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El�szó 
 
A Budapesti M�szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Járm�gyártás és –javítás 
Tanszékén közel húsz éve folytatnak jelent�s kutatásokat a nagyenergias�r�ség� 
megmunkálások, f�ként a plazmaszórás és a teljesítménylézeres technológiák fejlesztése 
terén [1-10].  
Diplomatervez�ként a BAYATI-ban lézeres stellitezés technológiájának fejlesztésével 
foglalkoztam, majd a tanszéken doktori ösztöndíjasként a CO2 lézeres alumínium 
forrasztás technológiai fejlesztésébe kapcsolódhattam be. 
Az utóbbi években a felhasználói igények feler�södtek a járm�vek tömegének 
csökkentésében, a kisebb fajsúlyú anyagok felhasználása ezért er�sen növekszik. Az újabb 
anyagok magukkal hozták az igényt a kötéstechnológiák fejlesztésére is. A járm�ipar 
modern anyagai és a hozzájuk illesztett korszer� technológiák együttesen teszik lehet�vé a 
korszer� járm�gyártást.  
A tanszéki kutatások az alumíniumötvözetek CO2 lézeres forrasztásánál az abszorbeáló 
képesség növelésében, a lézeres forrasztás hatékonyságának és min�ségének fejlesztésében 
nemzetközi vonatkozásban is új, jelent�s eredményeket hoztak. 
A kutatómunka pályázati keretek között elnyerte az OTKA támogatását, a „Lézeres 
alumínium forrasztás feltételrendszerének kidolgozása” (T035041) cím� kutatási 
projektben. A projekt eredményei felkeltették a SOLVAY GmbH és az AUDI érdekl�dését 
is. 
A kutatómunka eredményeir�l szóló el�adások több nemzetközi és hazai konferencián 
hangzottak el, valamint több külföldi referált és hazai folyóirat cikkben is megjelentek. 
A kutatómunkámban támaszkodhattam a tanszék korábbi kutatási eredményeire, 
módszereire, amelyekért köszönetem fejezem ki a korábbi kutatások kidolgozóinak, 
f�képpen: Berzy Jánosnak, Gál Péternek, dr. Kiss Gyulának, dr. Lovas Antalnak, dr. 
Szabadíts Ödönnek, Szilágyi Andrásnak, dr. Takács Jánosnak, akik közül többen a 
kutatómunka kib�vítésében is segítségemre voltak. 
Ezen kívül köszönetemet fejezem ki mindazoknak, aki a dolgozat elkészítésében 
segítségemre voltak. Külön köszönöm témavezet�mnek, dr. Takács János professzor úrnak 
segítségét, a kutatás irányításában, a kutatási feltételek biztosításában, a kísérleti munka 
eredményeinek figyelemmel kísérésében, valamint folyamatos támogatását és jótanácsait a 
dolgozat összeállításában. 
 
Köszönöm dr. Lovas Antalnak a konzultációs segítséget az eredmények értékelésében, 
jótanácsait a publikációk írásakor és a dolgozat írásában, valamint az értekezés 
munkaváltozatainak többszöri kritikus átolvasását. 
Az elektronmikroszkópos vizsgálatokban köszönöm a BME ATT, a KFKI SZFKI, és 
Eugen Bicsak segítségét. 
Ugyancsak köszönöm a BME Járm�gyártás és –javítás Tanszék minden munkatársának a 
dolgozat írásához, az azt megalapozó kutatások lefolytatásához nyújtott segítségét, és a 
bíztatást dolgozat befejezéséhez. 
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1. BEVEZETÉS    
Az alumínium alapanyagok felhasználása évr�l évre növekszik. Ez a növekedés 
legf�képpen a járm�iparban (közúti-, vasúti-, légi-, vízi járm�veknél) figyelhet� meg, 
amelynek f�bb okai: az alumínium kis fajsúlya, kedvez� korróziós tulajdonsága és 
gazdaságos újrafelhasználhatósága [11, 12]. 
Az 1.1.a ábrán a járm�vekben felhasznált anyagok mennyiségének alakulását követhetjük 
nyomon az évek során napjainkig. Látható, hogy még napjainkban is az acél a legnagyobb 
mértékben felhasznált anyag, de mennyisége folyamatosan csökken a növekv� alumínium 
és m�anyag felhasználásnak köszönhet�en. Az 1.1.b ábrán különböz� anyagok fajlagos 
szilárdság értékeit láthatjuk, amelyb�l kiderül, hogy az alumíniumötvözetek nem csak 
hogy nem maradnak el nagyobb mértékben az acél anyagok fajlagos (s�r�ségre 
vonatkoztatott) szilárdsági értékeit�l, de bizonyos esetekben meg is haladják azokat.  
 

 
(a) 

 
(b) 

1.1 ábra. Alumíniumötvözetek (a) felhasználása a gépjárm�vekben az utóbbi évtizedekben 
és (b) különböz� ötvözetek fajlagos szilárdság értékei [13, 14] 

 
Az utóbbi 10-12 évben megfigyelhet�, hogy a járm�vekben eddig alkalmazott réz 
h�cserél�ket (vízh�t�, olajh�t�, klíma h�t�berendezése stb.) újabban alumíniumból 
készítik, amelyek nagyobb szilárdságúak, jól alakíthatóak, keményforrasztásra alkalmasak, 
hosszú élettartammal rendelkeznek és kisebb az alapanyag költségük [13]. 
Az alumínium alkalmazása nem csak a h�tök esetében növekszik. Manapság már több 
olyan autót is gyártanak, amelyek részben vagy teljesen alumínium vázzal vagy 
karosszériával rendelkeznek. Ilyen járm�vek az AUDI A8, A2, Honda NSX, Neon Lite 
(Chrysler, Reynolds Metal), Spider (Renault, Lotus), Jaguar XJ220, GM-EV1, Ferrari 
Modena 360. A szilárdsági követelmények teljesülése mellett az alumínium 
alkalmazásával csökkenthet� a járm�vek tömege, így általánosan a súlymegtakarítás a 
felsorolt autók esetében 20 % és 50 % közötti [13]. Emellett kisebb motorok és er�átviteli 
egységek gyárthatók, és a kisebb tömeg – alacsonyabb fogyasztással – kisebb 
üzemanyagtartályt igényel [13]. 
Az alumínium felhasználásának a járm�iparon belül a repül�gépgyártásban is nagy 
jelent�sége van. A kis súly el�nye ebben az esetben nyilvánvalóbb, mint például a közúti 
közlekedésben. Megtakarítást jelenthet a kötések számának csökkentése, és a szegecselés 
más technológiákkal való kiváltása is. A repül�gyártók ugyanis arra törekednek, hogy 
minél nagyobb elemekb�l építsék össze a repül� szerkezetét, s ezzel csökkentsék a 
költségeiket [15]. 
Az európai jogszabályok is – többek között – a káros anyag kibocsátását kívánják 
mérsékelni a járm�vek tömegének csökkentésével [16]. 2020-ra a CO2 kibocsátás 35 %-os 
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növekedését jósolják, amelyet az alumínium nagyobb mérték� felhasználásával 28 %-ra 
lehetne mérsékelni [17]. 
Általánosan megállapítható, hogy 10 %-os súlycsökkentés 8-10 %-os üzemanyag 
fogyasztás csökkenést eredményez [13], így a károsanyag kibocsátás mérséklésével az 
egyre szigorúbb környezetvédelmi követelmények is teljesülhetnek. 
 
A fenntartható fejl�dés alapgondolatában nagy szerepet játszik az újrahasznosítás, mellyel 
kapcsolatban az Európai Unióban 2005-2007-re célként határozták meg a mai 75%-os 
újrahasznosítás 85 %-ra növelését. Az alumínium ebb�l a szempontból el�nyös 
tulajdonsága, hogy visszaforgatási költsége 20-szor kisebb, mint a legyártási 
költségigénye. Ebb�l kifolyólag az újrafelhasználás szempontjából el�nyösebb, mint az 
acél [16, 18]. 
 
El�nyei mellett az alumíniumnak hátrányos tulajdonsága a nagy el�állítási költség, amelyet 
a felére kellene csökkenteni ahhoz, hogy az iparban nagyobb mértékben elterjedjen. 
Alakítása nehézkesebb, mint az acéloké, mert képlékeny alakváltozása során els�sorban 
elvékonyodik és kevésbé nyúlik, így például nehezebben mélyhúzható. Ezért bonyolult, 
összetett karosszéria elemek nehezebben gyárthatók bel�le. Nagy h�vezet� képessége és 
h�tágulási együtthatója miatt hegesztése nagyobb körültekintést igényel, és a legtöbb 
járm�gyártóknak még nincs kell� tapasztalata a felhasználásban. Az alumínium ipari 
alkalmazásának nehézségei: a magas nyersanyag ár, az acélnál nagyobb gyártási költség, 
az ipar szerkezete, az újrahasznosítási rendszer hiányosságai és a jelenlegi szabványok [16, 
13]. 
 
Az alumínium felhasználásának egyre gyorsuló üteme indukálja az alumínium 
kötéstechnológiáinak fejl�dését, amely technológiák fejl�désükkel – önmagát er�sít� 
spirálként – tovább növelhetik a felhasznált alumínium mennyiségét az iparban [13]. 
 
Az alumínium felhasználás növekedésével a kötéstechnológiáik is fejl�désnek indultak. A 
hagyományos kötéstechnológiák közé tartoznak a szegecselés, a ponthegesztés, AWI-, AFI 
hegesztés, a kemence- és a lángforrasztás, amelyek fejlesztése – kedvez�tlen 
tulajdonságaik kiküszöbölése érdekében – folyamatos. Ennek eredményeként új 
kötéstechnológiák jelentek meg az utóbbi id�kben. Ilyen új eljárásnak számítanak a bel�v� 
szegecselés (Self Piercing Riveting) [19] és a súrlódásos hegesztés (Friction Stir Welding) 
eljárások [20, 21]. A hagyományos szegecselés kiváltása, SPR technológiával, a szegecselt 
kötések kis kifáradási határának megnövelését célozta meg. A hagyományos hegesztés 
vagy a szegecselés kiváltása lézeres hegesztéssel magasabb technológiai színvonalat 
valósít meg. Példaként a karosszériagyártásban a hagyományos AFI hegesztést CO2 lézeres 
hegesztéssel váltották ki, aminek következtében a hegesztett kötések fáradása 12 szeresére 
n�t és a megmunkálás sebessége is messze meghaladja a hagyományos eljárásét (2,5 
m/min) [22]. Az alumínium felhasználásban legnagyobb tapasztalattal rendelkez� AUDI az 
A8-as típusnál használt ponthegesztési és szegecselési technológiát lézeres hegesztéssel 
váltotta ki [13]. A Friction Stir Welding technológiánál az anyagok olvadáspont fölé való 
hevítésének elkerülése a cél, amely nem kívánt kilágyulást, vetemedést és a h�érzékeny 
ötvözetek esetén nem kívánt károsodást okozhat a ma már elterjedt lézeres hegesztési 
eljárások esetében is [23]. 
Az 1.1 táblázat ezen új technológiák el�nyeit és hátrányait mutatja be. Fejlesztés alatt 
állnak még – ezeken kívül – a kombinált plazmasugaras-lézeres hegesztés [24], a diffúziós 
kötés, a finom plazmaíves hegesztés és a nagyfrekvenciás hegesztés technológiái is [25, 
26, 19, 27, 28]. 
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A táblázatból is kiderül, hogy a fejlesztési törekvések egy gazdaságos, nagy szilárdságú, 
esztétikus kivitel� kötéstechnológia kifejlesztését célozták meg különböz� elveket 
megvalósítva.  
Az autógyártásban manapság elterjedten használják a lézereket a karosszériagyártásban. 
Leginkább a CO2 és az Nd: YAG lézereket alkalmazzák, legf�képpen vágási, hegesztési 
célokra [22]. Ritkán hallani, hogy forrasztást is végeznének, de az AUDI TT hátsó sárvéd� 
és a „C” oszlop illesztésénél a lézeres acél keményforrasztást választották a tervez� 
mérnökök. 
 

1.1 táblázat. Korszer� alumínium kötéstechnológiák összehasonlítása [29, 19, 20, 21, 30] 
 Belöv� 

szegecselés 
(SPR) 

Súrlódásos 
hegesztés (FSW) 

Lézeres 
hegesztés 

Költségek ++ +++ + 
Hozzáférhet�ség + + +++ 
Repedésérzékenység ++ +++ + 
Porozitás +++ +++ + 
Vetemedés +++ ++ ++ 
Környezetszennyezés +++ +++ ++ 
Súlynövekedés + +++ +++ 
Sebesség ++ + +++ 
Rugalmasság ++ + +++ 
Automatizálhatóság ++ ++ +++ 
Lemezvastagság + +++ + 
Szilárdság + ++ ++ 
El�készítési igény +++ +++ ++ 
Baleseti kockázat +++ +++ ++ 
Küls� felületi kötésre + +++ ++ 
Szilárdság + +++ ++ 
Kifáradás + +++ +++ 
Készülékezés + + +++ 

(Jelmagyarázat: adott szempontból +++: el�nyös, ++: közepesen el�nyös, +: hátrányos) 
 
A gyártásnál ugyanis nem volt megoldható, hogy az oldalkarosszériának ezt a részét 
egyetlen panelb�l állítsák el�. A lehetséges megoldásoknál megvizsgálták a lézeres 
keményforrasztást, a lézeres hegesztést és a plazmaíves lágyforrasztást. A 
kötéstechnológiák közül a lézeres keményforrasztás bizonyult a legjobbnak a 
korrózióállóság (12 év garancia) és a kis deformáció szempontjából [31]. A forrasztással 
egyenletes sima felületet sikerült el�állítaniuk, ami a festés el�tt kis utómunkálást igényelt, 
viszont ha a hegesztést 3 id�egység alatt végezték el, akkor a küls� felületen lév� kötés 
utómunkálási igénye a festés el�tt további 8 id�egység volt, ami növelte a gyorsabb 
kötéstechnológia mellett a kötés elkészüléséhez szükséges id�t, illetve az energiaigényt 
[32, 33, 34]. 
Az acél anyagoknál sikeresen kifejlesztett lézeres keményforrasztás megvalósítása hasonló 
el�nyöket jelenthet alumíniumötvözetek esetében is. Ilyenek a már említett kis h�hatás, 
nagyobb szilárdság, kis vetemedés, esztétikus, kis utómunkálást igényl� kötés.  
Felmerülhet ez az igény olyan esetekben is, amelyekben a régebben alkalmazott 
alapanyagok helyébe az alumínium, vagy más technológiák helyébe a forrasztás léphet. Ez 
utóbbira jó példa az alumínium hegesztésének kiváltása forrasztással. A forrasztás 
megoldást jelenthet olyan esetekben is, ahol a hegesztés vagy az adhéziós kötések nem 
jöhetnek szóba [35]. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS  
Az irodalmi összefoglalóban a lézeres alumíniumforrasztási technológiához kapcsolódó 
alapvet�en szükséges ismereteket mutatom be. Mivel a tudományos közleményekben a 
lézeres alumíniumforrasztásról csak kevés adat található, ezért a hozzá szorosan 
kapcsolódó területeket tanulmányoztam. Amelyek a hagyományos alumíniumforrasztás, a 
lézer-anyag kölcsönhatás (hangsúlyt helyezve az alumíniummal való kölcsönhatásra) és a 
lézeres forrasztás területei. Az irodalmi összefoglaló különböz� fejezeteiben e három témát 
dolgozom fel.  
 
 
2.1. HAGYOMÁNYOS ALUMÍNIUMFORRASZTÁS 
Az alumínium forrasztási technológiák tárgyalásakor definiálom a forrasztást, bemutatom 
az eljárások csoportosítását, és az eljárás során felhasznált anyagokat (alapanyagok, 
folyasztószerek, hozaganyagok, segédanyagok). A továbbiakban a forrasztás f�bb 
jelenségeit (oxidképz�dés, nedvesítés, kapilláris hatás, diffúzió), a kialakított kötések 
tulajdonságait (felépítés, mechanikai, korróziós) és a hagyományos forrasztási 
technológiákat (lángforrasztás, kemenceforrasztás, indukciós forrasztás stb.) tárgyalom. 
 
A forrasztási technológia helyét a kötéstechnológiák között a 2.1 ábra mutatja be, amelyb�l 
látható, hogy a hegesztéssel rokon termikus kötési eljárás. Alapvet�en szerkezeti elemek 
összekötésére, ritkábban felületi egyenetlenségek megszüntetésére használják. 
 

 
2.1 ábra. A forrasztás elhelyezkedése a kötéstechnológiák között 

 
A forrasztás során az összekötend� fémeket az alapanyagok szolidusz h�mérsékleténél 
kisebb h�mérsékletre hevítve, és a még kisebb olvadási h�mérsékleti tartományú 
forraszanyagot megömlesztve hozzuk létre a kötést. Mivel a forrasztási technológia 
kevésbé ismert eljárás, mint a hegesztés, és sokszor nem egyértelm� a különbség, ezért a 
következ�kben mindkét eljárást definiálom, és a kés�bbiekben ezt tekintem 
meghatározónak.   
 
A forrasztás olyan termikus eljárás, amely alkatrészek összekötésére és rétegzésére a 
forraszanyag megolvasztásával (megömlesztéses forrasztás) vagy a határfelületnél 
bekövetkez� diffúzióval (diffúziós forrasztás) kialakuló folyékony fázis 
megszilárdulásával jön létre. A forrasztási h�mérséklet az alapanyag szolidusz 
h�mérsékletét nem éri el. DIN 8505 [36, 37] 
 
A hegesztés olyan oldhatatlan termikus kötési eljárás, amelynél a munkadarabokat h�vel 
és/vagy nyomással hozaganyag alkalmazása nélkül vagy – az alapanyaggal azonos vagy 
ahhoz hasonló összetétel� – hozaganyaggal egyesítik. DIN 8593 T6 
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A forrasztási technológiának a következ� el�nyös tulajdonságai vannak a hegesztéssel 
szemben: a forrasztandó alapanyagot nem kell megömleszteni, így az alapanyag kisebb 
h�hatásnak van kitéve, ezáltal szövetszerkezete, mechanikai tulajdonságai (szilárdsága), 
nem, vagy csak kis mértékben változik. A kötés felületének utólagos megmunkálására 
nincs szükség, a munkadarab megtartja méretét és alakját. Pontosabb t�rések a kötés 
létrehozása után is tarthatók, és számottev� bels� feszültségek sem keletkeznek. Összetett 
alkatrészek esetén is gazdaságos megoldás, különböz� fémek, fémes és nem fémes 
anyagok is összeköthet�k. Vékony anyagvastagság esetén is alkalmazható [38, 39, 40, 41, 
42]. 
 
Az alumínium forrasztása során, azonban nehézséget jelent a pontosabb h�mérséklet 
betartása, a felületek nem megfelel� nedvesít� képessége, a folyasztószer eltávolíthatósága, 
és a forraszanyag nem egyenletes terülése. Keskeny és hosszú résekb�l néhány esetben 
nem lehetséges a folyasztószert a megolvadt forraszanyaggal eltávolítani, így a rések 
kitöltése csak részlegesen lehetséges [43]. 
 
2.1.1. Forrasztási eljárások csoportosítása 
A forrasztási eljárásokat a forrasztás h�mérséklete, a kötés alakja, a forraszanyag 
adagolása és a hevítés módja szerint csoportosítjuk [44, 45]. 
H�mérséklet alapján lágy- és keményforrasztást különböztetünk meg. A 450 ºC alatt 
végzett forrasztást lágyforrasztásnak, az ennél nagyobb h�mérsékleten végzett forrasztást 
keményforrasztásnak nevezik.  
A kötés alakja szerint megkülönböztetünk köt�- és tölt�forrasztásokat. Köt�forrasztás 
esetében, ha az összekötend� felületek kis távolságra vannak egymástól (b < 0,5 mm), 
kapilláris forrasztásról, ha a távolság ennél nagyobb (b > 0,5 mm), akkor résforrasztásról 
beszélünk. Tölt�forrasztáskor a munkadarabot egészítjük ki (pl. karosszéria lemezeken 
lév� mélyedések kitöltése). 
A forraszanyag adagolását végezhetjük a hevítés közben vagy a hevítés el�tt. Hevítés el�tt 
helyezve a forraszanyagot a forrasztás helyére, az egyszerre hevül fel a munkadarabbal, 
ami általában kedvez�bb terülést biztosít, mintha az utólag történik. 
Hevítés módja szerint a felmelegítés történhet direkt és indirekt módon. Direkt hevítésr�l 
beszélünk akkor, ha a h�közlés egyszerre hat a forraszanyagra és a munkadarabra is. 
Indirekt felmelegítéskor el�ször a munkadarabot hevítjük fel, majd a h� h�vezetés útján jut 
el a forraszanyaghoz, amely megömlik és kitölti a forrasztási hézagot. Az indirekt hevítés 
általában el�nyösebb. 
 
2.1.2. Forrasztás során felhasznált anyagok 
Alapanyagok 
Az alumínium forrasztása nagymértékben eltér a többi anyag (pl.: acél) forrasztásától, 
mivel az alumíniumnak igen nagy a h�vezetési tényez�je, fajh�je és olvadásh�je. Ezeken 
kívül a h�tágulási együtthatója is kétszerese az acélénak [46]. Összehasonlításként a f�bb 
jellemz� adatokat a 2.1 táblázat tartalmazza acél és alumínium anyagokra.   
 

2.1 táblázat. Az acél és az alumínium termikus jellemz�i [39] 
Tulajdonságok Acél Alumínium 

Fajh� [J/kgK], 20 °C-on 500 896 
Olvadásh� [kJ/kg] 205,2 396 
H�vezetési tényez� [W/mK] 80 230 
H�tágulási együttható [1/K], 20 °C-on 11,8 24 
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Az iparban használt alumíniumötvözeteket leggyakrabban ötvöz�ik szerint csoportosítják. 
Ezt a csoportosítást és a hozzá tartozó nemzetközi jelölésrendszert a 2.2 ábrán láthatjuk.  
 

 
2.2 ábra. Alumíniumötvözetek csoportosítása és jelölése f�bb ötvöz�i szerint [47] 

 
A nem nemesíthet� ötvözetek közül a tiszta alumínium, a Mn-nal ötvözött és a kis 
mértékben Mg-mal ötvözött alumínium is könnyen forrasztható hagyományos eljárásokkal. 
A nagyobb mennyiség� Mg ötvözés hatására azonban csökken a folyasztószer felületi 
nedvesítése, így nehezebben forrasztható hagyományos, nem korrózív folyasztószerekkel 
[48]. Az Al-Cu, Al-Si, és az Al-Zn ötvözeteknél a kis olvadáspont okoz nehézséget [48]. A 
különböz� alumíniumötvözetek forraszthatóságát a 2.2 táblázat mutatja be. 
 

