

    


 
. (2) 

Ha a 2. egyenletet megoldjuk a kezelt zóna középfeszültségére rendezve (Sm
HFMI), akkor 

megkapjuk azt a középfeszültség értéket, mely esetén az alapanyag és a kezelt zóna fáradási 
élettartam megegyező (3. egyenlet): 

    1 1

1

BM
mHFMI BM

m m

K S R
S S

M R

 
  


. (3) 

A szükséges nyomó maradófeszültség értékét (σres) a szükséges középfeszültségből (Sm
HFMI) és 

a ténylegesen a kezelt zónában működő középfeszültségból határozhatjuk meg (
mS  ). Ebben az 

esetben 
mS   azt a középfeszültséget adja, mely nulla maradófeszültség esetén lép fel a kezelt 

zónában. Numerikus szimuláció segítségével az ideális és mechanikailag lehetséges 
kialakítások összehasonlíthatóak. Első lépésben a K értéke határozandó meg a bemenő 
paraméterek függvényében (d és r). Aztán ezt a K értéket behelyettesítjük a 3. egyenletbe és 
meghatároztan a szükséges 

res -t, és leellenőriztem, hogy megegyezik-e a HFMI szimuláció 

során kapott értékkel. Ha a két érték (
res ) azonos, megtaláltam egy ideális paraméter párt az 

eljáráshoz. Egy ilyen számítást mutat be a 25. ábra, melyen az ideális paraméterek és a 
numerikus szimulációk eredményei vannak ábrázolva.  

 

25. ábra: Az ideális feszültségkoncentrációs tényező – maradófeszültség párok és numerikus számítások 

eredményei.   
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5. Tézisek 

A korábbi szakirodalmi kutatási eredmények alapján a hegesztett, acél szerkezeti részletek 
fáradási szilárdsága független az alapanyag szilárdságától. Ennek az elméletnek az alapjai 
azonban jórészt olyan vizsgálatok, melyek csak kevés számú szerkezeti részletre terjedtek ki, és 
azok is jellemzően különböző kísérleti programokból származnak, így nehezen összevethetők. A 
vizsgálataim célja a normál- és nagyszilárdságú acélból készült, két tipikus szerkezeti részlet 
fáradási tulajdonságainak összehasonlítása azonos gyártástechnológia és kísérleti módszer 
szerint, melynek eredményei alapján a korábbi kutatási eredmények magyarázhatók, esetleg 
módosíthatók.  

 1. Tézis 

Megterveztem és végrehajtottam egy kísérleti programot, mely keretein belül két 
hegesztett szerkezeti részlet fáradási viselkedését vizsgáltam. A kísérleti program során 
14 merőleges bekötés és 11 csomólemez illesztés típusú próbatestet vizsgáltam. 
Mindkét típus esetén normál és nagyszilárdságú acél is vizsgálatra került. A kísérleti 
program eredményei alapján az alábbi megállapításokat fogalmaztam meg: 

 Meghatároztam a nominális feszültséglengés és a fáradási élettartam kapcsolatát 
a vizsgált szerkezeti részletek esetén, valamint a repedésterjedési sebességet 
mindkét típusú próbatest esetén és bemutattam a közük lévő különbséget.  

 Bemutattam, hogy hegesztett szerkezeti részletek esetén különbség lehet a 
normál- és nagyszilárdságú acélból készült szerkezeti részletek fáradási 
viselkedésében, annak függvényében, hogy a fáradási élettartam 
repedéskialakulási és repedésterjedési szakasza hogyan aránylik egymáshoz. 
Bemutattam, hogy abban az esetben, ha a repedéskialakulás a fáradási élettartam 
meghatározó része, a fáradási szilárdság nem független az alapanyag 
szilárdságától. 

 Bemutattam, hogy abban az esetben, ha a fáradási élettartam jelentős részét a 
repedésterjedés adja, fáradási szempontból nincs különbség normál- és 
nagyszilárdságú anyagok között.  

Kapcsolódó publikációk: [MBJ1], [MBJ2], [MBJ5], [MBJ6] 

 

Napjainkban az egyik legegyszerűbb és leggazdaságosabb varratjavító eljárás a köszörüléses 
varratalak módosító eljárás. Korábbi tanulmányok alapján a módszer fáradási szilárdságot 
növelő hatását kizárólag kísérleti eredményekre alapozva lehetett meghatározni egyes, 
korábban nem vizsgált  szerkezeti részletek esetén. Kutatásom célja egy olyan számítási eljárás 
kidolgozása volt, mely segítségével a köszörülés hatását kísérleti eredmények nélkül, numerikus 
vizsgálatokkal meg lehet határozni.  