2.2 táblázat. Alumíniumötvözetek forraszthatósága [48, 49, 50, 51] 
Könnyen forrasztható Al ötvözetek Nehezen forrasztható Al ötvözetek 

Al Al-Cu 
Al-Mn Al-Si 
Al-Mg 

(kis Mg tartalom esetén, Mg<0,6 %) 
Al-Mg-Si 

Al-Zn 

 
Hozaganyagok, forraszanyagok 
A forraszanyagokkal szembeni elvárás, hogy képezzen szilárd oldatot az alapanyaggal, 
olvadási h�mérséklete legyen kisebb az alapanyag szolidusz h�mérsékleténél. 
A forraszanyag olvadási h�mérséklet tartományán azt a h�mérséklet tartományt értjük, 
amely a megömlés kezdetét�l a teljes folyékony halmazállapot eléréséig tart. A sz�kebb 
olvadási tartománnyal rendelkez� forraszanyagok kedvez�bbek abból a szempontból, hogy 
a megolvadáskor nem vagy kisebb mértékben maradnak vissza szilárd részek az 
olvadékban, amelyek hátráltatnák a sz�k réseknél a réskitöltési képességet. A nagyobb 
olvadási tartományú forraszanyagok jól alakíthatók, félfolyékony állapotban szétkenhet�k 
és nagyobb lyukak, mélyedések kitöltésére alkalmasabbak. 
A forraszanyagok kiválasztásánál a következ� szempontokat kell figyelembe venni: az 
alapanyag összetétele, el�zetes kezelése (h� és mechanikai), az anyagpárosítások és a 
hozaganyag mennyisége. A forrasztó berendezés típusa, a forrasztás h�mérséklete, a 
kés�bbi h�kezelések, méretek és t�rések, a munkabiztonság és a gazdaságosság [52, 44]. 
 
A legtöbb forraszanyag nem tiszta fém, hanem valamilyen ötvözet. Alumínium 
keményforrasztásakor általában alumíniumötvözetet használnak, amely a korrózió 
elkerülése miatt legalább 70 % alumíniumot tartalmaz. Legelterjedtebbek a kétalkotós 
alumínium-szilícium ötvözetek. Keményforrasztáshoz általában eutektikus összetétel� Al-
Si, de ezen kívül kis Si tartalmú Al-Si ötvözeteket is használnak a szélesebb 
olvadástartományuk miatt. Nehézfémek beötvözésével az olvadáspont csökkenthet� és az 
olvadási h�mérséklet tartomány szélesíthet�, de a korrózióállóság romlik [48, 53, 54]. Az 
Al-Si ötvözeteket forraszanyagként els�sorban az Al, Al-Mn és az Al-Mg alapanyagokhoz 
használják, hiszen szolidusz h�mérsékletük – kis ötvöz�tartalom esetén – nagyobb, mint az 
Al-Si forraszanyagoké.  
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Az Al-Si forraszanyag olvadási h�mérséklete 10-30 % réz adagolásával 60 °C-kal 
csökkenthet�, és további cinkötvözéssel 500 °C alá is levihet� [55]. A kisebb olvadáspontú 
Cu és Zn tartalmú Al alapanyagoknál a forraszanyaghoz más ötvöz�ket pl.: germániumot 
is adnak. Azonban a germánium 400-szor drágább az alumíniumnál [56, 57, 44]. 
 
Az Al-Si ötvözet rendszerek mellett még az Al-Cu és Al-Zn forraszanyagok is 
használatosak olyan helyeken, ahol a korrózió ellen a forrasztott kötés vagy valamilyen 
módon védve van (festéssel, bevonattal) [58], vagy ahol az alapanyag olvadáspontja az Al-
Si eutektikus ötvözeténél kisebb (2024, 5083, 7075). A kisebb h�mérséklet� forrasztás 
kisebb kilágyulást okozhat, azonban a kötés szilárdsága kisebb, és a különböz� ötvöz�k 
által okozott elektródpotenciál különbségek miatt korrózióra is hajlamosabbak.  
A 2.3 táblázat a különböz� összetétel� Al-Si alapú keményforrasz anyagokat és f�bb 
h�mérsékleti jellemz�it tartalmazza. 

 
2.3 táblázat. Al-Si alapú forraszanyagok és jellemz�ik [44] 

 
 

A hozaganyagokat huzal, forrasztóidom, por, paszta vagy bevonat formában használják fel. 
A legkedvez�bb felhasználási forma az adott feladat ismeretében dönthet� el. 
Az Al-Si, ötvözetek és ezek közül is a legkisebb olvadásponttal rendelkez� eutektikus 
összetétel� Al-Si forraszanyagok terjedtek el a leginkább alumínium 
keményforrasztásakor, ezért ezt mutatom be a következ�kben. 
 
Az Al-Si ötvözetrendszer 
Az Al-Si ötvözetrendszerben a két alkotó nem, vagy csak minimálisan alkot szilárd oldatot. 
A forrasztás szempontjából a diagram alumínium dús része bír nagyobb jelent�séggel. Az 
alumínium szilárd oldat 577 ºC-on 1,95 tömeg % Si oldására képes, amely a h�mérséklet 
csökkenésével szobah�mérsékleten már elhanyagolható mérték�. Az alumíniumhoz Si-ot 
adagolva a kialakuló szövetszerkezetben eutektikum is létrejön, amelyb�l a Si arányának 
növekedésével egyre több található és 12,6 tömeg %-nál teljes mértékben eutektikumból 
áll. A Si tartalom további növelésével az eutektikumon kívül külön Si szemcsék is 
megjelennek, amelyek mennyisége a Si arányának növekedésével tovább n�. Az Al-Si 
egyensúlyi fázisdiagram a 2.3 ábrán látható.  
 
A használt forraszanyagok általában a hipoeutektikus tartományból kerülnek ki. Az 
eutektikus összetétel� forraszanyagok olvadási h�mérséklete 577 ºC. A Si tartalom 
csökkenésével az olvadási h�mérséklet tartomány egyre szélesebb. Nagyobb rések 
kitöltésére ezek a forraszanyagok alkalmasabbak. 
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2.3 ábra. Az Al-Si egyensúlyi állapotábra [59] 

 
Ha az egyensúlyi viszonyok leh�lés során megváltoznak, akkor például a környezeti 
nyomás növekedésének hatására az eutektikus pont h�mérséklete megn�, és koncentrációja 
eltolódik 12,6 %-ról a Si-ban dúsabb összetétel felé. Az eutektikus koncentráció gyors 
h�tés hatására szintén a Si felé tolódik el, ami lézeres forrasztás esetén várható jelenség 
[59]. 
 
A forrasztáskor felhasznált alapanyagok sok esetben Mg-ot és Si-ot is tartalmazhatnak, 
illetve a Mg tartalmú alapanyagok kis mértékben megolvadva a Si tartalmú hozaganyaggal 
Al-Mg-Si ötvözetet alkotnak, ezért az Al-Mg-Si ötvözet rendszerek megszilárdulását is 
fontos áttekintenünk. A következ�kben ezt mutatom be. 
  
Az Al-Mg-Si ötvözetrendszer 
A Mg és Si övöz�k egyrészt növelik az alumínium szilárdságát, másrészt együtt 
nemesíthet�vé teszik azt. A három alkotó által egyensúlyi viszonyok között létrejöv� 
fázisokat a háromalkotós állapotábra szemlélteti (2.4 ábra).  

 

 
2.4 ábra. Az Al-Mg-Si háromalkotós fázisdiagram, szobah�mérsékleten [60] 
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Az ábrából is látszik, hogy háromalkotós vegyület nem képz�dik, viszont a Mg2Si vegyület 
minden ötvözetben megtalálható. A Si és a Mg oldódása az alumíniumban 
szobah�mérsékleten igen csekély. Minden Al-Mg-Si háromalkotós ötvözetben el�ször az 
ötvöz�k (Mg, Si) vegyülete keletkezik. Ha a Mg és a Si tömegaránya a Mg2Si vegyületnek 
megfelel� (Mg=1,73 Si), akkor az Al szilárd oldaton kívül csak Mg2Si vegyület keletkezik. 
Amennyiben a Mg tartalom nagyobb, akkor további MgxAly vegyületek, illetve tiszta Mg 
fázisok is keletkeznek. Ha a Si mennyisége nagyobb a fent említett aránynál, akkor az Al 
szilárd oldaton és Mg2Si vegyületen kívül különálló Si fázis kiválását tapasztaljuk [60].  
A Mg2Si vegyületek mennyiségének növekedésével a mechanikai szilárdság n�, amely 
gyors h�kezelés hatására tovább növelhet� [60].  
 
Folyasztószerek (fluxok) 
Az alumínium felületi oxidmentesítésére és az oxidréteg újbóli kialakulása ellen 
véd�atmoszférát és/vagy valamilyen folyasztószert (más néven fluxot) használnak. 
A folyasztószerekkel kapcsolatban elvárás, hogy el�bb olvadjon meg, mint ahogy a 
forraszanyag. Távolítsa el a meglév� oxidokat, csökkentse a folyékony fém felületi 
feszültségét, javítsa a megolvadt forraszanyag terülési képességét, fedje be a megolvadt 
részeket és védje meg az újraoxidációtól. Maradjon folyékony állapotban a fém 
megszilárdulásáig, és eltávolítása a felületr�l ne jelentsen problémát a forrasztás után. 
További követelmény, hogy ne lépjen káros reakcióba az alapfémmel, vegyi összetétele ne 
változzon a hevítés során, nagy forrásponttal, nagy forrásh�vel és kis viszkozitással 
rendelkezzen. Ezen kívül fontos, hogy könnyen tárolható, a környezetre és az emberekre 
ártalmatlan legyen [48, 44, 61]. 
 
A folyasztószerek lehetnek vegyileg aktív vagy passzív anyagok. Az aktív anyagok 
feloldják, és eltávolítják a felületr�l az oxidokat. A passzív folyasztószerek nem oldják fel 
az oxidokat, hanem a már el�zetesen oxidmentesített felületet védik meg a további 
oxidációtól. Az aktív fluxok rendszerint valamilyen klór vagy fluor alapú vegyületekb�l 
állnak. A fluor alapú vegyületek hatékonysága kisebb, viszont korróziós szempontból 
kedvez�bbek, ezért elterjedtebben alkalmazzák. A folyasztószerekkel kapcsolatos 
fejlesztési irányok is ebbe az irányba mutatnak, amelynél a flux hatékonyságát próbálják 
javítani [48, 46].  
 
A keményforrasztás folyasztószereinek hatása annak köszönhet�, hogy az el�zetesen a 
zsírtól és egyéb szennyez�désekt�l megtisztított munkadarabon megolvadva reakcióba lép 
a már meglév� és a forrasztás h�mérsékletén képz�dött oxidokkal, amelyeket kis 
részecskék formájában felemeli a felületr�l. Közben az olvadt flux az oxid, mint katód és 
az alapanyag, mint anód között elektrolitként funkcionál. Csökkentve a határfelületi 
feszültséget javítja az olvadt forraszanyag terülési képességét, ezen kívül a forrasztás 
befejeztéig véd az újraoxidálódástól is. A folyasztószerek hatékonyabban m�ködnek, ha az 
oxidréteg frissen keletkezett, ezért sokszor a forrasztás el�tt érdemes elvégezni egy 
el�zetes oxidmentesítést. A folyasztószer felhasználásának egyik alapfeltétele, hogy az 
olvadáspontja kisebb legyen, mint a vele együtt alkalmazott forraszanyagé. Ennek a 
feltételnek a teljesülésével válik lehetségessé, hogy az oxidréteg eltávolítása a forraszanyag 
megolvadása el�tt elkezd�djön. A flux felvitele a felületre a forrasztás el�tt történhet 
szárazon, víz vagy alkohol hozzáadásával [48, 46]. 
 
A forrasztási id� vagy h�mérséklet növelése bizonyos határokon túl káros, mert a 
folyasztószer veszít hatékonyságából. Optimális h�mérséklet tartomány az, amelyben a 
folyasztószer vagy a forrasztási véd�gáz eltávolítja a meglév� oxidréteget, nedvesíti a 
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munkadarabot, lehet�vé teszi a folyékony forraszanyag szétterülését és a kötés létrejöttét 
[44].  
A legtöbb folyasztószer felhasználásakor figyelembe kell venni a reakciósebességük 
alakulását a h�mérséklet függvényében (2.5 ábra). Ugyanis ha lassan hevítjük a 
munkadarabot, és a folyasztószernek már kis h�mérsékleten is nagy a reakciósebessége, 
akkor mire a forrasztási h�mérséklethez érünk, a folyasztószer oxidokkal telít�dik. 
Speciális esetekben olyan folyasztószereket alkalmaznak, amelyek csak a forraszanyag 
olvadása után kezdik meg tisztító hatásukat. A jó folyasztószerrel a h�mérséklet jelent�sen 
ingadozhat anélkül, hogy a hatásos h�mérséklet jelent�sen változna [44].  
 

 
2.5 ábra. A folyasztószer reakciósebessége [44] 

 
A fenti ábrán különböz� folyasztószerek reakciósebességének és a h�mérsékletnek az 
összefüggését figyelhetjük meg. A jó folyasztószert az 1-es jel� görbe mutatja. Itt a reakció 
sebesség kisebb h�mérsékleteknél még nem túl nagy, így az oxidfeloldó képessége nem 
gyengül jelent�sen a forrasztás h�mérsékletét elérve. A 2, 3-as görbék esetén a 
reakciósebesség kis h�mérsékleteknél is nagy, ezért a hevítést gyorsan kell végezni. A 4-es 
görbe olyan folyasztószert mutat be, amelyet bizonyos esetekben lángforrasztáshoz 
használnak, és a forraszanyag olvadáspontja (TF) felett fejti ki hatását [44].  
 
A hagyományos eutektikus alumínium forrasztás egyik gyakran használt eljárása a 
Nocolok típusú forrasztás, amely a plattírozott lemezek egyszer�bb el�állítására irányuló 
törekvések eredményeként alakult ki. A következ� részben ezt a korszer� eljárást mutatom 
be. 
 
Nocolok forrasztás  
Az eljárást egy a korrózióra nem hajlamosító folyasztószerrel végzik (Nocolok 
márkanévvel), amely 70-80 tömeg %-ban KAlF4-ból és 20-30 tömeg %-ban K2AlF5⋅H2O-
ból és K2AlF5-ból áll [62]. A folyasztószert kis átmér�j� (2-6 µm) por formában állítják 
el�, melyet ötvöz� porral (szemcseátmér�: 1-100 µm) kevernek össze 1:1, 1:2 vagy 1:3 
arányban. A por formában felhasznált ötvöz� eutektikus ötvözetet képez az alumínium 
alapanyaggal. Ötvöz�ként általában Si-ot használnak (99,1 % Si, a maradék: Fe). A Si 
használata el�nyös, mert a vízzel nem lép reakcióba, és nem igényel semmilyen speciális 
kezelést. A Si por és a folyasztószer keverékét desztillált vízben vagy alkoholban oldják fel 
50-50% súlyarányban, és ezt a szuszpenziót viszik fel a felületre. A bevonat felvitele 
történhet bemártással, hagyományos vagy elektrosztatikus szórással.  
Forrasztáskor az összekötend� felületek legalább egyikét bevonják a feloldott keverékkel, 
majd összeillesztés után megszárítják, és nitrogén atmoszférában 600 °C-ra hevítik [63]. A 
hevítés hatására a flux 562 °C-on megolvad, és feloldja a felületen lév� oxidréteget, így 
lehet�vé teszi az ötvöz� közvetlen érintkezését az alapanyaggal. További hevítés hatására 
577 °C-on elkezd�dik az ötvöz� gyors bediffundálása az alapanyagba és létrejön egy 
vékony, közel eutektikus összetétel�, olvadt réteg, amely a kapilláris hatás segítségével a 
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kívánt kötési helyre húzódik. A Nocolok eljárás elve és az alkalmazott folyasztószer fázis 
diagramja a 2.6 ábrán látható [64, 65, 66, 67, 68]. 
 

 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

2.6 ábra. A Nocolok típusú forrasztás, (a) az eljárás elve, (b) a felhasznált folyasztószer 
(KF-AlF3) egyensúlyi fázisdiagramja [64] 

 
A fázisdiagramból látható, hogy eutektikus összetétel� folyasztószert kellett hogy  
használjanak, azért hogy a flux olvadási h�mérséklete az alumínium olvadáspontjához 
illesztett legyen. 
 
A Nocolok eljárás során létrejöv� Si precipitátumok mérete a megfigyelések alapján 
kisebb, mint a hagyományos plattírozott lemezek esetében. A bediffundált Si tartalom 
mennyiségének meghatározására gyors h�kezel� kemencében végeztek kísérleteket. 
Különböz� Si és flux arányok esetén megvizsgálták a megszilárdult rétegek 
keresztmetszeti Si eloszlását. Egy jellemz� hevítési görbét a 2.7.a ábrán, és a kialakuló 
folyadékréteg vastagságának id�beni alakulását a 2.7.b ábrán láthatjuk. 
Az ábrán látható, hogy a h�mérsékletet 600 °C-ig növelve td lappangási id� után a f�tés 
m�ködtetése mellett alakul át a Si-ot tartalmazó szilárd fázis folyadékká, melynek során a 
látensh� okozta h�mérsékletesés is megfigyelhet�. A f�tést ezután a 600 °C-tól számítva 
Ts id� múlva kapcsolták ki. A 2.7.b ábrán megfigyelhet�, hogy hogyan alakul a megolvadt 
réteg vastagsága a megömlési id� függvényében különböz� h�mérsékleteknél. Látható, 
hogy például 80 µm-es réteg kialakulásához 605 °C-nál 0,7 s, míg 590 °C-nál 2 s 
szükséges. Tehát kis h�mérsékletbeli eltérés ugyanakkora olvadt rétegvastagság 
létrehozásakor nagy id�beni különbséget jelent. Az olvadt réteg létrejöttéhez szükséges 
id�k másodperces nagyságrend�ek, ami a lézeres forrasztáshoz alkalmas lehet a 
kés�bbiekben.  
 
Egy példát mutat az így kialakuló rétegre a 2.8 ábra, ahol megfigyelhet� az alapanyag 
felett lév� ömledékb�l megszilárdult szemcseszerkezet, és a felületen eredeti formában 
megmaradt Si szemcsék. A bediffundált zóna vastagsága 90 µm.  
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(a)  

(b) 
2.7 ábra. A Si diffúzió vizsgálata alumínium alapanyagokon, (a) Próbatestek felületi 

h�mérséklete az id� függvényében, (b) a kialakuló folyadékréteg vastagsága a megolvadási 
id� függvényében, (ahol Ts f�tés kikapcsolási id�, td lappangási id�) [64] 

 

 
2.8 ábra. Jellegzetes diffúziós zóna kemencés Nocolok eljárásnál [64] 

  
A fenti esetben alumínium próbatesteken 30-80 g/m2-es mennyiség� vizes felületi 
bevonatokat és 1:3-as Si:folyasztószer arányt vizsgáltak.  
Az ilyen tranziens jelleg�, folyékony fázisú kötések szimulációja során a port, mint 
összefügg� réteget vizsgálták, és elhanyagolták a kialakuló h�áramok, valamint a 
folyasztószer jelenlétét. Az elhanyagolások mellett is a valóságos eredményeket jól leíró 
modellt kaptak, tehát a flux befolyása a diffúziós folyamatokra nem jelent�s.  
A különböz� mennyiség� Si bevonat esetére a szükséges teljes feloldódási id�ket a 2.9 
ábra adja meg, két különböz� h�mérsékleten.  

 

 
2.9 ábra. A feloldódási id� a Si mennyiség függvényében [64] 

 
A fenti ábrából látható, hogy ugyanolyan fajlagos mennyiség� Si ötvöz� nagyobb 
h�mérsékleten hozzávet�legesen fele annyi id� alatt diffundál be az alapanyagba, mint 
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kisebb h�mérsékletnél. Látható tehát, hogy a folyamat id�szükséglete másodperces 
nagyságrend�, illetve hogy nagyon érzékeny a h�mérsékletre, hiszen 15°C-os h�mérséklet 
csökkenés már megkétszerezi ugyanolyan Si tartalom esetén a bediffundáláshoz szükséges 
id�t. Ezt az érzékenységet természetesen a lézeres forrasztási eljárásnál is figyelembe kell 
venni. 
 
A Si tartalom növekedésével ez az eltérés nagymértékben n�, egyre szignifikánsabbá válik. 
Ebb�l is látszik, hogy a h�mérséklet pontos betartása fontos szerepet játszik a Nocolok 
forrasztásnál. 
 
Korrózióra nem hajlamos fluorid alapú folyasztószerekkel kapcsolatban Mg tartalmú 
alapanyagok forrasztása során nehézségek jelentkeznek [69, 68], ugyanis a Mg 400 °C 
felett kidiffundál a felületre, és ott reakcióba lép az oxigénnel és a folyasztószerben lév� 
fluorral. Ennek hatására MgO, Al2MgO4, MgF2, KMgF3 és K2MgF4 vegyületek 
keletkeznek, amelyek növelik a felületi oxidációt, és a folyasztószer olvadáspontját 
növelve, csökkentik a folyasztószer hatékonyságát. 0,5 tömeg % Mg tartalom esetén már 
háromszor gyorsabb a felületi oxidáció, amelynek hatására csökken a nedvesítés, és 
porózusabb lesz a forrasztott kötés. Éppen ezért kemenceforrasztásnál 0,4-0,5 %, láng és 
indukciós forrasztásnál 1,5 % Mg tartalomig használhatóak a KF-AlF3 bázisú Nocolok 
folyasztószerek [62, 70, 13, 71]. A Mg szilárdságra és Nocolok forraszthatóságra kifejtett 
hatását láthatjuk a 2.10 ábrán [72]. 
 

 
2.10 ábra. A Mg tartalom hatása a szilárdságra és a Nocolok forraszthatóságra 

kemenceforrasztásnál (alapanyag X900) [72, 67] 
 
Az ábrán látható, hogy a Mg tartalom növekedésével a forraszthatóság fokozatosan romlik, 
amit a kötési hossz csökkenése mutat, amely a réskitöltési képességgel van összefüggésben 
[72, 73]. A hagyományos KF-AlF3 bázisú folyasztószerek a Mg tartalmú 
alumíniumötvözeteken kívül – a meghatározott olvadási tartományukból adódóan – 560 °C 
alatti forrasztáskor nem alkalmazhatóak, ezért különböz� ötvöz�kkel csökkentik a flux 
olvadáspontját. Nehézséget okoz, hogy az újabb ötvöz� hatására sem lehet a flux bevonat 
korrózív, ami a fluor alapú folyasztószer egyik nagy el�nyének számít. A folyasztószerbe 
ötvöz�ként rendszerint berilliumot (Be), rubídiumot (Rb) és céziumot (Cs) adagolnak. A 
fent említett ötvöz�k hatására a flux olvadáspontja csökkenthet�, és az ötvöz�k 
mennyiségt�l függ�en beállítható [73]. Rubidium és cézium adagolásakor 500 °C körüli 
értékre, berillium esetében 310 és 558 °C közé csökkenthet� az olvadáspont [74]. Ezen 
ötvöz�k alkalmazásával azonban a flux mérgez�vé válik, így felhasználásuk nagyobb 
körültekintést igényel.  
A fent említett Si tartalmú folyasztószerrel végzett Nocolok eljárást f�ként kemence 
forrasztásnál használják, járm�vek h�cserél�inek gyártásakor. Néhány esetben Zn-et 
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adagolnak a Si helyett, ami a szilíciumos eljáráshoz hasonlóan bediffundál a felületbe. 
Hátránya, hogy korrózióra hajlamosabb kötést kapunk, mint a Si adagolásakor. 
A por formában felhasznált ötvöz� legtöbb esetben tehát a Si, de bizonyos esetekben 
alkalmaznak még cinket, rezet, germániumot, lantánt, kalciumot és báriumot is. Az 
ötvöz�vel szembeni elvárás, hogy relatív kis olvadáspontú eutektikus összetétel� ötvözetet 
alkosson az alumíniummal [75]. 
 
Az eutektikus forrasztás ezen formája alumínium anyagokon kívül használható még 
alumíniumötvözetek más fémekkel történ� összekötésénél (pl.: Al-Cu), de réz vagy nikkel 
alapanyagok összekötésénél is [76, 71]. 
 
Véd�gázok 
A forrasztás során lezajló oxidációt véd�atmoszférával is meg lehet gátolni. 
Véd�atmoszféra esetén alkalmazhatunk redukáló vagy semleges véd�gázokat, vagy 
végezhetjük a m�veletet vákuumban. Redukáló véd�gáz alkalmazásakor a felületen lév� 
oxidréteg eltávolítása a gáz redukáló hatásának köszönhet�, míg semleges atmoszféránál a 
véd�gáz feladata az oxigén kizárása a forrasztás környezetéb�l. Kemencés Nocolok 
eljárásnál semleges nitrogént használnak véd�gázként [63]. 
 
A forrasztás esetében a kötést befolyásoló fizikai folyamatok a fázishatárokon játszódnak 
le. A kötés létrejötte a felületek reakciójára vezethet� vissza. Ezekhez soroljuk a 
folyasztószer és a forraszanyag nedvesítési, szétterülési folyamatait, a forraszanyag 
kapilláris viselkedését, a forraszanyag kötését és diffúziós folyamatait. A következ� 
fejezetben ezeket a jelenségeket mutatom be.  
 
2.1.3. Forrasztás során fellép� jelenségek  
Oxidképz�dés 
Az alumínium forrasztását nagymértékben nehezíti a felülethez jól tapadó, egyenletes, 
tömör bevonatot képz� oxidréteg, amely azonban a korrózióállóság szempontjából 
hasznos. A felületet borító oxidréteg nagy h�mérsékleten olvad (2050 °C). Ebb�l adódóan 
a forrasztás el�tt el kell távolítani a felületr�l, mert egyébként elválasztó rétegként 
funkcionál az alapanyag és a forraszanyag között, és így meggátolja a kötés létrejöttét.  
Kialakulását az alumínium – a fémekre jellemz�en – kicsi elektronegatívitása okozza. Az 
er�s oxidációra való hajlamot az alumínium esetében is az oxidképz�déssel járó 
szabadentalpia változással (∆G) jellemezhetjük. Az egyes oxidképz�dési reakciók 
szabadentalpia változását mutatja meg az Ellingham diagram (2.11 ábra) a h�mérséklet 
függvényében [59].    
A ∆G=∆H–T∆S= -RTlnpO2 összefüggés alapján (ahol: ∆H: az entalpia változás, ∆S: a 
reakcióval járó entrópia változás, R: egyetemes gázállandó, T: abszolút h�mérséklet, pO2: 
oxigén parciális nyomása) az oxidképz�déssel járó szabadenentalpia változás nagyságából 
meghatározható a legkisebb oxigén parciális nyomás érték, amelynél már nem keletkezik 
oxidréteg, illetve a meglév� is leépül [33, 59]. A vasoxid képz�dés ∆G értéke például 
minden h�mérsékleten abszolút értékben kisebb, mint amely az alumíniumoxidhoz 
tartozik. Lényegében normál körülmények között nem létezik olyan oxigén parciális 
nyomás, amelynél nem keletkezik oxid az alumínium felületén. Így oxidációval mindig 
számolnunk kell.  
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2.11 ábra. Ellingham diagram [59] 

 
A felületen kialakuló oxidréteg vastagsága természetes körülmények között 0,1 µm. Ha 
eltávolítjuk ezt a réteget valamilyen módszerrel, és nem akadályozzuk meg az 
újraképz�dését, akkor a leveg�ben lév� oxigén hatására ismét kialakul a felületen. A 
rétegvastagság változását mutatja be az id�, a h�mérséklet és az alumínium tisztaságának 
függvényében a 2.12 ábra.  
 

 
(a) 

 
(b) 

2.12 ábra. Oxidréteg vastagságának alakulása az alumínium felületén az id� függvényében 
(a) különböz� h�mérsékleten;(b) különböz� összetétel esetén [44, 58] 

  
Az ábrákon látható, hogy az oxidréteg vastagságának növekedése az els� pár napban 
nagyobb sebességgel történik, majd az id� el�rehaladtával a réteg növekedésének 
sebessége csökken. A h�mérséklet növekedésével és az alumínium tisztaságának 
csökkenésével az adott id� alatt keletkez� oxidréteg vastagsága növekszik.  
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Nedvesítés 
A nedvesítés mértékét a forraszanyag, az alapanyag és az azokat körülvev� közeg 
együttesen határozzák meg. A nedvesítés és a nedvesítési szög értelmezése a 2.13 ábrán 
látható. 

 

 
2.13 ábra. A nedvesítés értelmezése [44] 

 
Tökéletes a nedvesítés, ha γ1,3 ≥ γ1,2 + γ2,3, hiszen ekkor a nedvesítési szög nulla fokos. 
Kielégít� nedvesítésr�l beszélünk akkor, ha a különböz� felületi feszültségek között igaz, 
hogy a γ1,3 < γ1,2 + γ2,3 és a nedvesítési szög kisebb, mint 30°. Nem megfelel� a nedvesítés, 
ha γ1,3 = γ1,2 (β=90°) és γ1,3 < γ1,2 (β>90°). A γT = γ1,3 - γ1,2 határfelületi 
feszültségkülönbséget tapadási feszültségnek, míg a β szöget – a forrasz felület érint�jének 
és az alapanyag felülete által bezárt szöget – peremszögnek, nedvesítési szögnek nevezik. 
A szilárd fázisnak a folyadékkal való nedvesítéséhez, a nagyobb fajlagos felület 
létrehozásához (szétterülés) energia kell, amit a hevítéskor viszünk be a rendszerbe a 
forrasztás során. Emellett az alapanyag, a forraszanyag és a folyasztószer között lezajló 
reakciókból (határfelületeken lezajló oldódás) energia szabadul fel, amely el�segíti a 
nedvesítést. A forrasztás során a forraszanyagnak azonban jobban kell nedvesítenie az 
alapanyagot, mint a folyasztószernek, hogy ki tudja szorítania a folyasztószert a forrasztási 
résekb�l. A nedvesítési képességet kis mértékben befolyásolják még az ötvözök, és a 
felület megmunkálási finomsága is, de a deformáció által okozott rácstorzulás is növeli a 
forraszanyag és az alapanyag közötti határfelületi feszültséget [44]. 
 
Kapilláris hatás 
A kapilláris forrasztásról akkor beszélhetünk, amikor a folyékony forraszanyag a 
munkadarabok között kialakított résbe a kapilláris hatás segítségével jut be. A rés 
nagyságát optimalizálni kell a felhasznált forraszanyag ismeretében. A forraszanyag 
réskitöltése a γT tapadási feszültséggel jellemezhet� és Laplace szerint arányos a kapilláris 
nyomással (pK): 

pK=2γT / b       (2.1) 
A kapilláris er� által kialakuló folyadékoszlop hidrosztatikus nyomása a: 

pH=ρgh       (2.2) 
összefüggéssel határozható meg. Ha a rés fala függ�leges és párhuzamos, akkor a kapilláris 
nyomás megegyezik a hidrosztatikus nyomással. Így a tapadási feszültség: 

γT=ρghb/2       (2.3) 
 (ahol: pK: kapilláris nyomás, γT: tapadási feszültség, b: rés szélessége, pH: hidrosztatikus 
nyomás, g: nehézségi gyorsulás, h: folyadékoszlop magassága, ρ: folyadék s�r�sége) 
 
A kapilláris er� alapvet�en a rés alakjától, a rés szélességt�l és a felületek tisztaságától 
függ. A rés alakjának hatását a 2.14.a ábrán láthatjuk. A legkedvez�bb eredményt a 
derékszög� sarkos és háromszög keresztmetszet nyújtja. A 2.14.b ábrán látható diagram a 
résszélesség függvényében ábrázolja a kapilláris hatás nagyságát. Látható, hogy a gépi 
forrasztáshoz a 0,05…0,2 mm-es, a kézi forrasztáshoz 0,2…0,5 mm-es rés ajánlott. Túl 
keskeny résben el�fordulhat, hogy a folyasztószer rátapad néhol a felületre és a forrasztás 
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szilárdságát csökkenti. A alumínium keményforrasztásánál általában szélesebb rést és 
rövidebb kapilláris hosszakat választunk, mint más alapanyagok forrasztásánál (sárgaréz, 
vörösréz, bronzok, ezüst) [43, 77]. 
 

 
(a) 

 
(b) 

2.14 ábra. Kapilláris hatás a rés alakjának (a), és nagyságának függvényében (b) [44, 78, 
36] 

 
Általánosan megállapítható, hogy minél tisztább a felület, annál nagyobb a kialakuló 
kapilláris hatás, amihez a munkadarabokat az eljárás el�tt meg kell tisztítani. A 
forraszanyag rés kitölt� képességét befolyásolja még a h�mérséklet, a nedvesítés mértéke 
és az az id�tartam, amíg a forraszanyag folyékony állapotban van. 
 
2.1.4. Kötés és diffúziós folyamatok 
A forrasztás egy meghatározott h�mérséklettartományban mehet végbe. Ha túl kicsi 
h�mérsékleten végezzük, akkor nem olvad meg a forraszanyag, ha pedig nagyon 
felhevítjük a forraszanyagot, akkor az ötvöz� elemek elg�zölöghetnek és az alapanyag is 
megolvadhat. A forrasztás során tehát a h�mérséklet a minimális és a maximális 
h�mérsékletek által kijelölt tartományon belül kell legyen. Az alapanyag és a forraszanyag 
lehetséges kölcsönhatásait szemlélteti a 2.15 ábra különböz� hozaganyag terülés esetén. 
  

 
2.15 ábra. A hozaganyag terülése különböz� h�mérsékleti viszonyoknál 

(TA - alapanyag felületi h�mérséklete, TFA - határfelületi h�mérséklet, 
TF - forraszanyag h�mérséklete, β - nedvesítési szög) 

 
A hozaganyag alapanyagon való szétterüléséhez szükséges, de nem elégséges feltétel a 
megfelel� nedvesítés megléte. Amint a fenti ábrából is látható, a tökéletes terülés másik 
fontos alapfeltétele, hogy a forraszanyag (TF), az alapanyag (TA) és a köztük lév� 
határréteg (TFA) h�mérséklete mind nagyobb legyen a forraszanyag szolidusz 
h�mérsékleténél. Forrasztási h�mérsékletnek nevezik azt a legkisebb h�mérsékletet, ami a 
forraszanyag alapanyagon való szétterüléséhez szükséges. Ez a forraszanyag szolidusz 
h�mérsékleténél mindenképpen nagyobb, de a likvidusz h�mérsékletével nincs szoros 
összefüggésben. (Lehet kisebb vagy nagyobb is.) 
 
A legtöbb fém – így az alumínium – esetében is a nedvesítés következtében a forraszanyag 
és az alapanyag, a köztük lév� határrétegen keresztül lép reakcióba egymással. A 
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forraszanyag és az alapanyag kölcsönös diffúziójaként létrejön egy ötvözetzóna, amelynek 
vastagsága az anyagpárosítástól, a h�mérséklett�l és az id�t�l is függ. A forraszanyag és az 
alapanyag közötti kötés az atomok és molekulák kicserél�désével jön létre, és az atomi és 
molekuláris felületi köt�er�k csak kis szerepet játszanak. 
 
Mint ismeretes az alumínium keményforrasztásának f� nehézsége, hogy a forraszanyag és 
az alapanyag olvadási h�mérséklete közel áll egymáshoz. Ez Al-Si ötvözeteknél 
megközelít�leg 40-70 ºC-os különbséget jelent, míg a más anyagoknál ez jóval nagyobb 
(~250 ºC). Ez a tény alumínium estén szükségessé teszi a h�mérséklet pontosabb 
beállíthatóságát, szabályozhatóságát [43]. 
Általános szabály a forrasztáskor alkalmazott hevítésre, hogy csak olyan gyorsan hevíthet� 
az alapanyag, hogy a h�energia adott részét h�vezetéssel el is tudja vezetni. Ellenkez� 
esetben a h�torlódás miatt az alapanyag megolvadhat [43]. 
A forraszanyag megolvadásakor elterül a alapanyagokon. Az elterülést követ�en a 
folyékony forraszanyag és a szilárd alapanyag között diffúzió indul meg. A 
forraszanyagban található Si ötvöz� az alapanyagba diffundál, s ennek következtében 
megváltozik az összetétele mindkét anyagnak. A diffúziós folyamat eredményeképpen 
megváltozott összetételhez más likvidusz h�mérséklet tartozik. A forraszanyag likvidusz 
h�mérséklete növekszik, míg az alapanyagé csökken. Ez egyrészr�l a forraszanyag folyási, 
terülési képességének csökkenéséhez és id� el�tti megszilárdulásához vezet, ami nem 
kívánatos, hiszen a forraszanyagnak nem biztos, hogy elég ideje van a rés kitöltéséhez, 
másrészr�l kis mértékben meg is olvadhat az alapanyag [43]. Ez tehát nem csak a nagy 
h�mérséklet, hanem az összetétel megváltozása miatt is megtörténhet. 
 
Az alumínium h�vezet� képessége – mint a fémeké általában – olvadék fázisban kisebb, 
mint szilárd állapotban [79], a leh�lés közbeni zsugorodása is nagyobb és a h�mérséklettel 
jobban változik, mint az acéloké (≈6%) [80]. Az ötvözök hatására az alumínium h�vezet� 
képessége csökken, szilárdsága n�.  
Akár hidegalakítással, akár az ötvöz�k által megnövelt, akár nemesít� h�kezelés hatására 
létrejött nagyobb szilárdság lecsökkenhet, ha forrasztás során 300 °C fölé emelkedik a 
h�mérséklet. 300 °C felett elindul az újrakristályosodási folyamat, aminek hatására 
kilágyul az alapanyag. Ez keményforrasztáskor minden esetben megtörténik, hiszen a 
forrasztás 450 °C felett végzik. A hideghengerlés okozta felkeményedés sok esetben 
megsz�nik. 
 
Külön figyelmet igényel a forrasztás alatt a munkadarab megfogását, a készülékezését 
illet�en, hogy az alumínium h�tágulási együtthatója kétszerese, h�vezet� képessége 
háromszorosa az acélnak. Figyelembe kell venni, hogy a beállított rés a hevítés hatására 
változhat, és a forraszanyag terülésekor más lehet, mint hideg állapotban. A munkadarab 
leh�lésekor a nagyobb mérték� összehúzódás nagy bels� feszültségeket, repedéseket 
okozhat.  
 
Diffúzió 
A forrasztás egyik fontos jelensége a diffúzió, amely akár egy fázison belül, akár két fázis 
határán a koncentráció viszonyok megváltozásához vezet. A folyamat matematikai leírását 
a Fick egyenletek teszik lehet�vé. Az I. Fick egyenlet szerint egy olyan állandó 
keresztmetszet� anyagban, amelyben a koncentráció csak a hossztengely irányában (x) 
változik (de egyéb, a szabadenergiát megváltoztató inhomogenitás, mint pl.: 
h�mérsékletkülönbség nincsen), az A felületen az id�egység alatt átáramló 
anyagmennyiség arányos a Dc/dx koncentráció gradienssel és a felület nagyságával, azaz: 
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dm/dt= –DAdC/dx, vagy egységnyi felületre vonatkoztatva J= –DdC/dx. Ahol D az ún. 
diffúziós tényez�, J az „anyagfluxust” az anyagáramlás sebességét jelenti. A negatív el�jel 
azt jelenti, hogy az anyagáramlás a koncentráció gradienssel ellentétes irányú. A J 
anyagfluxus mérését az esetek többségében nem tudjuk elvégezni ezért a I. Fick törvényt 
olyan alakra kell hoznunk, hogy a differenciálegyenlet a koncentrációváltozásra adjon egy 
összefüggést, mivel ez már könnyebben mérhet� jellemz� [81].  
A Fick II egyenlet egyszer�sített alakja, amelynél csak az x irányú koncentráció változást 
vettük figyelembe és a diffúziós tényez� a koncentrációtól független, a következ�: 
dC/dt=D(d2C/dx2). A h�mérséklet hatását a diffúziós folyamatokra a D diffúziós tényez� 
határozza meg, hiszen ez exponenciálisan függ a h�mérséklett�l. D=D0e–Q/RT [82], ahol D0 
a diffúziós állandó, Q a diffúzió aktiválási energiája, R az egyetemes gázállandó, T pedig 
az abszolút h�mérséklet [81].  
Különböz� ötvözök alumíniumban való diffúziós tényez�jének két állandóját a 2.4 táblázat 
tartalmazza. 

2.4 táblázat. Néhány ötvöz� diffúziós tényez�jének két állandója [82] 
Diffúzióban résztvev� 

atomok 
D0 

[m2/s] 
Q 

[J/g atom] 
Al 4x10-10 0,502x105 

Cu 2,3x10-4 1,462x105 
Si 9x10-5 1,27x105 

Mg 1,52x10-6 1,613x105 
 
A Si alumíniumban történ� diffúziós értékére (D) vonatkozólag különböz� szerz�k 
különböz� értékeket adnak meg, amelyeket a 2.5 táblázat tartalmaz 520 és 620 °C-on [82]. 
 

2.5 táblázat. Si diffúziója az alumíniumban [82] 
D értéke 520 °C-on D értéke 620 °C-on 

3,04x10-13 1,85x10-12 
2,21x10-13 2,07x10-12 
3,00x10-13 3,08x10-12 
3,53x10-13 2,00x10-12 

 
2.1.5. A forrasztott kötés tulajdonságai 
A forrasztás során a megömlött forraszanyag – az eljárástól függ�en – másodpercekig vagy 
percekig érintkezik az alapanyaggal. Eközben a lezajló diffúzió hatására ötvözetfázis 
keletkezik, amelynek szövetszerkezetét az ötvözetképz�dés, az esetleges utólagos 
h�hatások által elindított diffúziós folyamatok és a h�lési viszonyok együttesen határozzák 
meg. A forrasztott kötés szerkezete általában a következ� öt részb�l épül fel (2.16 ábra) a 
változatlan alapanyag; a változatlan vegyi összetétel� alapanyag, amely 
újrakristályosodott; az alapanyag határfelületén keletkezett diffúziós réteg; diffúziós réteg 
a megolvadt forraszanyagban és a változatlan összetétel� forraszanyag [44]. 
 

 
2.16 ábra. A forrasztott kötés szerkezete 
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El�fordulhat hogy a diffúziós réteg olyan vékony, hogy nem mutatható ki, vagy a 
forraszanyagban lév� diffúziós réteg kiterjed a forrasz teljes keresztmetszetére. A 
forrasztás után a diffúziós réteg utólagos h�kezeléssel módosítható. 
 
A forrasztott kötés mechanikai tulajdonságai 
A forrasztott kötés szilárdsága nem csak a forraszanyag szilárdságától, hanem az alapanyag 
összetételét�l, annak szilárdságától, a kötés típusától, a folyasztószer összetételét�l, a 
felület min�ségét�l, a kötés felületének nagyságától, a rés nagyságától, a forrasztás 
h�mérsékletét�l és idejét�l, illetve az üzemelési körülményekt�l is függ. Az összefüggések 
egy részét az irodalomban megtalálható más alapanyagokra vonatkozó diagramok 
segítségével mutatom be.  
 
A forrasztott kötés szilárdságát az alapanyag és a forraszanyag szilárdsága együttesen 
határozza meg. Adott szilárdságú forraszanyag alkalmazása esetén, ha növekszik az 
alapanyag szilárdsága, akkor a kötés szilárdsága is növekedni fog. (Például 500 MPa-os 
forraszanyag és 1200 MPa-os alapanyag szilárdságnál a kötés szilárdsága megközelít�leg 
950 MPa, acél esetén.) A 2.17 ábrán a szakító- és nyírószilárdság alakulását láthatjuk az 
alapanyag szakítószilárdságának függvényében.   
 
A kialakuló kötés szilárdságát leginkább az alapanyag szilárdsága határozza meg. Ha az 
alapanyag szilárdsága nagyobb a forraszanyag szilárdságánál, akkor a kötés szilárdsága a 
forraszanyag szilárdságánál nagyobb és az alapanyag szilárdságához közelebbi érték lesz.  
 

 
2.17 ábra. A kötés szakító- és nyírószilárdságának alakulása az alapanyag 

szakítószilárdságának függvényében [44] 
 
A 2.6 táblázatban a kötés kialakításának függvényében láthatjuk, hogyan alakul a varrat 
szilárdsága a különböz� esetekben. 
 
Ha összehasonlítunk egy tompakötést egy ferde kötéssel megállapíthatjuk, hogy a ferde 
kötés csak 45°-nál nagyobb szög esetében ad nagyobb szilárdságot. Ennek magyarázata, 
hogy a ferdevarratban a nyírófeszültség jobban növekszik, mint a forrasztási felület, 
azonban a nyíró szilárdság a húzószilárdságnak csak a 60 %-a. Az átlapolt kötések a 
kedvez�tlen feszültség viszonyok miatt nem adnak megfelel� szilárdságot, viszont a 
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fecskefarok kötések esetében a kedvez�bb feszültségviszonyok miatt növelhet� a 
szilárdság. 