 2. Tézis 

Megterveztem és végrehajtottam egy kísérleti programot, mely segítségével a 
köszörülés fáradási szilárdságot növelő hatása tanulmányozható. A kísérleti és 
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numerikus eredmények alapján megvizsgáltam az eljárás hatását hegesztett és köszörült, 
merőleges bekötés, csomólemez illesztés és hosszborda bekötés típusú szerkezeti 
részletek esetén. A kísérleti és numerikus vizsgálatok eredménye alapján az alábbi 
megállításokat fogalmaztam meg:  

 Meghatároztam a köszörüléses eljárás fáradási szilárdságot növelő tényezőjének 
értékét a vizsgált szerkezeti részletekre, és ezek meghatározására egy új 
számítási módszert dolgoztam ki. Igazoltam, hogy a köszörülés hatása a fáradási 
élettartamra meghatározható az „effective notch” feszültség (ENS) módszerével, 
amennyiben a köszörült hegesztési varrat  az új, valós geometriának megfelelően 
kerül modellezésre.  

 Bemutattam, hogy az „effecive notch” feszültség módszere alkalmazható a 
varratjavító eljárás paramétereinek meghatározására is.  

Kapcsolódó publikációk: [MBJ3], [MBJ7] 

 

Az egyik leggyakrabban használt és leghatékonyabb varratjavító eljárás a Nagyfrekvenciás 
Mechanikai (HFMI) varratjavító eljárás. Yildirim bemutatta, hogy összefüggés van a HFMI-
kezelt részlet fáradási szilárdsága és az alapanyag folyáshatára között. A korábbi vizsgálatok 
során azonban kizárólag a HFMI-kezelt elemek fáradásvizsgálati eredményeit hasonlították 
össze, a hegesztett és HFMI-kezelt elemek együttes összehasonlító elemzésére nem került sor. 
A kutatásom célja ezért a HFMI eljárás fáradási szilárdságot növelő hatásának vizsgálata és 
folyáshatár függvényében való meghatározása volt.  

 3. Tézis 

Megvizsgáltam a HFMI módszer fáradási szilárdságot növelő hatását. Korábbi kísérleti 
programokból összegyűjtöttem a hegesztett és HFMI-kezelt próbatestek fáradási 
kísérleti eredményeit. Az eredmények segítségével minden vizsgált acéltípus esetére 
meghatároztam a HFMI eljárás fáradási szilárdságot növelő tényezőit. A kísérleti 
program eredményei alapján az alábbi megállapításokat fogalmaztam meg: 

 Igazoltam, hogy merőleges bekötés és hosszborda típusú szerkezeti részletek 
esetén a HFMI módszer hatásfoka a folyáshatár emelésével csökken. Igazoltam, 
hogy merőleges bekötés és hosszborda típusú szerkezeti részletek esetén 
kapcsolat van a hegesztett részletek fáradási szilárdsága és az alkalmazott 
alapanyag szilárdsága között. Bemutattam, hogy amíg az HFMI-kezelt 
szerkezeti részletek fáradási szilárdsága nő az alapanyag folyáshatárának 
emelése esetén, addig ugyanilyen körülmények között a varratjavító eljárás 
hatásfoka csökken. 

Kapcsolódó publikációk: [MBJ4] 
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A HFMI-kezelt szerkezeti részletek nominális fáradási szilárdsága meghatározható a hegesztett 
szerkezeti elemek fáradási szilárdságából egy növelő tényező segítségével. Ez a növelő tényező 
meghatározható az alkalmazott alapanyag folyáshatárából a Yildirim által megadott 
összefüggések segítségével. Az összefüggések a kísérleti eredmények statisztikai kiértékelésével 
kerültek kidolgozásra, mechanikai hátterük nincs. A kutatásom célja az volt, hogy elméleti 
megfontolások alapján meghatározzam a HFMI eljárás fáradási szilárdság-növelő hatásának 
felső korlátját, és javaslatot adjak az eljárás ideális paramétereinek meghatározására. 

 4. Tézis 

Megvizsgáltam az alapanyag és a HFMI-kezelt szerkezeti részletek fáradási szilárdsága 
közötti összefüggést és numerikus szimulációk segítségével elemeztem a HFMI 
varratjavító eljárás hatékonyságát. A kísérleti és numerikus vizsgálatok alapján az alábbi 
megállapításokat fogalmaztam meg: 

 Korábbi fáradási kísérleti eredmények alapján igazoltam, hogy egy HFMI 
módszerrel kezelt szerkezeti részlet lehetséges maximális fáradási szilárdsága az 
alapanyag fáradási szilárdságával azonos (BM módszer). Ebből következően az 
HFMI eljárás végrehajtásának minősítése a BM módszer használatával 
elvégezhető.  

 Bemutattam, hogy a HFMI eljárás numerikus szimulációjának segítségével az 
eljárás ideális paraméterei meghatározhatóak. Az ideális paraméterek 
meghatározására kidolgoztam egy számítási eljárást, mely a BM módszer 
alkalmazásán alapul. 

Kapcsolódó publikációk: [MBJ4], [MBJ8] 
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