2.6 táblázat. A kötés kialakításának hatása a szilárdságra [44] 

 
 

A folyasztószer megfelel� összetétele esetén lehetséges, hogy a forraszanyag és az 
alapanyag között kielégít� nedvesítés és terülés jöjjön létre. A nedvesítési és a terülési 
jellemz�k javulásával a kötés jobb min�ség� és nagyobb szilárdságú lesz (2.18 ábra). 
 

 
    (a)                             (b) 

2.18 ábra. A folyasztószer összetételének hatása a forraszanyag szétterülésére (a), és a 
kötés szilárdságára (b) acéloknál  [44] 

 
A fenti ábrán a borax és bórsav bázisú folyasztószer összetételének hatását figyelhetjük 
meg a forraszanyag terülésére és a kötés szakító szilárdságára, acél esetén. Megállapítható, 
hogy az összetétel függvényében a megvizsgált jellemz�k többszörös eltérést mutathatnak. 
 
A forrasztás szilárdsága a forrasztott felületek min�ségét�l is függ. Minél kisebb a felületi 
érdessége a munkadarabnak, annál nagyobb a kötés szilárdsága. A felület barázdáltságának 
iránya is hatással van a forraszanyag terülésére. A terülés irányában barázdált felület 
kedvez�bb, mint az arra mer�legesen megmunkált. 
 
A forrasztási felület hatását a szakítószilárdságra a 2.19 ábrán láthatjuk. A felület 
növekedésével csökken a forrasztás szilárdsága, ami a nagyobb mennyiség� 
forraszanyagban el�forduló hibák növekv� számával magyarázható. 
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          (a)                                     (b) 

2.19 ábra. A forrasztási felület hatása a forrasztási kötés szilárdságára, (a) 1 mm-es rés 
esetén, (b) 3 mm-es rés esetén [44] 

 
A forrasztási rés hatása a szilárdságra 2.20 ábrán látható. Nagyon kis réseknél (b < 0,02 
mm) a kötés szilárdsága a rés csökkenésével nagymértékben csökken. Körülbelül 0,2 mm-
es rés esetén kapjuk a legnagyobb szakítószilárdságot, és a rés növekedésével ez 
folyamatosan csökken, abban az esetben, ha az alapanyag szilárdsága jóval nagyobb, mint 
a forraszanyagé (1-es görbe). Ha ezek megegyeznek, vagy egymáshoz közeli értékek, 
akkor kisebb mértékben csökken a szilárdság a rés növekedésével (2-es görbe). 

 

 
2.20 ábra. A forrasztási rés hatása a kötés szilárdságára [44] 

 
Kisebb forrasztási h�mérséklet esetén kisebb szilárdsági értékeket kapunk nagyobb 
szórással, mint a nagyobb h�mérsékleteknél. Ennek oka a forraszanyag gyorsabb 
megszilárdulása a kisebb h�tartam miatt. A rés és a h�mérséklet növelésével növekszik a 
forraszanyagban tárolt h�, így az kés�bb szilárdul meg, és több id� jut a diffúziós 
folyamatokra, ami a kötés szilárdságát növeli és az értékek szórását csökkenti. 
Természetesen a nagyobb h�mérséklet az alapanyagban létrejöv� kilágyulást növeli így 
ezek együttes hatásaként, az egyes tényez�k er�sségének függvényében alakul ki a kötés 
szilárdsága. Egy példát láthatunk acél alapanyagoknál különböz� forraszanyagok 
alkalmazásakor a forrasztási h�mérséklet kötési szilárdságra gyakorolt hatására a 2.21 
ábrán.  
 
A forrasztási id� meghatározásánál és vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy gyors 
folyamatnál nincs elég id� a forraszanyag és az alapanyag közötti diffúziós határréteg 
kialakulására, amely a megfelel� kötéshez elengedhetetlen. Túl sok id�t hagyva a 
forrasztási folyamatra az alapanyag újrakristályosodik, ami nem kívánatos szövetszerkezet 
változáshoz vezet. A megfelel� forrasztási id�t e két tényez� figyelembevételével kell 
meghatározni. 
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A forrasztási id� és h�mérséklet változása szorosan összefügg olyan esetekben, ahol a 
hevítés ideje és h�mérséklete külön nem állítható be (pl.: lángforrasztás). 
 

 
         (a)                                (b) 

2.21 ábra. A forrasztási h�mérséklet hatása a kötés szilárdságára CuZn (a), és ezüst (b) 
hozaganyagoknál, acél esetén 

 
Az üzemelési körülményekkel kapcsolatban megállapítható, hogy nagyobb üzemi 
h�mérséklet esetén a forrasztott kötés szilárdsága csökken, amit figyelembe kell venni a 
kötés tervezésekor, felhasználásakor. 
 
A forrasztott kötések korróziója 
A forrasztott kötések korrózióját az egyébként is meglév� korrózió típusok mellett 
(egyenletes, lyuk, kristályközi, réteges, feszültség korrózió) els�sorban elektrokémiai 
folyamatok okozzák. A forrasztás helyén legalább két fém találkozik. Ezek 
elektródpotenciálja különböz�, és elektrolit jelenlétében galvánelemként funkcionálnak, 
aminek következtében megindul a kevésbé nemes fém oldódása. Ez a jelenség 
könny�fémek (alumínium) esetében jelent�s, ezért a forraszanyagnak az alumíniumhoz 
közel es� elektródpotenciálú fémnek kell lennie. 
A nehézfémek és az alumínium között nagy elektródpotenciál különbség van, ami 
nagymérték� korróziót okoz, és emellett ridegítik is a kötést. A nehézfémeket ezért 
körültekint�bben lehet csak alkalmazni forraszanyagként. A Cu és Zn ötvöz�k által okozott 
korrózió gyors leh�tés esetében valamivel kedvez�bb, mint lassú h�tésnél [48, 83, 75]. 
 
A forrasztásban részvev� fémek mellett a folyasztószerek is okozhatnak korróziót. Ezek 
alapján három csoportba sorolják �ket: korrozív, aktivált (enyhén korrozív), nem korrozív 
folyasztószerek. Alumínium keményforrasztásánál a korróziót okozó folyasztószerek f� 
összetev�je a lítium-klorid (LiCl). A nem korrozív folyasztószerek fluorid bázisúak. 
Aktivitásuk kisebb, de a forrasztás utáni maradványaik nem okoznak korróziót. 
 
2.1.6. Forrasztási technológiák 
A hagyományos alumínium forrasztási technológiák megismerése során világossá vált, 
hogy nem létezik kis h�hatás övezet�, de nagy szilárdságú kötést biztosító, jól 
automatizálható, rugalmas eljárás. Ebben a fejezetben a különböz� hagyományos 
forrasztási technológiákat mutatom be röviden.   
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Lángforrasztás 
A lángforrasztást egyedi, kis sorozatok, csövek vagy nagy méret� munkadarabok 
összekötésére használják. Az eljárás a hegeszt�pisztolyhoz hasonló forrasztópisztollyal 
történik. A forrasztópisztoly üzemeltetéséhez különböz� redukáló gázkeverékeket 
használnak (acetilén-oxigén, hidrogén-oxigén). Az eljárás végezhet� kézzel és gépesítve is. 
A flux felvitele festéssel, bemártással történik [44, 84, 48] Hátránya, hogy a hevítés nagy 
kiterjedés� h�hatásövezetet okoz, a folyasztószer porozitást okozhat és a maradványok 
eltávolítása plusz feladatot jelent, valamint egyes folyasztószereket nem érhet közvetlen 
láng sem [85, 44]. 
 
Kemenceforrasztás 
Kemenceforrasztást olyan esetekben alkalmaznak, amikor egy adott munkadarabon 
nagyszámú forrasztási hely van. El�szeretettel használják járm�vek alumínium 
h�cserél�inek forrasztására, illetve repül� hajtóm�vek és egyéb gázturbinák esetében [49]. 
A kemencében a munkadarab viszonylag lassan hevül föl és a h�mérséklete is pontosan 
szabályozható. A kemencén belül az egyenletes h�eloszlásról, azonban gondoskodni kell. 
A munkadarab teljes egészében felhevítésre kerül és egyszerre h�l le. Ez a vetemedési 
problémákat nagymértékben kiküszöböli, de keményforrasztáskor a teljes munkadarab 
újrakristályosodik, ami utólagos h�kezelést igényel [44]. A kemenceforrasztás történhet 
szakaszos vagy folyamatos üzemben [86]. El�nyei: nagy termelékenység, nem szubjektív 
eljárás, végrehajthatják fluxmentes eljárással is véd�atmoszférában vagy vákuumban [87]. 
A forrasztás ideje kevesebb, mint 15 perc, ugyanis a munkadarab 30 percnél tovább nem 
hevíthet� a flux kedvez�tlen kémiai átalakulása miatt [48, 88]. Hátránya, hogy nagy a 
beruházási költség és nagyobb energiaigényre van szükség a darabok felhevítéséhez [87, 
89]. 
 
Mártóforrasztás 
A forraszanyagot és munkadarabot a felmelegített folyasztószerbe mártva hevítjük fel a 
forrasztás h�mérsékletére. A bemártás során a megolvadt forraszanyag és a kell� 
h�mérsékletre felhevített munkadarab között a sófürd�ben jön létre a diffúziós kapcsolat. 
A sófürd�b�l való kiemelés során történik meg a leh�lés és a forrasz megszilárdulása. 
Ezért figyelni kell arra, hogy az összeillesztend� munkadarabok ne mozduljanak el 
egymáshoz képest a megszilárdulási folyamat közben. A sófürd�be mártás el�tt 500-550 
°C-os el�melegítést alkalmaznak egy légfúvásos kemencében. Az eljárás ezzel együtt 
gyorsabb, mint a kemencés forrasztás. A folyamat során 20-30 perc el�melegítést 20 mp-es 
flux fürd�be merítés, majd kétlépcs�s leh�tés követ. 
El�nyei: egyszerre hevítik és h�tik a darabokat, nagy számú forrasztás végezhet�, kicsi a 
vetemedés. Hátrányai: flux eltávolítása költséges, utóh�kezelést igényel, nem 
környezetbarát eljárás és a munkadarab teljes tömegében felhevül [48, 90, 44]. 
 
Borítóforrasztás 
Borítóforrasztáskor a forraszanyagot el�re felviszik az alapanyagokra. A forrasztás során a 
már az alapanyag felületén lév� forrasz bevonatok olvadnak meg, és létesítenek egymással 
kötést. A forrasz el�zetes felvitele hegesztéssel vagy meleghengerléssel történik. A hevítést 
végezhetjük kemencében vagy sófürd�ben. A sófürd�s forrasztás lehet�séget biztosít a 
pontos és egyenletes hevítéshez. Általában nagyobb daraboknál alkalmazzák. Az 
elterjedtebb megoldás mégis a kemencés hevítés, amely kevesebb folyasztószert igényel és 
költségkímél�bb. Ezt az eljárást f�ként h�cserél�k forrasztásánál alkalmazzák. Vákuum 
atmoszférában történ� forrasztáskor a folyasztószerre nincs szükség [44]. 
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Indukciós forrasztás 
Indukciós térben, közép- vagy nagyfrekvenciás elektromágneses térben indukciós 
tekercsek segítségével hevítik fel a összeforrasztani kívánt munkadarabot és a 
forraszanyagot. A fémeket az anyagokon belül a felülethez közeli rétegekben létrejöv� 
örvényáramok hevítik fel viszonylag pontosan és gyorsan. Az eljárás során tehát nem 
hevül fel a teljes munkadarab. A forrasztás történhet leveg�, véd�gáz vagy vákuum 
atmoszférában is. El�nyös tulajdonságként említhet� meg, hogy h�re érzékeny alkatrészek 
forraszthatók vele, könnyen automatizálható a technológia, [44] gyors és kis területre 
koncentrált hevítést tesz lehet�vé. F�leg szerszámok, csövek és elektronikai elemek 
összeforrasztására használják. Bonyolult geometriák esetén alkalmazásánál nehézséget 
jelent az indukciós tekercsek alakjának meghatározása a legjobb h�bevitel kialakításához 
[91]. 
 
Ellenállás forrasztás 
Az ellenállás forrasztást diffúziós forrasztással együtt használják. Az összekötend� 
alumínium munkadarabok közé fém fóliát vagy fémport helyeznek. A munkadarabokat a 
köztük lév� fém forrasszal összenyomják, és ellenállás hevítéssel felmelegítik. A nyomás 
hatására a forrasz nagy része kiszorul az alapanyagok közül úgy, hogy a forrasztási 
zónában csak kevés marad. A kötés oldalán peremszer�en kitüremkedett, megszilárdult 
forraszanyagot utólag le kell munkálni [44]. 
 
 
2.2. A LÉZER-ANYAG KÖLCSÖNHATÁS, (LÉZERES ALUMÍNIUM 

TECHNOLÓGIÁK) 
Ebben a fejezetben a lézer-anyag kölcsönhatásának jobb megismerését szolgáló 
ismereteket foglalom össze, szem el�tt tartva az alumíniumötvözetek és a lézersugár 
kölcsönhatását. A lézerek általános jellemz�it�l (teljesítmény-eloszlás, foltméret) kiindulva 
tárgyalom a lézer-anyag kölcsönhatását (abszorpció, kialakuló h�mérséklet eloszlás), a 
különböz� lézer típusokat és lézeres technológiákat, amelyek közül a forrasztáshoz 
legközelebb álló lézeres alumínium hegesztést b�vebben mutatom be, utalva annak hibáira 
is, amelyek egy része a forrasztásnál várhatóan kiküszöbölhet�. A forrasztáshoz 
kapcsolódóan az el�z� fejezetben bemutatott folyasztószerrel és hozaganyaggal 
kapcsolatos korszer� ismereteket is összefoglalom. 
 
2.2.1. Lézersugár jellemz�i 
A lézersugár egy elektromágneses sugárzás, amely létrehozásából adódóan – a legtöbb 
esetben – jól párhuzamosítható (kis divergenciájú) és egy adott hullámhosszúságú 
(monokromatikus), egymással azonos fázisban lév� (koherens) jól irányítható és 
fókuszálható sugarat jelent [92]. 
A rendelkezésre álló teljesítmény a lézersugár hossztengelyére mer�leges metszetben, 
azonban nem állandó. Adott lézersugárnál a keresztmetszeti teljesítményeloszlást a TEMp,l 
kifejezéssel jellemzik (Transversal Elektromagnetic Mode), ahol az indexben lév� számok 
a nyaláb terjedésére mer�leges irányban lév� keresztmetszetben az intenzitás minimumok 
számát jelölik. 
Négyszögszimmetria (derékszög�) és körszimmetrikus módusokra mutat példát a 2.22 
ábra. Négyszögszimmetria esetén a TEMm,n kifejezésben az m index az x, az n az y 
tengelyen lév� intenzitás minimumok számát jelenti. Körszimmetrikus esetben a p index a 
sugár irányú, míg az l index a kerület menti intenzitás zérushelyeinek számát adja meg [93, 
94].  
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A valóságos lézernyalábokban általában tisztán egyik módus sem fordul el�, hanem ezek 
szuperpozíciója révén ún. kevert módusok alakulnak ki, amelyeket az M2 „nyaláb min�ségi 
tényez�vel” jellemzik. (Alapmódus esetén az M2=1.) 
  
A lézersugár teljesítmény eloszlása az ideális TEM00 esetén a lézernyaláb középtengelyét�l 
sugár irányban haladva folyamatosan csökken. Nincs egy fizikailag jól meghatározott 
határfelülete, ebb�l adódóan a lézernyaláb sugarán (r) annak a körnek a sugarát értjük, 
amelyen belül a lézernyaláb csúcsintenzitás (I0) értéke I0/e2 értékre csökken [93, 94]. 
 

 
2.22 ábra. Különböz� TEM eloszlások 

 
Ha a TEM0,0 módusszerkezet� lézersugarat fókuszáljuk, akkor a fókuszáló optikai elem 
(lencse, tükör) után egy másik, szintén TEM0,0 eloszlású lézersugarat kapunk. Ennek az ún. 
fókuszált lézernyalábnak a legkisebb átmér�jét fókuszátmér�nek nevezzük. Számítására a 
következ� képlet szolgál: 
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ahol, rF: a fókusz sugara, rT:a lézersugár nyalábderekának sugara, f: fókusztávolság, z0: a 
lézer terjedési irányába mérhet� úthossz, zR: fókuszálatlan lézersugár Rayleight-hossza, rL: 
a fókuszáló lencse megvilágított felületének sugara. 
A fenti képletb�l látható, hogy a fókuszált lézernyaláb sugara (rF) a hullámhossz és a 
fókusztávolság csökkentésével és a fókuszáló lencsére érkez� lézernyaláb sugarának 
növelésével csökkenthet�. A fókuszátmér� ismerete azért fontos, mert meghatározza az 
elérhet� maximális teljesítménys�r�ség értéket, amely a megmunkálás során 
kihasználható.  
A folt mérete a fókuszpont és az optika között közel lineárisan változik, így 
meghatározható, hogy mekkora a lézerfolt átmér�je a fókuszponttól adott távolságban. 
 
2.2.2. A lézerfolt körül kialakuló h�mérséklet eloszlás 
A lézer és a munkadarab kölcsönhatásakor a lézer energiájának egy része h�vé alakul a 
munkadarabban. A kialakuló h�mérsékleteloszlást befolyásolja a lézernyaláb teljesítmény 
eloszlása, az elnyel�dés mértéke (abszorpció, polarizáltság, beesési szög), az alapanyag 
termikus jellemz�i és a lézerfolt mozgási sebessége.   
Az álló helyzet� lézersugár által létrehozott h�mérséklet meghatározására több 
összefüggést is használnak. A h�vezetés általános differenciálegyenletére létezik egy zárt 
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megoldás a felületi h�mérséklet id�beni alakulására vonatkozóan, amely a következ� 
összefüggéssel írható le (fél végtelen teret és állandó intenzitás eloszlást feltételezve) [33]: 
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ahol µ: az abszorpciós együttható, k: h�vezetési tényez�, I: a közepes intenzitás, A: az 
abszorpciós fok, δ: a h�diffúziós hossz. A h�diffúziós hossz az a távolság, amit az 
izoterma t id� alatt az anyagban megtesz [33]: 
Mivel az anyag felületébe a lézersugár az abszorpció révén csak nagyon kis mélységben 
hatol be – ami a h�diffúziós hosszhoz képest nagyságrendekkel kisebb – így a fenti képlet 
zárójelében lév� második tag elhanyagolható. Ezzel az egyszer�sítéssel felületi 
h�mérséklet egyszer�bben meghatározható [33]. Ezek alapján a felületi h�mérséklet csak a 
következ� tényez�kt�l függ: 

( )kIAfT ,,, δ=                          (2.6) 
 

Az egyszer�sített összefüggésb�l meghatározható a kívánt felületi h�mérséklet (T) 
kialakulásához szükséges id� (t), I közepes intenzitásnál [33]: 
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Más kutatók végeselemes analízissel megvizsgálták, hogy milyen hatással van egymásra a 
hevítési id�, a megolvadás mélysége és a teljesítménys�r�ség különböz� anyagok – köztük 
az alumínium – CO2 lézeres hevítése közben. Az eredmények jó egyezést mutattak a 
kísérleti eredményeikkel. A 2.23 ábrán a lézeres hevítés idejének (a) és a 
teljesítménys�r�ség (b) függvényében láthatjuk a megolvadt réteg mélységét [95].  
 

 
(a) 

 
(b) 

2.23 ábra. A megolvadt alapanyag mennyisége az id� (a), és a teljesítménys�r�ség (b) 
függvényében különböz� anyagoknál, CO2 lézer esetén [95] 

 
Az eredmények is azt mutatják, hogy a hevítés idejének és a teljesítménys�r�ség 
növelésével a megolvadt réteg mélysége növekszik, de különböz� anyagoknál eltér� 
mértékben. 
 
Az anyag felületének megolvadásához (tm) és elg�zölgéséhez (tv) szükséges id�ket a 
következ� összefüggéssel határozzák meg: 
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ahol: Tm az olvadási h�mérséklet, T0 a környezeti h�mérséklet, ci a fajh�, ki a h�vezetési 
együttható, λi=ki/ciρi a h�diffúziós tényez�, i=s a szilárd fázisra az i=l a folyadék fázisra 
vonatkozó jellemz�k, I az intenzitás, Ai az abszorpció, és 
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A szerz�k által meghatározott, az alumínium felületének megolvasztáshoz és az 
elg�zölögtetéshez szükséges id�ket, különböz� teljesítménys�r�ség értékek esetén a 2.7 
táblázat tartalmazza [95]. 

 
2.7 táblázat. Alumínium felületi megolvasztásához és elg�zölögtetéséhez szükséges id� 

értékek, CO2 lézer esetén [95] 
 Teljesítménys�r�ség [W/cm2] 
Id�szükséglet 106 107 108 
Megolvasztáshoz [s] 3,414 3,4x10-2 3,4x10-4 
Elg�zölögtetéshez [s] 5,51 5,51x10-2 5,52x10-4 

 
A fenti táblázatból is látható, hogy a lézer teljesítménys�r�ségének egy nagyságrendi 
változása esetén a fázisváltozáshoz szükséges id� két nagyságrenddel változik, azonban az 
alapanyag összetétele is nagy hatással van a fázisátalakulásokhoz tartozó határértékre. 
 
A mozgó lézersugár körüli h�mérsékleteloszlás meghatározásával több közlemény is 
foglalkozik [96, 97]. Az eredmények hasonlóak minden esetben, csak az eltér� 
alapanyagok és lézeres technológiai adatok módosítják a konkrét értékeket.  
A mozgó lézersugár környezetében kialakuló h�mérséklet eloszlásra mutat egy példát a 
2.24 ábra egy a mozgás irányában és arra mer�leges metszetben TEM00-ás intenzitás 
eloszlásnál, a felülett�l számítva különböz� mélységekben.  
 

 
(a)                                                         (b) 

2.24. ábra. A lézerfolt körüli h�mérséklet eloszlás [96],  
(a) a haladás irányában, (b) haladás irányára mer�legesen 
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Álló lézersugárnál a maximális h�mérséklet a maximális teljesítménys�r�ség értéknél 
helyezkedik el. Mozgás hatására és a sebesség növekedésével ez a pont egyre inkább a 
mozgással ellentétesen a lézerfolt kilép� éle felé tolódik el. A lézerfolt kilép� élénél a 
h�mérséklet nagyobb, mint a belép� oldalon, hiszen a lézerfolt áthaladásakor folyamatosan 
n� az alapanyag h�mérséklete. A haladási irányra mer�leges metszetben a h�mérséklet-
eloszlás szimmetrikus, hiszen a mozgásnak ilyen irányban nincs hatása [96]. 
 
Akár álló akár mozgó lézersugárról beszélünk, mindegyik esetben a lézerfoltnál nagyobb 
terjedelemben hevül fel az alapanyag, ami természetesen a h�vezetés eredménye. Ha 
azonban a mozgó lézersugárnál a lézerfolt mozgási sebessége növekszik, akkor a lézerfolt 
el�tt az el�melegített anyagrész mennyisége és h�mérséklete csökken, ami a lézerfolt 
haladási sebességének, a folt alatti h�mérsékletnek és az anyagon belüli h�vezetésnek a 
viszonyától függ. Tehát nagy sebességek esetén a h�vezetés alapanyagot el�melegít� 
hatása nem érvényesül. A munkadarab h�vezetésb�l adódó el�melegítése a lézeres 
forrasztásnál el�nyös lehet a kés�bbiekben. 
 
A fent bemutatott folyamatok egy állandósult állapotot mutatnak be. A munkadarab 
széleinél azonban – mind a belép�, mind a kilép� éleknél – módosul a h�mérséklet-
eloszlás, hiszen hosszabb ideig tartó megmunkálásnál számolni kell a munkadarab 
folyamatos felmelegedésével, még akkor is, ha ez jóval kisebb mérték�, mint más 
eljárásoknál [96].  
 
2.2.3. A lézersugár elnyel�dése 
A lézersugár az anyagokban való elnyel�dése során, a felülethez közeli pár atomsorhoz 
tartozó elektronokat gerjeszti, amelyeknek megn� a mozgási energiájuk, így az atomok 
egyre nagyobb amplitúdóval rezegnek. A megnövekedett energiaszint a h�mérséklet 
növekedését okozza a felületi rétegekben. Az anyag fels� rétegeiben elnyelt és átalakult 
energia ezek után h�vezetéssel terjed tovább [95].  
A lézersugár elnyel�désének mértéke (abszorpciója) meghatározó jelent�ség� a különböz� 
anyagmegmunkálásoknál, amelyet szobah�mérsékleten a hullámhossz függvényében a 
2.25 ábra mutat be. 

 
2.25 ábra. Különböz� anyagok abszorpciója a hullámhossz függvényében, 

szobah�mérsékleten 
 
Az alumínium abszorpciós tényez�je, mint a fenti ábrából is kit�nik, igen kicsi. A kisebb 
teljesítmény� dióda lézerek esetében csak 13 % és az elterjedtebben használt CO2 és 
Nd:YAG lézereknél is 10 % alatt van. Ez természetesen azt jelenti, hogy a lézer energia 
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ilyen mértékben nyel�dik el az anyagban, és az energia többi része nem hasznosul. A CO2 

lézerek kis abszorpciójával szemben a CO (szénmonoxid) lézerek kedvez�bb elnyel�dést 
mutatnak, azonban eddig nem terjedtek el az iparban [98]. 
 
A fenti diagramból is látható, a réznek a legkisebb az elnyel�dése a CO2 lézer 
hullámhosszán, ezért általában a fénysugarat irányító tükr�ket ebb�l készítik, speciális, 
bizonyos esetekben ultraprecíziós megmunkálással [99].  
 
Adott hullámhossz és anyag esetén az abszorpciós érték függ még a h�mérséklett�l, a 
felület topográfiájától, a beesési szögt�l, a fény polarizáltságától is. Példaként a CO2 lézer 
energiájának 2 %-a nyel�dik el az alumínium felületén, szobah�mérsékleten. A 
h�mérséklet növekedésével az olvadási h�mérséklet közelében ez 3 %-ra, majd a felület 
megolvadásakor közel 8 %-ra n� [79, 100].  
 
Látható, hogy az abszorpció növelése a lézeres technológiák hatékonyságának növelésekor 
meghatározó jelent�ség�, ezért több eljárást is kidolgoztak erre, amelyek legtöbbször 
felületi el�készítési technológiákat vagy felületi bevonatok alkalmazását jelentik. 
Vizsgálatokat végeztek például CO2 lézeres alumínium anyagok vágásakor, excimer 
lézerrel való el�zetes felületkezeléssel, amivel sikerül az alumínium felületi abszorpcióját 
90 %-ra megnövelni. Az eljárás hátránya, hogy az excimer lézeres kezelés költség és 
id�igényes [101]. 
 
A felületi abszorpció megnövelésének egy másik módja a felület kémiai módosítása, 
melynek során a munkadarabot 10 percen keresztül 20%-os NaOH oldatba mártják vagy a 
felületét korommal vonják be [102]. További lehet�ség fekete lakkréteg bevonatkénti 
alkalmazása [103, 104], ami mellett az oxidok, illetve a nitridek is szóba jöhetnek, azonban 
a megolvasztás közben az olvadékba kerülve rontják a kötés szilárdságát [105]. Acél 
munkadaraboknál legtöbbször vékony grafit réteget visznek fel a felületre, ami közel 50 
%-ra növeli az elnyel�dést [106]. 
 
A lézer abszorpció növelésének érdekében számos más felületi bevonat hatását vizsgálták 
a CO2 lézer hullámhosszán. Meghatározták különböz� bevonatoknál és eljárásoknál az 
elnyelt h�mennyiséggel arányosan átalakult anyag mennyiségét, ami alapján rangsorolták 
�ket. A megállapított rangsor a legjobban elnyel�t�l kezdve a következ�: fekete festék, 
cinkfoszfát, grafit, fekete tus, palládium klorid, kémiai barnítás, szemcseszórás. A 
rangsoron kívül, azonban az abszorpciós értékeket nem határozták meg [107]. 
A vizsgálatok alapján a felületi bevonatok reakciója a lézersugárral többféle lehet. 
Bizonyos esetekben a bevonat az energia becsatolása közben leég a felületr�l. Ilyenkor 
el�fordulhat, hogy a környezetbe jutó égéstermék a lézerfény káros elnyel�dését okozza 
azáltal, hogy a munkadarab és a lézersugár közé kerül. El�fordulhat, hogy a bevonat 
nagyobb területen g�zölög el a felületr�l, mint ahol a besugárzás történik, és a további 
megmunkálás során már nem segíti az energia becsatolását. A bevonat leégése közben 
keletkezett égéstermékek, ezeken túlmen�en károsak is lehetnek a környezetre.    
A másik lehet�ség a bevonat reakciója szempontjából, hogy a felmelegedés közben vagy 
az eljárás után kémiai és/vagy fizikai reakcióba lép az alapanyaggal (pl.: korrózió) [107]. 
 
A lézer energia elnyel�dése, amint láttuk, adott anyagösszetételnél függ a felület és a 
bevonat min�ségét�l, a lézer hullámhosszától. Ezeken kívül függ még a lézersugár beesési 
szögét�l is, amely a lézersugár középtengelye és a munkadarab felületi síkja közötti 
szögként értelmezhet�. A lézersugár hullámhosszfügg� elnyel�désének változását láthatjuk 
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cirkulárpolarizált sugárzásnál a beesési szög függvényében a 2.26. ábrán, fémtiszta felület 
esetén. Az ábrából látható, hogy az elnyel�dés 90°-os beesési szögnél a legnagyobb, 
azonban a szög csökkenésével nagymértékben csökken. 60 °-os beesési szög értéknél 
hozzávet�legesen már csak az energia negyede nyel�dik el. Megfigyelhet� továbbá, hogy a 
hullámhossz változásával az elnyel�dés változásának jellege megmarad, de értékei 
nagymértékben változnak. Ebb�l is látható, hogy a lézeres megmunkálásoknál fontos, hogy 
a felület mer�leges helyzet� legyen a lézersugár hossztengelyére. Ellenkez� esetben az 
amúgy is kis mérték� elnyel�dés tovább csökkenhet [107]. 
 

 
2.26 ábra. A CO2 lézersugár abszorpciója a beesési szög függvényében 

 cirkulárisan polarizált fény esetén [107] 
 
Folyasztószerek és a lézer 
A hagyományos forrasztásról szóló fejezetekben említést tettem a folyasztószerekr�l és 
azok forrasztás közbeni szerepér�l. A lézerrel való kölcsönhatásukat mutatom be a 
következ�kben, amely fontos szerepet játszik a lézerenergia elnyel�désében. 
Az alumíniumötvözeteknél használt hagyományos folyasztószerekkel kapcsolatban több 
esetben említést tesznek arról, hogy a CO2 lézer hullámhosszán bevonatként használva 
segíti az elnyel�dést, azonban arról, hogy milyen összetétel� folyasztószer, illetve milyen 
mértékben és módon segíti a forrasztást, nem esik szó. 
Bizonyos folyasztószerek használata a lézeres hegesztések esetében is javítja a kötés 
min�ségét. Csökkenti a porozitást, és kedvez�bb varratgeometria kialakítást tesz lehet�vé. 
A folyasztószer a tompán hegesztett munkadarabok alsó felületére paszta formájában 
felvíve csökkenti a felületen lév� oxidok mennyiségét, ami kedvez�bb fém 
olvadéktapadást tesz lehet�vé. A flux a nagy pórusok számát jelent�sen csökkenti, de 
alkalmazásával kevés számú, kis méret� pórusokat találhatók, amelyet valószín�leg a flux 
víztartalma okoz. A vízben lév� hidrogén hasonló jelenséget eredményez, mint az 
ötvözetben vagy véd�gázban lév� [105].   
 
Nocolok folyasztószer: 
Az eutektikus összetétel� KF-AlF3 bázisú folyasztószer abszorpciós tulajdonságának 
vizsgálatával kapcsolatban 1998-tól folytak kísérletek a Járm�gyártás és –javítás 
Tanszéken. Megvizsgálták, hogyan változik a folyasztószer abszorpciós tényez�je a 10,6 
µm-es hullámhosszon a h�mérséklet függvényében azzal a céllal, hogy a folyasztószer 
el�segíti-e majd a CO2 lézersugár energiájának hatékonyabb elnyel�dését.  
Termovíziós kamerával detektálták különböz� fluxbevonatokkal ellátott Al munkadarabok 
emissziós tényez�jét 700 °C-ra való folyamatos felhevítéskor, és az azt követ� 100 °C alá 
való leh�léskor. A méréseket különböz� mennyiség� (5, 10, 15, 20 tömeg %-os vizes 
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szuszpenzió) folyasztószer rétegek esetén végezték el, Si por hozzáadásával vagy anélkül. 
A vizsgálat el�tt a bevonatok egy részét leveg�n, egy részét kemencében szárították meg. 
Az eredmények bemutatására a 2.27 ábrán láthatunk két diagrammot, amely a leveg�n 
szárított, 5 és 15 tömegszázalékos fluxbevonat esetén mutatja az emissziós tényez� 
változását felhevítés, és leveg�n való leh�lés közben. A diagrammból is jól látszik, hogy a 
flux bevonat emissziós tényez�jének értéke nagyobb, mint bevonat nélküli alumínium 
felület esetén. Az emissziós érték a h�mérséklet növekedésével n� és a forrasztás 
h�mérsékletén – bevonattól függ�en – 40-50 %-os értéket ér el. A Si por adagolása növeli 
az emissziót a kisebb h�mérséklet tartományokban összehasonlítva egy ugyanolyan 
koncentrációjú normál flux bevonattal. Az olvadáspont felé közeledve ez az eltérés 
csökken [108, 109].  
 
Látható, hogy flux bevonatok megnövelték az emissziót a CO2 lézer hullámhosszán, ezzel 
hatékonyabbá tehetik a lézerenergia becsatolását az alumíniumötvözetekbe.  
A kutatás során viszonylag lassú hevítési és h�lési viszonyokat vizsgáltak. A lézeres 
h�kezelések ezzel szemben nagy sebességgel hevítik a munkadarabot, és az alapanyag 
h�elvonásától függ�en gyorsan is h�tenek. A lézerrel való kölcsönhatása azonban nem 
tisztázott. Elképzelhet�, hogy a gyors hevítés hatására termikusan disszociál anélkül, hogy 
az energia becsatolás hatásfokát javítaná. Ennek ellenére a bemutatott eredmények nagy 
el�relépést jelentenek a CO2 lézeres forrasztás megvalósíthatóságához. 
Más típusú lézerekkel kapcsolatban nincsenek hasonló jelleg� információk a 
szakirodalomban, így a CO2 lézer alkalmazása – nagy valószín�séggel – a KF-AlF3 bázisú 
folyasztószereknél el�nyös lehet.  
 

 
(a) 

 
(b) 

2.27 ábra. Nocolok flux emissziós tényez�je a h�mérséklet függvényében [108] 
(a) 5 %-os flux tartalomnál, (b) 15 %-os flux tartalomnál 

 
A KF-AlF3 bázisú folyasztószer m�ködési h�mérséklet tartományához legjobban az Al-Si 
ötvözetek használhatóak forraszanyagként. Alkalmazásukat a korrózióra való kis hajlamuk 
is indokolja, ezért ennek a leggyakrabban felhasznált forraszanyag típusnak és a CO2 
lézernek kölcsönhatásával foglalkozom a következ� alfejezetben. 
 
2.2.4. A lézersugár és az Al-Si ötvözetek kölcsönhatásának jellemz�i 
Al-Si ötvözetek lézeres hevítése során megvizsgálták a lézer elnyel�désének és az 
olvadékból megszilárdult anyagrészek jellemz�inek (kialakult fázisok, szemcseméret, 
keménység) megváltozását.  
Megfigyelték, hogy az alumínium Si tartalmának növekedésével n� a CO2 lézer 
abszorpciója. A megolvasztott alapanyag mennyiségét mutatja be a 2.28 ábra a lézer 
teljesítménys�r�ség függvényében, különböz� Si tartalomnál [130].  
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Az Al-Si ötvözetek megolvasztásához szükséges teljesítménys�r�ség optimális értékeként 
a 15000-21000 W/cm2-es tartományt adják meg 600 mm/perces lézerfolt haladási sebesség 
mellett, amely az alumínium felületi megolvasztásához képes jóval kisebb. 
 

 
2.28 ábra. A megolvadt alapanyag mennyisége a teljesítménys�r�ség függvényében [110] 

 
A lézeres megolvasztás utáni gyors megszilárduláskor nem tud a Si az Al-alfa fázisból 
kidiffundálni, így több Si marad oldatban. Az eutektikus összetételnél nagyobb Si tartalmú 
anyagok (Si=13 tömeg %) lézeres megömlesztést követ� megszilárdulásakor az eredetileg 
hipereutektikus módon megszilárdult ötvözet hipoeutektikus ötvözethez hasonlóan 
szilárdul meg. Az olvadék alapanyaggal érintkez� része gyorsabban h�l le, mint a bels� 
megömlött részek, ezért ebben a zónában több Si marad oldatban [104, 111].  
 
A vizsgálatok során megállapították, hogy a Si tartalom növekedésével n�tt a megszilárdult 
anyagrész keménysége. A 2.29 ábrán az olvadékból megszilárdult Al-Si ötvözet 
keménységeloszlása látható a felülett�l távolodva, különböz� Si tartalom esetén 20800 
W/cm2 teljesítménys�r�ségnél. 
 

 
2.29 ábra. Al-Si ötvözet keménysége lézeres olvasztás után, különböz� Si tartalomnál [110] 
 
A keménységi értékek összetételt�l függ�en 20 és 110 MHV között mozogtak. Látható, 
hogy a Si mennyiségének növekedése növeli a megszilárdult anyagrészek keménységét. A 
nagyobb keménységet azzal magyarázták, hogy szubsztitúciósan oldódó Si mennyisége 
egyensúlyi feltételek esetén maximum 1,65 tömeg % lehet, azonban a lézeres eljárás 
okozta gyors leh�lés ennél nagyobb oldást okoz a primer Al-ban. Egyes vizsgálatok szerint 
ez elérheti az 5,31 %-os értéket is. Ez a nagyobb mennyiségben oldott Si nem stabil az alfa 
fázisban. Egy része oldatban marad, más része nagyon kis kristályokként kiválik, s ezzel 
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torzítja a kristályrácsot. Alapvet�en ez a torzulás okozza a megszilárdult rész 
megnövekedett keménységét. 
Más szerz�k arról számoltak be, hogy a lézeres eljárással megolvasztott, majd nagy 
sebességgel megszilárdult anyagok, szerkezetek korróziós és kopási tulajdonságai 
általában javulnak az eredeti alapanyagéhoz képest [102, 112]. 
Al-Si ötvözetek lézeres hevítés utáni megszilárduláskor a kialakuló szemcseszerkezet 
hozzávet�legesen tízszer finomabb volt, mint más lassabb megszilárdulást biztosító 
eljárásoknál, és az eutektikus megszilárdulás megváltozott [104]. A lézeresen 
megolvasztott részben a diszlokáció s�r�sége nagyobb lett, és a szerkezet részleges 
újrakristályosodása is megfigyelhet� a h�érintett zónában [110]. 
 
2.2.5. Lézer típusok összehasonlítása 
Anyagmegmunkálásra az iparban legf�képpen a CO2, az Nd:YAG és a dióda lézereket 
alkalmazzák [113, 114]. Legelterjedtebben a CO2 lézereket használják, f�leg lemez 
alkatrészek lézeres vágására, hegesztésére. Bevonat nélküli alumínium felület esetén a CO2 
lézersugár elnyel�dése a fent említett típusok közül a legkisebb. Viszont a legnagyobb 
fényteljesítmény létrehozására alkalmas, s így nagyobb teljesítmény kicsatolása mellett 
nagyobb megmunkálási sebességet tesz lehet�vé. 
A 2.8 táblázatban az iparban legelterjedtebb 3 lézertípus összehasonlító adatait láthatjuk. 
Az Nd:YAG és a dióda pumpált YAG lézerek felhasználása az alumíniumban történ� 
elnyel�dés és a robotizálhatóság szempontjából kedvez�bb. Ennek oka a kisebb 
hullámhosszuk, amely száloptikában is vezethet�vé teszi �ket. A kicsatolható maximális 
teljesítményük azonban kisebb, mint a CO2 lézereké. Alkalmazásuk – a kisebb 
hullámhosszból adódóan – biztonsági szempontból nagyobb körültekintést igényel, mivel 
csak az emberekt�l elzárt térben dolgozhatnak. 
 

2.8 táblázat. Lézer típusok összehasonlítása [115] 

Tulajdonságok Dióda lézer 
(ISL) CO2 lézer 

Nd:YAG 
(villanó 

lámpával 
gerjesztett) 

Nd:YAG 
(dióda 

pumpált) 

Óránkénti m�ködési költség 
(folyamatosan 100 % teljesítménnyel) 
[USD] 

1,5 10 30 6 

Hálózati hatásfok (folyamatosan 100 % 
teljesítménnyel) [%] 25 6 1 6 

Hullámhossz [µm] 0,8 10,6 1,06 1,06 
Abszorpció acélban [%] 40 12 35 35 
Abszorpció alumíniumban [%] 13 2 7 7 

Átlagos intenzitás [W/cm2] 103-106 cw 103-108 cw 103-107 
pulzált 103-107 cw 

Maximális teljesítmény [kW] 4 50 4 4 

Javítási igény [üzemóra] 
10000 
(lézer 

tömbök) 

2000 
(optikák) 
20-30000 
(turbina) 

1000 
(lámpák) 

10000 
(pumpáló 
diódák) 

Lézerberendezés mobilitás nagy alacsony alacsony alacsony 
Lézersugár mobilitás nagy közepes nagy nagy 
Területigény [%] 8 50 100 60 

 
Egyre inkább fejl�dnek a dióda lézerek is, amelyek eddigi kis fényteljesítményük és 
kedvez�tlen lézersugár tulajdonságaik miatt kerültek háttérbe. Azonban ma már a dióda 
lézerek is megközelítik a fent említett lézerek teljesítményértékeit, ami az 
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anyagmegmunkáláshoz elengedhetetlen. Mind az acélnál, mind az alumíniumnál a 
diódalézerek esetén a legnagyobb az abszorpció, ami azonban a fényenergia hasznosulása 
szempontjából még mindig kis hatásfokúnak számít. Alumíniumnál ez maximum 13 % 
[115]. 
 
2.2.6. Lézeres technológiák összehasonlítása 
A mechanikus eljárásokkal szemben a lézer érintkezésmentesen dolgozik. Nem 
keletkeznek közvetlen érintkezésb�l adódó er�k, nyomatékok. A fénysugár mozgatása 
könnyen és korszer� módszerekkel megoldható. Nagykeménység� és puha, porszer� 
anyagok is könnyen megmunkálhatók. Az anyagok megmunkálásánál azonban az 
elnyel�dés bizonyos esetekben gondot jelenthet [116]. Példaként említve alumínium CO2 
lézeres mélyvarratos hegesztésénél az anyag elg�zölögtetéséhez minimálisan 2-4x106 
W/cm2 teljesítménys�r�ség szükséges [117, 118, 119]. 
A lézeres megmunkálások mindegyikénél a lézerenergia a munkadarab felületén h�vé 
alakul. A h�energia becsatolásának gyorsasága és nagysága határozza meg, hogy ugyanaz 
a lézersugár milyen jelleg� változást idéz el� az alapanyagban. E szerint beszélhetünk 
vágásról, hegesztésr�l, forrasztásról, elg�zölögtetésr�l, átolvasztásról, felületkezelésr�l, 
jelölésr�l. A különböz� lézeres technológiákat a felületre érkez� sugár 
teljesítménys�r�ségével és a hatás id�tartamával, a hatásid�vel jellemzik.  
A hatásid� meghatározása nem minden esetben egyértelm�. Kör keresztmetszet� 
lézersugárnál például a haladási irányra mer�legesen a sugár növekedésével egyre 
rövidebb ideig történik a hevítés. A hatásid�ként ebben az esetben egy ún. közepes 
hatásid�t határoznak meg. A közepes hatásid� definícióját láthatjuk a 2.30 ábrán hengeres 
lézernyalábra vonatkozóan. 
 

 
2.30 ábra. A közepes hatásid� értelmezése [120] 

 
Látható, hogy a hatásid�t a fókuszfolt átmér�je és a folt haladási sebessége határozza meg. 
A másik fontos jellemz�t, a rendelkezésre álló teljesítménys�r�séget a kicsatolt 
teljesítmény és a fókuszfolt nagysága befolyásolja. 
A fókuszált lézersugár teljesítménys�r�sége a lángvágáséhoz (103 W/cm2) vagy a 
plazmavágáséhoz (105 W/cm2) képest jóval nagyobb. Folyamatos üzemnél 106 W/cm2, 
impulzus üzemnél – a m�ködésb�l adódóan rövid id�tartamokig – 108 W/cm2 is lehet 
[121]. A nagy teljesítménys�r�ség a lézersugár kis folttá való fókuszálásával érhet� el, 
amelynek hatására koncentráltan lehet az alapanyagot felhevíteni. A koncentrált h�bevitel 
hatására kisebb lehet a h� okozta deformáció is [116]. 
A 2.31 ábrán a lézeres technológiák csoportosítását láthatjuk. 
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2.31 ábra. A lézeres technológiák csoportosítása [107] 

   
A fenti ábrából is látható, hogyan viszonyul egymáshoz a lézeres hegesztés és forrasztás 
technológiája. Forrasztásnál általában kisebb teljesítménys�r�séggel és nagyobb 
hatásid�vel munkálják meg az anyagot, ami alapvet�en a forrasztásnál lezajló 
folyamatokkal magyarázható (h�vezetés, nedvesítés, diffúzió).  
 
Lézeres alumínium hegesztés  
A lézeres alumínium megmunkálások közül kiemelten foglalkozom a lézeres hegesztéssel, 
mivel a lézeres forrasztás sok esetben ennek a technológiának a kiváltására lehet alkalmas. 
A téma azért is fontos, mert az alumínium lézeres hegesztése sok mindenben különbözik az 
acél hegesztését�l, amely az alumínium eltér� tulajdonságaival magyarázható. Az 
el�forduló nehézségek (porozitás, repedés, ötvöz� elg�zölgés, plazmacsatorna instabilitás) 
ismerete ezen kívül el�segíti az alumínium-lézer kölcsönhatás jobb megértését is. 
 
Az alumínium felületén lév� oxidréteg – amint a többi technológiánál is – a lézeres 
hegesztésnél is problémát jelent, viszont ebben az esetben olyan teljesítménys�r�séggel 
dolgoznak, ami nemcsak hogy megolvasztja az alapanyagot, de részben el is g�zölögteti 
azt. Lézeres hegesztéskor (az anyag teljes keresztmetszetében) plazmacsatorna alakul ki, 
amely az alapanyag elg�zölögtetésével és ionizációjával jön létre. A kialakult plazma már 
közel 99 %-ban nyeli el a lézersugarat, amelynek egyik oka a plazmacsatornában létrejöv� 
többszörös lézersugár visszaver�dés.   
A plazmaállapot kialakulása, illetve a hozzá szükséges kritikus lézer teljesítménys�r�ség 
az anyag alkotóinak ionizációs energiáitól nagymértékben függ. Minél kisebb az 
elg�zölögtetett alkotó ionizációs energiája, annál kisebb a kritikus lézerteljesítmény 
s�r�ség [101]. 
 
Lézeres alumínium hegesztés során a legnagyobb problémát a varraton belüli porozitás, az 
ötvöz� elemek mennyiségének csökkenése, és – néhány nemesíthet� alumíniumnál – a 
megszilárdulás közben kialakuló repedések jelentik [122, 123]. 
A varrat porozitásának okaként a hidrogénszennyezést, az instabil plazmacsatornát [124] 
és az ömledéken belüli turbulens áramlások kialakulását említik [125]. Ez a jelenség még 
nem teljesen feltárt. Egyes szerz�k nem tulajdonítanak nagy jelent�séget a 
hidrogénszennyezésnek, sokkal inkább a másik két tényez�nek. A porozitásokat általában 
két csoportra osztják. Az els�be tartoznak azok, amelyek átmér�je 0,2 mm-nél nagyobb és 
nagy valószín�séggel a plazmacsatorna instabilitásával, összeesésével kapcsolatosak. A 
kisebb pórusok a véd�gáz olvadékáramlás közbeni bekeveredéséb�l adódnak.  
Megoldást jelenthet a porozitás elkerülésére, hogy a lézeres hegesztésnél a véd�gáz felületi 
nyomáseloszlását megváltoztatják egy a fúvóka kilép� része felé b�vül� keresztmetszet� 
fúvókával („Tornádó” fúvóka). Így a lézersugár középtengelyénél nem nyomó, hanem 
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szívó hatás érvényesül, ami a gázsugár kerülete felé haladva növekszik, és a kerületét 
elérve ellentétesen nyomóhatást fejt ki. A vizsgálatok szerint az ilyen felületi 
nyomásváltozás csökkenti a porozitást [126]. Más kutatók, He és Ar helyett véd�gázként a 
N2-t ajánlják a porozitás csökkentésére [127]. 
Kifejlesztettek egy olyan eljárást is, amelynél a lézeres hegesztést egy meghatározott 
irányú mágneses térben végzik, melyet villamos tekercsekkel állítanak el�. A mágneses tér 
hatására megváltoznak az ömledék áramlási tulajdonságai a hegesztés irányában és arra 
mer�legesen, amely csökkenti varrat porozitását, és javítja kialakuló varratfelszín 
egyenletességét [128].  
 
Mélyvarratos hegesztésnél, mint láttuk, a kis mérték� felületi abszorpció nem jelent 
problémát, hiszen a nagy teljesítménys�r�ség következtében az anyagot és a véd�gázt is 
plazma állapotba hozzuk. A fémg�zökön azonban megtörik a lézersugár, ami 
megváltoztatja a bevitt energia eloszlását, és ez kihat a plazmacsatorna optikai és a 
geometriai tulajdonságaira. A folyamat eredményeként összeesik, instabillá válik a 
plazmacsatorna.  
További problémát jelent, hogy az alumíniumolvadék – az acél olvadékánál is kisebb 
viszkozitása miatt – nem csillapítja kell�képpen a plazmacsatorna geometriájának 
megváltozását. Ez okozza az alumínium anyagok nehezebb lézeres hegeszthet�séget. Az 
alapanyagban található Cu, Ti és Fe ötvözés növeli, a Si és Mg tartalom csökkenti az 
olvadék viszkozitását és a plazmacsatorna stabilitást [129].  
 
A plazmacsatorna instabilitásának csökkentésére több lehet�ség van. Történhet a hegesztés 
defókusz helyzetben vagy speciális gázkeverékek alkalmazásával [117]. Ugyancsak 
megoldást jelenthet a modulált lézer teljesítmény, az impulzus üzemmód [130], a 
lézersugár kettéosztása vagy két lézersugár együttes használata. Néhány esetben a lézerfolt 
geometriájának megváltoztatása is eredményre vezet. Ilyenkor a sugár haladás irányában 
elnyújtott elliptikus, vagy négyszög keresztmetszet�re formált sugarakat használnak [24, 
121]. Létezik olyan megoldás is, amikor huzal formában hozaganyagot adagolnak az 
olvadékfürd�be [129, 131].  
 
A Mg és Zn tartalmú alumíniumötvözeteket nagyobb szilárdságuk következtében 
elterjedten alkalmazzák a járm�iparban [105, 132]. Az ötvöz�k a kis forráspontjuk miatt 
könnyen elg�zölögnek, ami káros, hiszen például az Al-Mg és az Al-Mg-Si ötvözetek Mg 
tartalmának csökkenése a mechanikai tulajdonságok romlásához vezet.  
Az egyik tudományos közleményben a mélyvarratos és a h�vezetéses hegesztés esetén 
bekövetkez� ötvöz� elg�zölgést vizsgálták meg. A vizsgálat eredményeként kiderült, hogy 
az Al-Mg ötvözeteknél a mélyvarratos lézeres hegesztés kisebb Mg kig�zölgést okoz, mint 
a lézeres h�vezetéses hegesztés. Ennek okaként azt határozták meg, hogy ugyan 
mélyvarratos hegesztésnél egységnyi id� alatt nagyobb mennyiség� anyag olvad meg, mint 
h�vezetéses hegesztésnél, viszont kevesebb ötvöz� tud elg�zölögni, amivel Mg elg�zölgési 
sebessége azonos. Al-Mg ötvözeteknél tehát nem szabad a hegesztési sebességet olyan 
mértékben megnövelni, hogy a mélyvarratos hegesztés h�vezetéses hegesztéssé váljon 
[133]. Látható, hogy a h�vezetéses hegesztés ebben az esetben kevésbé használható. A 
lézeres forrasztás egyik el�nye lehet, hogy a kisebb h�mérséklet következtében az ötvöz�k 
mennyisége nem csökken az alapanyagban. 
 
A porozitás és az ötvöz�k elg�zölgése mellett további problémát jelentenek a 
megszilárdulás során kialakuló repedések. Egyes közlemények szerint a hagyományosan 
kialakuló csepp alakú olvadéktócsa okozza a legnagyobb repedésérzékenységet. Ezért 
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kísérleteket végeztek a folyamatos üzem� lézeres hegesztés kiváltására impulzus üzem� 
eljárással, ahol az olvadék geometriája az oválishoz, illetve a körhöz közelített. 
Meghatározták a vizsgált anyagfajták repedésre való érzékenységét, és azt a megállapítást 
tették, hogy a szilíciumnak van a legnagyobb hatása a megszilárdulás jellegére és a 
repedések kialakulására [134]. 
Más irodalmi források szerint az Al-Cu és az Al-Mg-Si ötvözetek hajlamosak a 
megszilárdulás közbeni repedések kialakulására, míg az Al-Mg ötvözetekre ez kevésbé 
jellemz� [117].  
 
A lézerrel hegesztett kötés felületi topográfiáját és szilárdságát mutatom be 
következ�kben, amely alapján a lézeres forrasztással összehasonlítható lesz. A 
mélyvarratos lézeres hegesztett kötés felületére a 2.32 ábra mutat be példát [129]. 
 
A lézerrel hegesztett kötés felülete jobb min�ség�, mint a hagyományos hegesztéseké, 
azonban a megszilárdulás jellege hasonló. Jól felismerhet� a lézersugár haladási irányba 
mutató nyilazott szerkezet, amely a lemez síkjából kilépve küls� felületeknél néhány 
esetben utómunkálást igényel. Kifejezetten igaz ez a festett alkatrészeknél. Az esztétikus, 
utómunkálást nem igényl� felület tehát nem biztosított a hegesztett kötéseknél, még akkor 
sem ha a felület a hagyományos hegesztéseknél jóval esztétikusabb.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.32 ábra. A lézerrel hegesztett alumínium munkadarabok felületei [129] 
 
A felület mellett a kötés szilárdsága is fontos tényez�. Az el�z�ekben bemutatott 
varrathibáknál az alapanyag kilágyulása is tovább csökkentheti a szilárdságot. A kialakuló 
h�hatás övezet nagysága viszont kisebb, mint a hagyományos hegesztésekkor.  
A kialakított kötések szilárdsága függ az alapanyag összetételét�l, el�zetes alakítottságától 
és az el�zetes h�kezeltségét�l is. Így például teljesen kilágyított Al-Mg ötvözetnél 
jelent�sebb szilárdságcsökkenés nélkül lehet alumínium lemezeket hegeszteni, amelyeket 
többek között mélyhúzásnál alkalmaznak. Természetesen ilyen állapotban nem használható 
fel az alapanyag szerkezeti elemként, mert kicsi a szilárdsága. A kilágyulás mértékét 
befolyásolja az alkalmazott hozaganyag összetétele is [109]. Az 2.33 diagram különböz� 
anyagok és különböz� hozaganyagok alkalmazása estén mutatja be a CO2 lézeres 
hegesztés utáni szilárdsági értékeket. 
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2.33 ábra. CO2 lézerrel hegesztett alumínium lemezek szilárdság értékei [119] 

 
A diagramból is látszik, hogy az Al-Mg ötvözeteknél (5xxx) tapasztalható szilárdság 
csökkenés 10-20% körül mozog, míg Al-Mg-Si ötvözeteknél (6xxx) ez a 30-40 %-ot is 
elérheti. Porozitás szempontjából viszont fordított a helyzet. A kilágyulás az Al-Mg-Si 
ötvözeteknél azért is lehet jelent�sebb, mivel ezek nemesíthet� ötvözetek, így általában 
nagyobb szilárdsággal rendelkeznek hegesztés el�tt, viszont h�hatás következtében a 
nagyobb szilárdságot okozó finom eloszlású kiválások hatása részben megsz�nik. A csak 
Mg-mal ötvözött alumínium nem nemesíthet�, így a fenti jelenséggel nem kell számolni 
[119].  
A lézeresen hegesztett tompa kötésben kialakuló keménységeloszlást és a kilágyulást 
mutatja be a 2.34 ábra 1 mm-es lemezvastagság esetén lágy és alakított állapotban. 
 

 
(a) 

 
(b) 

2.34 ábra. Lézeresen hegesztett 1 mm vastag Al-Mg lemezek keménységeloszlása 
(a) lágy állapotban, (b) 18 %-os alakítás után [135] 

 
A lézeresen hegesztett kötés keménységeloszlása is mutatja, hogy a felkeményített anyag 
keménysége nagyobb mértékben csökken, mint a lágy állapotú ötvözeté. Lágy állapotban 
nem mérhet� lényeges különbség az alapanyag és a varrat keménysége között. Más a 
helyzet a 18%-ban felkeményített anyagnál. A keménység a varraton belül drasztikusan 
csökken (60-70%-ban), majd a hegesztési varrat közepét�l számítva 2 mm-en belül éri el 
az alapanyag keménységét. Látható, hogy a kilágyult h�hatás övezet ebben az esetben a 
lemezvastagság kétszerese. A lágy állapotú Al-Mg ötvözet szilárdsága megegyezett az 
alapanyag szilárdságával, míg az el�zetesen alakítotté 27 %-kal csökkent [135]. 
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A lézeres alumínium hegesztés tehát a felsorolt nehézségek következtében nem ad minden 
esetben megfelel� kötést. Ezt mutatja a fentiekben felsorolt többféle megoldás is, amelyek 
a kötés hibáinak kiküszöbölésére irányulnak. A lézeres alumínium forrasztás, ahogy az 
acéloknál is meghatározott esetekben kiválthatja a lézeres hegesztési technológiát. 
 
 
2.3. LÉZERES FORRASZTÁS 
Ebben a fejezetben az irodalomban fellelhet� ismereteket foglalom össze, különböz� 
lézeres forrasztási eljárásokról. Mivel az alumínium lézeres forrasztására vonatkozóan 
kevés információ található, ezért más alapanyagok (acél-acél, acél-alumínium) lézeres 
forrasztási eljárását is feldolgoztam azzal a céllal, hogy az alumínium forrasztásához 
felhasználható ismereteket összegy�jtsem.  
 
2.3.1. Lézeres acél forrasztás 
A lézeres keményforrasztás az acéloknál már jól kidolgozott technológia és konkrét 
autóipari alkalmazására is van példa.  
A lézeres forrasztás el�nyös tulajdonságaként említik a hagyományos forrasztással 
szemben a nagy sebességet, a precíz kis terület� és kontrolált h�bevitelt, a helyi 
megolvasztás lehet�ségét, a korlátozott h� deformációt és a h�érzékeny anyagok 
megmunkálhatóságát. Komplex geometriák forrasztására, el�re elhelyezett és huzaladagolt 
hozaganyag felvitellel érintkezésmentes megmunkálást biztosít. Jellemzi még a könny� 
automatizálhatóság, a kis üzemelési költség és az esztétikus, minimális utómunkálást 
igényl� felület [136, 137].  
A felhasználást némiképpen korlátozza a viszonylag magas beruházási költség, ami 
azonban már meglév� lézerberendezés esetében nem feltétlenül jelentkezik.  
Acélok keményforrasztásánál f�ként Nd:YAG lézereket alkalmaznak, ezüst vagy réz alapú 
hozaganyagokkal. A hozaganyag és az alapanyag közötti nagyobb h�mérséklet különbség 
miatt a kötés könnyebben létrehozható, mint alumínium alapanyagoknál. 
1 mm-es St1403-as acéllemezek tompa kötésénél a forrasztás sebessége Cu-Zn 
hozaganyaggal 1,2 m/perc volt. A sebesség azonos lemezvastagság esetén tovább 
növelhet� 1,6-3,2 m/percre az alapanyag és hozaganyagok megfelel� párosításával, illetve 
a kötési geometria módosításával. Azonban a lézeres acél hegesztés sebességéhez képest 
még mindig kisebb. A forrasztási sebesség a lemezvastagság növekedésével csökken. 3 
mm vastag lemez esetén már 0,5 m/percnél is kisebb volt. A forrasztás során por, vagy 
huzal hozaganyagot használtak. A huzal hozzávezetésénél gondot jelent annak egyenl�tlen 
felmelegedése, ezért általában elektromos tekercs segítségével el�melegítik. Ha a huzalt 
el�re a munkadarabra helyezik, akkor az alapanyagból átáramló h� el�melegíti azt az 
érintkezési felületeken [33]. Más szerz�k arról számolnak be, hogy 0,5 mm vastag Zn 
bevonatú lemez lézeres keményforrasztásakor 2000 mm/perces sebességet tudtak elérni, 
ami a hagyományos AWI vagy plazma forrasztáshoz képest gyorsabb [115]. 
Acél lemezek lézeres forrasztásánál, ezen kívül nehézséget jelent, hogy a felhevítés közben 
a kötésnél nagyobb területen leég a korróziótól védelmet nyújtó cink bevonat [137]. 
 
A hatékonyabb lézerenergia kihasználására kis átmér�j� (d=1,6 mm) acél csövek Nd:YAG 
lézeres forrasztásánál megvizsgálták, hogy a többszöri lézersugár visszaver�dés hogyan 
használható fel a munkadarab hatékonyabb hevítésre. Lézersugár visszaver�désére V 
alakban kialakított polírozott réz lapokat alkalmaztak (2.35 ábra). Ezzel a munkadarab 
hevítése közel azonos id�ben és mértékben történhet a kerület mentén. A kis geometriai 
méretek miatt az elemek összekötése hagyományos forrasztási eljárásokkal (kemencés, 
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indukciós) nem volt megoldható. A forrasztáshoz ezüst alapú Ni ötvözés� hozaganyagot 
használtak fel [138]. 
 

 
(a) 

 
(b) 

2.35 ábra. Nd:YAG lézeres cs� forrasztás tükröz� felületek alkalmazásával különböz� 
cs�helyzetek esetén, (a) fels� cs�helyzet, (b) alsó cs�helyzet [138] 

 
A fenti ábrán a cs� keresztmetszetben látható a két oldalon elhelyezked� tükröz� felület 
között. Két különböz� beállítás figyelhet� meg, amelyeknél az eltér� reflexiót vizsgálták. 
A lézerenergia ilyen jelleg� hatékonyabb kihasználása alumínium forrasztásakor is 
gazdaságos megoldás lehet. 
 
2.3.2. Lézeres acél-alumínium forrasztás 
A hagyományos forrasztáshoz használatos folyasztószerek abszorpciós tulajdonságait 
vizsgálták alumínium lemez és hengeres acél tüske lézeres forrasztásakor CO2 lézer esetén.  
A vizsgálat során végeselemes modellezéssel és infra érzékel�s mérésekkel vizsgálták meg 
a lézeres forrasztásnál az adott geometria esetében kialakuló h�mérséklet eloszlást. A 
felületi h�mérséklet alakulására vonatkozóan a számítógépes analízis a kísérletekkel 
egyez� eredményt mutatott. A vizsgált forrasztási beállítás és a h�mérséklet id�beni 
alakulása a 2.36 ábrán látható. 

 
(a) 

 
(b) 

2.36 ábra. CO2 lézeres acél-alumínium forrasztás 
(a) elvi kialakítása, (b) a felületi h�mérsékletének alakulása az id� függvényében [139] 

 
A fenti ábrán bemutatott h�mérséklet-id� diagram 500 W-os lézerteljesítményre, 3 s-os 
hatásid�re és 2,5 mm-es foltméretre vonatkozik, álló helyzet� lézersugárnál. 
A hevítés során a h�mérséklet változása két részre bontható. Az els� részben egy gyors 
növekedés volt tapasztalható a maximális h�mérséklet csúcsig. A második részben a 
h�mérséklet visszaesett, és a lézeres energiaközlés végéig közel állandó maradt vagy kis 
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mértékben n�tt. Az els� szakaszban tapasztalható h�mérséklet növekedést a szerz�k a 
fluxbevonat els� pillanatokban nagy abszorpciós képesség növekedésével magyarázták. 
Ezen kívül szerepet játszott az is, hogy a hozaganyag (AlSi12) megolvadása el�tt nem volt 
fizikai kapcsolat az alapanyagok között. A forraszanyag megolvadása után azonban az 
alumínium lemez nagy h�elvonó képessége is érvényesülni tudott. 
 
A kísérletekkel kapcsolatban megemlítették, hogy a felhasznált folyasztószer növelte az 
elnyel�dést a CO2 lézer hullámhosszán, de a folyasztószer összetételér�l és az elnyel�dést 
befolyásoló tényez�kr�l nem esett szó.  
Megállapították ugyanakkor, hogy ennél a geometriai elrendezésnél a TEM01-es 
teljesítménys�r�ség-eloszlás kedvez�bb volt, mint a TEM00-ás. Az eljárásnál nehézséget 
jelentett, hogy a két anyag h�technikai jellemz�i nagymértékben eltértek egymástól. Ennek 
ellenére a lézeres forrasztási eljárás megfelel�nek bizonyult [139]. 
 
2.3.3. Lézeres alumínium forrasztás 
A lézeres alumínium forrasztásáról kevés tudományos közlemény lelhet� fel az 
irodalomban. A technológia megismeréséhez szükséges információk hiányosan vagy 
egyáltalán nem lelhet�k fel. A tudományos közleményekben mégis fellelhet�, kevés számú 
irodalmat mutatom be a következ� részben. 
 
A lézeres forrasztással kapcsolatban egy közleményben beszámolnak arról, hogy 
forrasztási vizsgálatot végeztek vékony – 0,02 és 0,3 mm közötti vastagságú – nikkel, réz, 
molibdén, titán és alumínium alapanyagokon. A forrasztáshoz CO2, Nd:YAG, és rubin 
lézereket használtak impulzus üzemmódban, amelyek közül az alumíniumnál az Nd:YAG 
lézer bizonyult a legjobbnak.  
Az alapanyag 99 %-os tisztaságú alumínium volt. Hozaganyagként 6,8-8,2 % Si tartalmú 
Al-Si ötvözetet használtak vékony fólia vagy por formában. A forrasztópor alkalmazásakor 
túl rövid volt az id� a diffúzióra, így az alumínium és réz alapanyagoknál nem volt 
használható, ezzel szemben a fólia forraszanyagokkal létre tudtak hozni kötéseket. 
A lézerrel impulzus üzemmódban végezték direkt, illetve indirekt módon a hevítést. A két 
lézersugárral kivitelezett indirekt hevítés, amely a két munkadarabot külön-külön hevítette 
sok esetben jobb megoldásnak bizonyult, mivel direkt hevítéskor a hozaganyag túlhevítése 
következtében ötvöz�k g�zölögtek el. 
Megvizsgálták a lézersugár módusszerkezetének a hatását is, és arra a következtetésre 
jutottak, hogy a TEM01-es eloszlás kedvez�bb, mint a TEM00, mert nagyobb mértékben 
felhevíthet� az alapanyag az el�re a forrasztás helyére helyezett hozaganyag 
alkalmazásakor. Megállapították, hogy minél nagyobb mértékben veri vissza egy anyag a 
lézersugarakat, a termikus diffúziója is annál nagyobb. 
A legjobb min�ség� kötéseket a folyasztószerek és inert gázok együttes használatával 
tudták elérni. Az alumíniumötvözetnél a nagyobb lemezvastagságok esetén problémát 
jelentett, hogy megolvadt az alapanyag is. Ilyen esetben inkább diffúziós hegesztésr�l 
beszéltek.  
A forrasztott kötések keménységével kapcsolatban megállapították, hogy a hagyományos 
forrasztáshoz képest a lézerrel forrasztott kötésnek nagyobb a keménysége. A kötések 
szilárdsági értékeit azonban nem közölték. 
Említést tesznek még a varraton belüli porozitások jelenlétér�l is, de megállapították hogy 
kisebb mérték�, mint az a hagyományos eljárásokra jellemz� [140]. 
 
Más kutatások során az el�z�nél vastagabb lemezeknél végezetek lézeres forrasztási 
kísérleteket, 600 W-os, folyamatos gerjesztés� Nd:YAG lézerrel, különböz� 
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anyagpárosítások esetén. Ezek között szerepeltek acél, titán és alumíniumötvözetek is. 
Ebben az esetben acél (St12 O3) és alumínium (AA6061) lemezek forrasztását vizsgálták, 
illetve 1 mm vastag Al lemezek tompa kötését. A forrasztáshoz felhasznált hozaganyag 
eutektikus összetétel� Al-Si ötvözet volt. A kötés jellemz�inek ismertetése hiányos volt, 
erre vonatkozóan nem lelhet� fel információ [141]. 
 
Megtalálható az irodalomban a lézeres alumínium forrasztással kapcsolatban egy másik 
kutatási irány, ahol folyasztószer nélkül próbálnak forrasztott kötéseket létrehozni.  
Ennek megfelel�en kifejlesztettek az oxidréteg eltávolítására egy olyan eljárást, amelynél 
két Nd:YAG lézersugár halad együtt, egymás után a megmunkálás irányában. Az els� 
lézersugár felhevíti a felületi oxidréteget, amely az alapanyagtól különböz� h�tágulása 
miatt lepattogzik a felületr�l. A második lézersugár pedig már az oxidmentes felületen 
keresztül hevíti az alapanyagot. Az eljárás során azonban a felület oxidációja ellen nincs 
védelem [142, 143]. Nem tesznek említést az abszorpciós problémák megoldásáról és a 
további eredményekr�l sem. Ennek ellenére látható, hogy a lézeres alumínium forrasztás 
foglalkoztatja a tudományos közvéleményt, és a megoldás fontos lehet az ipar számára is.  
 
Egy másik közlemény arról számol be, hogy az acéllemezekb�l kialakított gyors prototípus 
gyártáskor a lemezelt munkadarab oldalfelületének felületi lépcs�zetességét por vagy huzal 
formájú hozaganyag lézeres megolvasztásával, forrasztással egyenlítik ki. Ez egy tipikus 
példa a tölt�forrasztásra, amely a lemezek egymáshoz rögzítését is biztosítja [144]. 
 
Napjainkban, mint látható, a lézeres alumínium forrasztás még nem kidolgozott 
technológia, viszont szükség van egy olyan kötéstechnológiára, amely a lézeres forrasztás 
el�nyeit (szép felület, kis h�hatás, kis deformáció, nagy szilárdság, jó automatizálhatóság, 
rugalmasság) kiaknázza. Természetesen els� lépések között a lézeres alumínium forrasztás 
feltételrendszerének meghatározása szükséges, hiszen jelenleg még ez sem áll 
rendelkezésünkre. Ebb�l kiindulva a kés�bbiekben azonban kijelölhet�k a további kutatási 
irányok, amelyek alapján a széleskör� felhasználás lehet�vé válik.  
 
 
2.4. AZ IRODALMI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
Az irodalmi közlemények feldolgozása során kiderült, hogy a szakirodalomban 
megtalálható forrasztással kapcsolatos definíciók nem egységesek. Egyes szerz�k adhéziós 
[78], míg mások kohéziós kötésként határozzák meg a forrasztást. 
A forrasztás technológiája korszer�, speciális igényeket kielégít� kötési eljárásnak 
bizonyult, azonban a hagyományos forrasztási technológiákat megismerve megállapítható, 
hogy napjainkban nem áll rendelkezésre jól automatizálható, rugalmas, korszer� eljárás, 
ami azonban a lézerek használatával megvalósítható.  
A hagyományos forrasztáshoz használatos folyasztószerek nagy szerepet játszanak az 
alumínium forrasztása során. Több szerz� is említést tesz arról, hogy ezek a 
folyasztószerek bevonatként el�segítik az alumínium alapanyagok megolvasztását. A 
folyasztószerek összetételér�l és az elnyel�dés hatásfokát befolyásoló tényez�kr�l azonban 
nem esik szó. A KF-AlF3 bázisú folyaszószerrel kapcsolatban megállapították, hogy növeli 
a CO2 lézer energia elnyel�dését, de elnyel�dést befolyásoló f�bb tényez�i és ezek hatásai 
még nem ismertek. Ezeknek az összefüggéseknek a meghatározása nem csak a lézeres 
forrasztásnál, hanem egyéb lézeres alumíniumhevítési technológiáknál is fontos szerepet 
játszhat. 
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A lézeres acélforrasztást befolyásoló tényez�k nagy része már ismert, de az alumínium 
eltér� tulajdonságai miatt ezek az ismeretek nem használhatók közvetlenül a lézeres 
alumínium forrasztásánál.  
A hagyományos alumíniumforrasztásról és az alumínium CO2 lézersugár elnyel�dését 
befolyásoló tényez�kr�l részlegesen vannak irodalmi adatok, de a lézeres alumínium 
forrasztás befolyásoló tényez�k rendszere jelenleg még nem áll rendelkezésre, aminek 
meghatározása a technológia megismeréséhez és kézbentartásához elengedhetetlen.  
A szakirodalomban hiányosan közölnek eredményeket a lézeres alumínium forrasztás 
technológiájával és a kötések jellemz�ivel kapcsolatban. A fellelhet� közlemények csak 
érint�legesen vagy speciális esetekben (pl.: acél-alumínium forrasztás, folyasztószer 
nélküli forrasztás) említenek eredményeket, így a folyasztószerrel végzett forrasztásról az 
irodalom nem ad elegend� felvilágosítást.  
 
 
3. A KUTATÁS CÉLKIT�ZÉSEI 
Az irodalomkutatás eredményei arról tanúskodnak, hogy a lézeres alumínium 
keményforrasztásról kevés az információ, amely f�ként az alumíniumötvözetek kis 
lézerenergia elnyel� képességével magyarázható, miközben az acélok forrasztási 
eredményei, annak el�nyös tulajdonságai, az alumínium esetén is sikereket ígérhetnek.  
A tanszéken megkezdett korábbi kutatások azt mutatták, hogy a hagyományos 
forrasztáshoz felhasznált KF-AlF3 bázisú folyasztószer alkalmas a CO2 lézerenergia 
hatékonyabb becsatolására. A folyasztószer elnyel�dést befolyásoló f�bb tényez�i, 
azonban nincsenek kell� mértékben feltárva, ami pedig elengedhetetlen a további 
felhasználáshoz. 
 
Az irodalmi összefoglaló alapján a kutatás célkit�zései a következ�k: 

• A CO2 lézeres alumínium keményforrasztott kötés jellemz�it befolyásoló f�bb 
tényez�k számbavétele, hatásainak elemzése, majd ezek bázisán a CO2 lézeres 
alumíniumforrasztás folyamatmodelljének kidolgozása. 

• A CO2 lézersugár és az eutektikus összetétel� KF-AlF3 folyasztószer kölcsönhatásai 
alapján a lézeres hevítés hatékonyságát befolyásoló f�bb tényez�k vizsgálata. 

• A CO2 lézeres alumínium forrasztási technológia optimalizálása a minimális h�bevitel 
szempontjából (egyenletes kötésmin�ség és minimális alapanyag megolvadás esetén).   

• A CO2 lézerrel forrasztott alumínium kötések f�bb jellemz�inek meghatározása (a 
varrat felülete, szerkezete és szilárdsága szempontjából). 

 
A hevítés hatékonysága alatt az alapanyag azonos mérték� megolvadásának gyorsaságát 
értem. Hatékonyabbnak tekintem a hevítést, ha a megolvadáshoz szükséges id� rövidebb.  
 
 
4. A KUTATÁS MÓDSZEREI 
A lézeres alumínium forrasztást befolyásoló tényez�k meghatározásához a hagyományos 
alumínium forrasztást, a lézer anyag kölcsönhatást és a lézeres forrasztást befolyásoló 
tényez�ket gy�jtöttem össze. Elméleti elemzésük után rendszerbe foglaltam és 
meghatároztam a köztük lév� kapcsolatokat és a forrasztott kötés tulajdonságaira kifejtett 
hatásukat. A befolyásoló tényez�k rendszerét kiegészítettem kutatómunkám során végzett 
kísérletekb�l megismert további, korábban nem vizsgált befolyásoló tényez�kkel.  
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A hevítési hatékonyságot befolyásoló tényez�k és a lézeres alumínium forrasztás 
hatásmechanizmusának megismerésére irányuló kutatások során a jelenségek kísérleti 
megismerését, leírását és elméleti elemzését választottam a kutatás módszeréül. 
Az irodalomban említett KF-AlF3 folyasztószer és a CO2 lézer kölcsönhatásának 
vizsgálatánál abból indultam ki, hogy a folyasztószer a lézer energia nagyobb mérték� 
elnyeletésére alkalmas, de az alapanyag hevítésének hatékonyságát befolyásoló f�bb 
tényez�k és ezek hatásai nem ismertek. Hipotézisem szerint a hevítés hatékonyságát több 
tényez� is befolyásolhatja. Ilyenek a folyasztószer mennyisége, nem kötött víztartalma, Si 
tartalma és a lézer üzemmódja. A hevítési folyamatok kísérleti megismerése után az 
eredmények kiértékelésével, elemzésével meghatároztam a hevítés hatékonyságát 
befolyásoló f�bb tényez�ket és hatásaikat. A hevítés hatékonyságát az alapanyag hevítési 
és megolvadási folyamatának optikai elemzésével vizsgáltam meg, digitális videokamera 
segítségével. A film képkockánkénti visszajátszásával határoztam meg az alapanyag 
megolvadásához szükséges id�tartamokat. Az egyes beállítások esetén kapott id�tartamok 
összevetésével állapítottam meg az egyes tényez�k hatását. A vizsgálatokat száraz és 
nedves folyasztószerrel, 3 különböz� folyasztószer mennyiségnél, különböz� lézer 
üzemmódban és Si tartalmú bevonatok esetén végeztem el. 
 
A CO2 lézerrel forrasztott folyamatos kötések technológiai adatainak optimálásánál a cél, a 
minimális alapanyag megolvadás volt. A kísérletek tapasztalatainak összegy�jtésével és 
leírásával összefüggéseket határoztam meg a technológia jellegzetességeire vonatkozóan.  
 
A CO2 lézerrel forrasztott varrat felületmin�ségét, a kötés szerkezetét és szilárdsági 
jellemz�it azzal a céllal vizsgáltam, hogy a kialakult tulajdonságok okait ennél a 
kötéstechnológiánál meghatározzam.  
 
 
5. KÍSÉRLETEK LEÍRÁSA 
 
5.1. A LÉZERES HEVÍTÉS HATÉKONYSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ�K 

MEGHATÁROZÁSA 
A hevítés hatékonyságát befolyásoló f�bb tényez�inek és hatásainak (a lézer és a 
bevonattal ellátott alumínium felület kölcsönhatásának) meghatározásához digitális 
videokamerát használtam, amire a folyamat viszonylagos gyorsasága, valamint utólagos 
alapos elemezhet�sége miatt volt szükség. A film képkockánkénti visszajátszásával a 
folyamatról 0,04 s-ként készített felvételekb�l határoztam meg az alapanyag 
megolvadásához szükséges id�tartamot a lézerrel való besugárzás kezdetét�l. Az egyes 
beállításoknál meghatározott id�tartamokat összevetve állapítottam meg az egyes tényez�k 
hatását az alumínium megolvadására.  
Megvizsgáltam a folyasztószer alkalmazásával végzett lézeres hevítés hatékonyságát 
száraz (leveg�n, 24 órás szárítás után) és nedves folyasztószernél (átlagosan 0,036 ml víz 
hozzáadásával), 3 különböz� flux mennyiség (6,5; 13,5; 20,1 g/m2), különböz� lézer 
üzemmódok (100 %-os, 66%-os, és 33%-os, kitöltési tényez�vel, 50 Hz frekvenciával), 
valamint Si tartalmú bevonatok esetén (33 tömeg % Si hozzáadásával). 
 
A flux bevonatokat egy erre a célra kifejlesztett szóró berendezéssel hoztam létre, 
amelynél egy álló szórófej el�tt meghatározott sebességgel haladtak el a lemez 
munkadarabok. A felvitt különböz� folyasztószer mennyiségeket a végigpásztázás 
számának változtatásával valósítottam meg. 
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A szóró berendezés a nagyobb méret� Si szemcséket tartalmazó folyasztószer (Silflux) 
szórására nem volt alkalmas, ezért ebben az esetben a munkadarabokat a folyasztószer 
azonosan higított vizes szuszpenzióba mártottam (20 térfogat % folyasztószert + 80 
térfogat % desztillált vizet tartalmazott). A bemártást nem lemezek, hanem csövek 
esetében alkalmaztam, a folyasztószer egyenletesebb felületi eloszlása miatt.  
 
A folyasztószer vizsgálatánál egy 40x40 mm-es négyzet alakú, 1 mm vastag, 99,5 %-os 
tisztaságú alumínium lemezt hevítettem CO2 lézerrel. A lemezeket két szemközti él mentén 
3-3 mm széles felületen támasztottam alá, hogy a felfekvésb�l adódó h�elvonás minél 
kisebb mértékben befolyásolja a h�eloszlást. A 3 mm-es átmér�j� lézerfoltot a 
munkadarabok közepére pozícionálva hevítettem fel az alapanyagot, a lézerfoltnál nagyobb 
területen létrejöv� megolvadásáig, 5 különböz� teljesítményértéknél. A vizsgált 
teljesítmény tartományt az el�kísérleteknél meghatározott értékek segítségével 
választottam ki. A lézeres hevítések során argon véd�gázt használtam a fókuszáló lencse 
megvédésére, és az oxidáció megakadályozására. A kísérleti beállítás vázlata az 5.1 ábrán 
látható. 

 
5.1 ábra. Kísérleti beállítás a folyasztószer lézer elnyelését befolyásoló tényez�inek 

meghatározásakor 
 
Minden kísérletet 3-szor végeztem el és az eredményekben közölt adatokat a 3 mérés 
átlagaként határoztam meg. A felvétellel lehet�ségem volt a folyamatot újra végignézni, 
kielemezni és a lézeres besugárzás kezdetét�l a flux és az alapanyag megolvadásáig eltelt 
id�tartamot meghatározni. A meghatározott id�tartamok jellemzik a lézeres hevítés 
hatékonyságát. A különböz� beállításoknál (flux mennyiség, nem kötött víz jelenléte, 
lézerüzemmód) hasonlóan jártam el.  
 
A videofelvételen látható jelenségeket a kísérletek elvégzése után a munkadarabok felületi 
változásainak elemzésével azonosítottam be, ahol megfigyelhet� volt, hogy egyes 
esetekben a flux nem olvadt meg, máskor csak a flux olvadt meg, majd az alapanyag 
felülete vagy teljes keresztmetszete is olvadt állapotba került. 
  
A Si tartalom alapanyag felhevítési sebességére gyakorolt hatását léptet�motorral hajtott, 
befogó tokmánnyal forgatott csövek esetében vizsgáltam. A 8 mm küls� átmér�vel és 1 
mm-es falvastagsággal rendelkez� csövek 42 fordulat/perc fordulatszámmal forogtak. A 
videofelvételek kiértékelése a megolvadáshoz tartozó id�tartamok alapján hasonlóan 
történt. A folyasztószer 1/3-ad tömeg %-ban tartalmazott Si por adalékot. 
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5.2.  KÖTÉSEK LÉTREHOZÁSA 
A dolgozatban bemutatott lézeres kísérletek nagyrészt a BME Járm�gyártás és –javítás 
Tanszék OPL 1800 típusú és az el�kísérletek részben a BAYATI TRUMPF 5000-es CO2 
lézeres berendezésével készültek. A kutatás során tompa, peremezett tompa és átlapolt 
cs�kötéseket hoztunk létre. Tompa kötések esetében 99,5 %-os tisztaságú Al (1050A) és 
Al-Mg (5005A), peremezett tompa kötéseknél Al-Mg-Si (6016), cs�kötéseknél 99,5 %-os 
alumíniumötvözeteket (1050A) vizsgáltunk.  
A kutatások kezdetén (Gál Péter közrem�ködésével) a tompa illesztés� ötvözetlen Al 
lemezek kötéseit vizsgálták. A saját kutatómunkámban ehhez a kötéshez kapcsolódó 
technológiai adatokat dolgoztam fel és határoztam meg a kötés jellemz�it, illetve a kötés 
kialakuló tulajdonságait befolyásoló tényez�ket, és a köztük lév� összefüggéseket. Ezen 
túlmen�en összehasonlítottam az általam készített kötésekkel (AlMg1 tompakötés, 
peremezett tompa kötés, átlapolt cs�kötések). A megvizsgált kötéstípusokat az 5.2 ábra 
mutatja be. 
 

 
 

(a) 
 

(b) 

 
(c) 

5.2 ábra. A lézeres forrasztás során megvizsgált kötéstípusok, 
(a) tompa illesztés, (b) peremezett tompa illesztés, (c) átlapolt cs�kötés 

 
Tompa illesztés� kötéseknél 100x25 mm-es lemart felület�, Al és AlMg1-es lemezeket 
szorítottunk össze, és vontuk be a lemez összeillesztett és a lézersugár által súrolt felületeit 
Si tartalmú folyasztószerrel. A kísérleteket a teljesítménys�r�ség, a sebesség és a lézerfolt 
méret változtatásával végeztük el, az egyenletes kötés és a minimális alapanyag 
megolvadás megvalósítása érdekében. 1, 2, 3 mm-es lemezvastagságok esetén vizsgáltuk a 
forrasztás lehet�ségét Al alapanyagok esetén.  
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Az AlMg1 alapanyagoknál szintén 1, 2, 3 mm-es lemezvastagságoknál vizsgáltuk a 
forraszanyagok alkalmazhatóságát különböz� huzalelhelyezéseknél és résméreteknél. Az 
alkalmazott hozaganyag eutektikus összetétel� Al-Si (AlSi12) ötvözet volt. A Si tartalmú 
folyasztószer minden esetben 20 %-os vizes szuszpenzióként került felvitelre a felületre. A 
készülékben rögzített munkadarabokat SM 2000-s vezérlés� CNC asztal mozgatta a 
lézersugár alatt.  
Peremezett tompa kötések vizsgálatánál a lemezek 2,5 mm-es lekerekítéssel rendelkeztek. 
Méretük 300x270 mm, a lemezvastagság 1,2 mm volt. A lemezeket sárgarézb�l készült 
h�t�furatokkal ellátott készülékbe fogtuk be a peremezett felületeknél, rés nélkül 
összeszorítva. A hozaganyag a lemezek peremei által kialakított résben helyezkedett el és a 
felület a folyasztószer 20 %-os vizes szuszpenzióval volt bevonva. A munkadarabot CNC 
vezérlés� asztal mozgatta a lézersugár alatt.   
 
Kísérletek során adott fókuszfolt és a rendelkezésre álló maximális teljesítmény esetén 
kerestük azt az optimális sebességet, ahol a folyamatos varrat, minimális energia bevitellel 
létrehozható. Az optimális sebesség meghatározását különböz� hozaganyagok (paszta, 
huzal) lézerfolt átmér�k (2; 2,5 mm) és h�tés esetén (h�téssel, h�tés nélkül) végeztem el. A 
felhasznált hozaganyag Si tartalmú paszta és eutektikus összetétel� AlSi12 1,5 mm-es 
huzal volt.  
 
A cs�kötések létrehozásakor 8 mm-es küls� átmér�j� és 1 mm-es falvastagságú 99,5 %-os 
tisztaságú Al csöveket használtunk. A csövek egyik oldalának kitágításával hoztuk létre az 
átlapolt kötéseket, amelyeknél a csövek közötti rés kitöltésére forrasztópaszta 
hozaganyagot használtunk. A csövek küls� felületére normál és Si tartalmú fluxot vittünk 
fel a hatékonyabb hevítés céljából. A technológia kidolgozása során a lézerfolt méretet, a 
foltmegosztást, a teljesítményt és a forgási sebességet változtattam.  
 
 
6. A KUTATÁS SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK 
 
6.1.  ALAPANYAGOK  
Az alapanyagok kiválasztásánál szerepet játszott az alkalmazott flux olvadási h�mérséklet 
tartománya (565-572 °C) és a gyakorlati felhasználhatóság. Eszerint ötvözetlen Al 
(1050A), Mg-mal (5005A), illetve a Mg-mal és Si-mal ötvözött (6016) alumínium 
alapanyagokat használtunk. Tompa kötéseknél ötvözetlen és Mg ötvözés� alumínium 
lemezeket, a peremezett tompa kötéseknél Al-Mg-Si ötvözetet, míg cs�kötéseknél 
ötvözetlen Al csöveket használtunk. 
 
6.2.  HOZAGANYAGOK 
A felhasznált hozaganyag – az alapanyagokhoz hasonlóan és az irodalmi összefoglalóban 
leírt kedvez� tulajdonságai folytán (nagy szilárdság, kis korrózióra való hajlam) – a 
folyasztószer olvadási h�mérséklet tartományához igazodva eutektikus összetétel� Al-Si 
(12 tömeg % Si) ötvözet volt. A hozaganyagok különböz� átmér�j� huzal (d = 0,8 mm; 
1,2; 1,5 mm), illetve forrasztópasztába kevert eutektikus összetétel� Al-Si por formájában 
kerültek felhasználásra.   
 
6.3.  FOLYASZTÓSZEREK 
A vizsgálatokhoz az irodalmi összefoglalóban bemutatott K1-3AlF4-6 folyasztószert 
használtuk. 
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A folyasztószer összetétele: (K: 28-31 %, Al: 16-18 %, F: 49-53 %, Fe: max. 0,03 %, Ca 
max. 0,2 %, H2O (550 °C): max. 2,0 %). A Si tartalmú flux (Silflux) 33 tömeg % Si port 
tartalmazott a fluxban elkeverve. A forrasztó paszta a fenti folyasztószerb�l, eutektikus 
összetétel� Al-Si porból és a viszkozitását növel� alkoholos ún. köt�anyagból állt (LTB-
35-00 SSK NOCOLOK). A folyasztószert vizes szuszpenzió formájában vagy paszta 
formájában vittük fel a felületre, attól függ�en, hogy milyen geometriájú kötést 
vizsgáltunk. A folyasztószer oldószereként desztillált vizet használtunk.  
 
6.4.  SEGÉDANYAGOK 
A kísérletek során argon véd�gázt használtunk, amelynek feladata kett�s volt. Egyrészt 
védte a forrasztásban résztvev� felületeket az oxidációtól – hiszen a folyamatosan a 
forrasztás környezetébe juttatott véd�gáz fizikailag kizárta a környezetb�l az oxigént – 
másrészt megvédte a lézerfejben található fókuszáló lencsét a folyamat közben keletkez�, 
felfröccsen� szennyez�désekt�l.  
 
6.5.  A MUNKADARABOK EL�KÉSZÍTÉSE 
A munkadarabok méretre darabolása, tompa kötéseknél az illeszked� felületek síkba 
marása után sorjátlanításra kerültek. A darabolást acetonnal történ� durva, majd 10 %-os 
trinátrium-foszfát (Na3PO4) vizes oldattal végzett finom zsírtalanítás, vízben való öblítés és 
szárítás követte. 
A kötések keresztmetszetének vizsgálatakor a darabolást, csiszolás, polírozás, majd a 
maratás követte. A marószer összetétele: 10 cm3 HF, 15 cm3 HCl, 25 cm3 HNO3 és 100 
cm3 desztillált víz volt. Ezt a marószert használtuk minden esetben, amely a dolgozatban 
bemutatásra került, így az egyes felvételeknél ezt külön nem jelöltem.  
 
 
7. A KUTATÁS SORÁN FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK 
 
7.1.  A LÉZER BERENDEZÉS 
A lézeres forrasztási kísérletekhez két lézer berendezést használtunk. Az el�kísérletekhez 
egy maximálisan 5 kW fényteljesítmény�, TLC 105 típusú, nagyfrekvenciás gerjesztés�, 
CO2 lézert egy 5 tengelyes CNC vezérelt repül� optikás mozgató mechanizmussal; majd a 
kísérletek túlnyomó részénél egy OPL típusú maximálisan 1,8 kW fény teljesítmény 
kibocsátására alkalmas, hosszáramlású, CO2 lézert.  
A kicsatolt lézersugár cirkulárisan polarizált volt mindkét berendezésnél. Az OPL típusú 
berendezés sugarának intenzitás-eloszlása a 7.1 ábrán látható.  
  

 
7.1 ábra. A lézersugár intenzitás eloszlása 
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A lézersugarat tükrök irányítják a megmunkáló fejhez. A lézersugár fókuszálását a 
lézerfejben elhelyezked� 5’’-os fókusztávolsággal rendelkez� Cink-szelenid lencse végzi. 
Mivel a berendezés fixen rögzített optikával rendelkezik a munkadarabok és a lézersugár 
közötti relatív elmozdulást a lézer fej alatt elhelyezked� 2 tengely mentén SM2000-s 
vezérl� által mozgatott munkaasztal biztosította. 
A lézeres berendezés teljesítményeloszlásának és foltátmér�jének meghatározását és 
kalibrálását egy PROMETEC gyártmányú, UFF 100-as típusú LASERSCOPE-pal és egy 
LABMASTER típusú teljesítménymér� berendezéssel végeztük el. 
 
7.2. KÉSZÜLÉKEK 
A felhasznált készülékek a munkadarabok geometriájának és illesztésének megfelel�en 
pozícionálták és rögzítették a próbatesteket.  
A folyasztószer és a lézer kölcsönhatásának a vizsgálatánál a készülék feladata a 
munkadarab pozicionálása volt. Mivel elmozdulás nem volt, így a rögzítésr�l nem kellett 
gondoskodni. A készülék a munkadarabok felfekvésb�l adódó eltéréseit is kiküszöbölte 
azáltal, hogy a hevítés helyét�l távolabbi részeken csak 2-3 mm-es sávban érintkezett a 
lemezekkel.   
 
Tompa illesztés� lemezeknél a munkadarabok tetsz�leges hézaggal és hézagnélküli 
állapotban is rögzíthet�ek voltak.  
 
Peremezett tompa kötésnél az egymáshoz közelíthet� szorító pofák hézagmentesen hozták 
létre a kapcsolatot a peremezett felületek között. Ebben az esetben a berendezés 
szorítópofái sárgarézb�l készültek, és h�t�furatokkal voltak ellátva a nagyobb 
geometriával rendelkez� munkadarab egyenletesebb h�eloszlásának biztosítására. A 
h�t�furatokban víz áramoltatásával lehet�ség nyílt az intenzívebb h�tés hatásának 
vizsgálatára is. 
 
A csövek lézeres forrasztásához egy léptet�motorral mozgatott eszterga tokmányhoz 
hasonló, központos befogásra alkalmas forgó tokmányt használtunk, amelybe befogtuk a 
kitágított csövet. Az ellendarabot egy forgó esztergacsúcs támasztotta meg. 
 
7.3. FOLYASZTÓSZER SZÓRÓ BERENDEZÉS 
A folyasztószer vizsgálatánál a bevonat felvitelére egy leveg�vel m�köd�, a porlasztás 
elvét felhasználó, WIL-M676 típusú AIR BRUSH KIT szóró berendezés (szórófej) 
szolgált. A bevonandó munkadarabok egy CNC vezérelt munkaasztalon helyezkedtek el. A 
munkaasztal adott sebességgel való elhaladásával, az álló szórófej el�tt jött létre a réteg. A 
szórási m�veletet többször elvégezve különböz� mennyiség� folyasztószer felvitelére volt 
lehet�ség. 
 
7.4. VIDEOESZKÖZÖK 
A hevítés hatékonyságának vizsgálatához felhasznált videokamera egy JVC GR-DVL 145 
EG típusú digitális kamera volt, amely 25 képkockát rögzített másodpercenként. 
Számítógépes feldolgozással lehet�vé vált a felvétel 0,04 s-ként készített képkockánkénti 
léptetése, a folyamatok id�szükségletének a meghatározása. A folyasztószer felületének 
vizsgálatához MVM-88 Master típusú video mikroszkópot használtam. 
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7.5. A KÖTÉSEK VIZSGÁLATÁHOZ FELHASZNÁLT BERENDEZÉSEK 
7.5.1. Felület vizsgálat 
A lézeresen forrasztott kötések felületi topográfiájának szemléletes bemutatásához egy 
optikai elven m�köd� lézeres felületi topográfot használtam (gyártmány: RODENSTOK, 
típus: RM600). M�ködési elve alapján a felület adott hálózat szerinti bepásztázásával 
digitálisan leképzi azt. A felületi topográfia a vizsgált felületre mer�legesen ±3-tól ±300 
µm-es tartományban mérhet�. Az eljárás el�nye a hagyományos tapintót�s eljáráshoz 
képest, hogy nincs fizikai érintkezés a lézer és a munkadarab között, így deformáció és a 
felület sérülése nélkül vizsgálható a munkadarab. A felületr�l kapott információkat egy 
számítógép gy�jti össze, és ennek segítségével értékelhet� ki az eredmény.   
 
7.5.2. Szerkezet vizsgálat 
A létrehozott kötések szerkezetének vizsgálatát a keresztmetszeti csiszolat elkészítése és a 
maratás után hagyományos fénymikroszkóppal (ZEISS NEOPHOT 21, METAVAL) és 
elektronmikroszkóppal (PHILIPS XL 30, JEOL JSM-840) végeztük el. A 
mikroszkópokkal a kötések geometriáját, szövetszerkezetét és vegyi összetételét határoztuk 
meg. 
A kötések keménységeloszlásának vizsgálatát Hanneman típusú mikro-keménységmér� 
berendezéssel végeztük. A mérés során 0,1 és 1 N-os terheléseket használtunk.   
 
7.5.3. Szilárdsági vizsgálat 
A kötések szakítószilárdságát egy INSTRON 1195 típusú, 100 kN-os egyetemes 
szakítógéppel végeztük. A statikus szakítóvizsgálatok során felvettük a szakítódiagramot 
és a hozzá tartozó szakítószilárdsági értékeket határoztuk meg. 
 
 
8. EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA ÉS KIÉRTÉKELÉSE 
 
8.1.  A CO2 LÉZERES ALUMÍNIUM FORRASZTÁS 

FOLYAMATMODELLJÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
A lézeres technológiák eredményét befolyásoló tényez�ket már általánosan vagy több 
elterjedt technológiára vonatkozóan (vágás, hegesztés) összegy�jtötték, azonban a lézeres 
forrasztás esetében – a technológia újszer�sége következtében – ez eddig még nem történt 
meg. A technológia jobb megismeréséhez, kidolgozásához azonban ez elengedhetetlen, 
ezért meghatároztam a lézeres alumínium forrasztott kötés (kialakuló) tulajdonságait 
befolyásoló tényez�ket és a tényez�k közötti összefüggéseket. 
 
A befolyásoló tényez�k számbavétele el�tt a kialakítandó forrasztott kötés azon jellemz�it 
határoztam meg, amely számunkra m�szaki szempontból fontos. Ezek a kötés felülete, 
esztétikussága (utómunkálás igénye), deformációja, szilárdsága. Ezeket nevezem 
együttesen a kötés kialakuló tulajdonságainak, amelyeket a hatások összetettsége miatt 
egyben kezeltem. 
 
A befolyásoló tényez�ket el�ször a hagyományos alumínium forrasztás, a lézer-anyag 
kölcsönhatás és a lézeres forrasztás területér�l gy�jtöttem össze. E három területr�l szerzett 
ismeretek birtokában, azok rendszerezésével több tényez�csoportot határoztam meg a 
befolyásolló tényez�k között. Ezen csoportokat az els�-, másod-, és a harmadrend� 
tényez�knek neveztem el.  
A kötés tulajdonságaira közvetlenül a harmadrend� tényez�k hatnak, amelyeket a 
másodrend�eken keresztül az els�rend� tényez�k befolyásolják. Az így besorolt els�rend� 
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tényez�k az egyes alapbeállításoknak, alapjellemz�knek felelnek meg, melyeket a 
következ� csoportokba soroltam: lézer, alapanyag, hozaganyag, folyasztószer, véd�gáz és 
technológia. A befolyásoló tényez�k csoportokba rendezve a 8.1 táblázatban láthatók.  
 
A végül meghatározásra kerül� folyamatmodell, folyasztószerrel történ� lézeres 
alumínium forrasztására vonatkozik.  
A befolyásoló tényez�k értékelése során el�ször a kötés tulajdonságait közvetlenül 
befolyásoló harmadrend� tényez�ket, majd az alacsonyabb rend� tényez�k magasabb 
rend�ekre gyakorolt hatását mutatom be. 
 

T
ec

hn
ol

óg
ia

 

• 
M

oz
ga

tá
si

 
se

be
ss

ég
 

• 
R

és
 n

ag
ys

ág
a 

• 
R

és
 a

la
kj

a 
• 

K
és

zü
lé

k 
ki

al
ak

ítá
sa

 
(r

ög
zí

té
s 

sz
em

po
nt

já
bó

l)
 

• 
K

és
zü

lé
k 

ki
al

ak
ítá

sa
 

(h
�
el

vo
ná

s 
sz

em
po

nt
já

bó
l)

 
 

V
éd
�

gá
z 

• 
Ö

ss
ze

té
te

le
 

• 
M

en
ny

is
ég

e 
• 

B
ef

úv
ás

i 
ir

án
ya

 
• 

B
ef

úv
ás

i 
se

be
ss

ég
e 

 

Fo
ly

as
zt

ós
ze

r 

• 
Ö

ss
ze

té
te

le
 

• 
M

en
ny

is
ég

e 
• 

Fo
ly

as
zt

ós
ze

r 
m
�
kö

dé
si

 
h�

m
ér

sé
kl

et
e 

• 
V

íz
ta

rt
al

m
a 

• 
Si

 ta
rt

al
m

a 
• 

H
�
tá

gu
lá

sa
 

• 
E

gy
en

le
te

ss
ég

e 
• 

Fa
jh
�
je

 
 

H
oz

ag
an

ya
g 

• 
Ö

ss
ze

té
te

le
 

• 
M

en
ny

is
ég

e 
• 

G
eo

m
et

ri
áj

a 
• 

E
l�

ze
te

s 
m

eg
m

un
ká

lá
sa

, 
h�

ke
ze

lé
se

 (b
el

s�
 

fe
sz

ül
ts

ég
 á

lla
po

ta
, 

ki
in

du
ló

 
sz

öv
et

sz
er

ke
ze

te
) 

• 
Fe

lü
le

t t
op

og
rá

fi
áj

a 
(R

a)
 

• 
Fe

lü
le

ti 
tis

zt
as

ág
a 

(o
xi

dm
en

te
ss

ég
e,

 
zs

ír
m

en
te

ss
ég

e)
 

• 
O

lv
ad

ás
po

nt
ja

 
(t

ar
to

m
án

ya
) 

• 
A

da
go

lá
sa

 
• 

H
�
el

vo
ná

sa
 

(h
�
ve

ze
té

se
, 

h�
át

ad
ás

a,
 

h�
su

gá
rz

ás
a,

 
fa

jh
�
je

,  
ol

va
dá

sh
�
je

, 
ér

in
tk

ez
és

e 
az

 
al

ap
an

ya
gg

al
) 

• 
H
�
tá

gu
lá

sa
 

• 
O

ld
ék

on
ys

ág
a 

az
 

al
ap

an
ya

gg
al

 
• 

Sz
ilá

rd
sá

ga
 

A
la

pa
ny

ag
 

• 
Ö

ss
ze

té
te

le
 

• 
G

eo
m

et
ri

áj
a 

(f
or

ra
sz

tá
s 

he
ly

én
él

) 
• 

Fe
lü

le
t t

op
og

rá
fi

áj
a 

(R
a)

 
• 

Fe
lü

le
t t

is
zt

as
ág

a 
(o

xi
dm

en
te

ss
ég

e,
 

zs
ír

m
en

te
ss

ég
e)

 
• 

H
�
el

vo
ná

sa
 

(h
�
ve

ze
té

se
, h
�

át
ad

ás
a,

 
h�

su
gá

rz
ás

a,
 fa

jh
�
je

, 
ol

va
dá

sh
�
je

, 
ér

in
tk

ez
és

e 
a 

ho
za

ga
ny

ag
ga

l)
 

• 
H
�
tá

gu
lá

sa
  

• 
E

l�
ze

te
s 

m
eg

m
un

ká
lá

sa
, 

h�
ke

ze
lé

se
 (

be
ls
�
 

fe
sz

ül
ts

ég
 á

lla
po

ta
, 

ki
in

du
ló

 
sz

öv
et

sz
er

ke
ze

te
) 

• 
O

lv
ad

ás
po

nt
ja

 
(t

ar
to

m
án

ya
) 

• 
O

ld
ék

on
ys

ág
a 

a 
ho

za
ga

ny
ag

ga
l 

• 
Sz

ilá
rd

sá
ga

 
• 

Fo
rr

as
zt

ás
i f

el
ül

et
 

na
gy

sá
ga

 
 

8.
1 

tá
bl

áz
at

. A
 lé

ze
re

s 
al

um
ín

iu
m

 fo
rr

as
zt

ás
t b

ef
ol

yá
so

ló
 e

ls
�
re

nd
�
 té

ny
ez
�
k

 
L

éz
er

su
gá

r 

• 
T

el
je

sí
tm

én
ye

  
• 

Fó
ku

sz
fo

lt 
m

ér
et

e 
• 

M
ód

us
sz

er
ke

ze
te

 
(i

nt
en

zi
tá

s 
el

os
zl

ás
a)

 
• 

Fó
ku

sz
ge

om
et

ri
áj

a 
• 

Fó
ku

sz
tá

vo
ls

ág
a 

• 
Po

la
ri

zá
lts

ág
a 

• 
H

ul
lá

m
ho

ss
za

 
• 

Ü
ze

m
m

ód
ja

 
 

 

Az irodalomból összegy�jtött és elsajátított ismeretek, illetve ezek elemzése alapján 
megállapítottam, hogy a kötés kialakuló tulajdonságait lézeres forrasztásnál alapvet�en a 
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bevitt és elvont h� mennyisége, id�beni alakulása és a hozaganyag terülési jellemz�i 
határozzák meg. A bevitt és az elvezetett h�mennyiség id�beni alakulása határozza meg a 
munkadarab adott pontjának h�mérsékletét. Optimális technológiai beállításnál ez a 
h�mérséklet a folyasztószer, az alapanyag és a hozaganyag által meghatározott forrasztási 
h�mérsékletnek felel meg. Ez azonban még nem elegend� feltétel a forrasztott kötés 
létrejöttéhez, mert a hozaganyagnak el is kell tudnia terülni a felületen. A terüléshez 
megfelel� nedvesítési feltételek és a forrasztási h�mérséklet meghatározott ideig tartó 
fennállása szükséges.  
 
8.1.1. A h�bevitelt befolyásoló tényez�k 
A munkadarabba bevitt h� mennyisége a felületen rendelkezésre álló teljesítménys�r�ség 
nagyságától, a kölcsönhatásban résztvev� anyagok (alapanyag, hozaganyag, folyasztószer) 
abszorpciós képességét�l, a fókusztorzulástól és a fókusz megosztástól függ.  
A felületen rendelkezésre álló fajlagos teljesítmény nagysága és felületi eloszlása a 
lézerfoltban – erre alkalmas m�szerrel – megmérhet�, amelyre több tényez� is hatással 
van. 
A felület- és id�egységre vonatkoztatott maximálisan bevihet� energia nagysága függ a 
lézersugár intenzitás eloszlásától, a kicsatolt lézerteljesítmény nagyságától, a lézer 
üzemmódjától. Ezeken kívül a fókuszfolt méretét�l és geometriájától, a folt mozgás 
sebességét�l vagy álló lézersugárnál a hatás id�tartamától. 
 
A Gauss módusszerkezet TEM01* -es megváltozásával a teljesítmény intenzitás maximuma 
nem a terület középén csúcsosodva, hanem körgy�r� formában helyezkedik el. A folt 
közepén található alacsony intenzitású tartomány a forraszanyagot így kisebb mértékben 
hevíti, amely hasznos lehet például álló helyzet� forrasztásnál gy�r� kialakítású 
hozaganyagok alkalmazásakor, ahogy ezt az irodalomban láthattuk. 
 
A lézersugár elnyel�dése az irodalmi ismeretek és a saját vizsgálatok alapján függ a 
lézersugár hullámhosszától, beesési szögét�l, üzemmódjától, polarizáltságától, a 
kölcsönhatásban résztvev� anyagok összetételét�l, a felület tisztaságától, a felületi 
topográfiától, a felületre esetlegesen felvitt folyasztószer mennyiségét�l, Si tartalmától és 
víztartalmától.  
 
A lézerfolt torzulása 
A lézerfolt torzulása alatt az eredeti lézerfolt geometriájának és felületi teljesítmény 
intenzitás eloszlásának megváltozását értem, amely a lézersugár hossztengelyének 
irányában, eltér� távolságra lév�, általános helyzet� felületekkel való kölcsönhatás közben 
lép fel.  
 
A lézerfolt torzulásánál a lézersugár, mint kúp és az általános helyzet� felület áthatásával 
keletkez� felület lesz az új torzult lézerfolt geometria, ami a h�bevitelnél játszik szerepet, 
és els�sorban görbült felületek (hajlított lemezek és csövek) esetében tapasztalható. Ez a 
torzulás javíthatja, de ronthatja is a hevítés hatékonyságát.   
 
A leggyakrabban használt lézeres technológiáknál (vágás, mélyvarratos hegesztés) ezen 
jellemz�k vizsgálata nem szükséges, mivel általában a fókuszfolt közelében a maximális 
teljesítménys�r�séggel való megmunkálásra törekednek. A forrasztásnál azonban, ahol a 
foltméret nagyobb szerepet játszik, ez a jelenség fontos. A fókusztorzulásra a 8.1 ábrán 
láthatunk néhány jellemz� példát.  
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(a) 
 

(b) 
 

(c) 
8.1 ábra. Vázlat a lézerfolt torzulás értelmezéséhez,  

(a) átlapolt lemezeknél, (b) csöveknél, (c) összetett felületeknél 
 
A 8.1.a ábrán olyan esetre láthatunk példát, amikor a felület párhuzamos eltolódásából 
adódó teljesítménys�r�ség változásról beszélhetünk. Ez els�sorban sík lemezek esetében 
fordul el�. Az intenzitásbeli eltérés a két lemez között függ a fókuszáló optika 
fókusztávolságától és a lemezvastagságtól. A lézersugár teljesítménys�r�ség változását 
láthatjuk a 8.2 ábrán a lemezvastagság függvényében, különböz� defókusztávolságoknál, 
amely különböz� fókusztávolságú optikáknál fordul el�. 
 

 
8.2 ábra. A lézersugár teljesítménys�r�ség változása a lemezvastagság függvényében 

 
Kisebb fókusztávolság esetén (kisebb defókusz távolságnál) azonos lemezvastagságnál ez 
az eltérés jelent�sebb. A folttorzulásból adódó intenzitás változás kis lemezvastagságok (1-
2 mm) és nagyobb fókusztávolságok (pl.: 5 colos lencsék) estén azonban kis mérték�. 
 
A 8.1.b ábrán a csöveknél tapasztalható folt torzulást figyelhetünk meg. A görbült felületen 
a kör foltgeometria negyedrend� térgörbével határolt lézerfolttá torzul, amelynek a 
rövidebb szimmetriatengelye a cs� hossztengelyével lesz párhuzamos.  
 
A beesési szög megváltozásának hatására az eredeti keresztmetszetben mérhet� 
teljesítménys�r�ségek csökkennek. A nagyobb méret� folt ellenére az elnyel�dés mértéke 
csökken. Ennek a hatásnak az er�sségét a folt átmér�jének és a felület görbületének a 
viszonya határozza meg. Minél nagyobb a felület görbülete adott lézerfolt átmér�nél, annál 
kisebb területen jön létre az azonos mérték� energia becsatolás. A 8.3 ábrán a 
teljesítménys�r�ség csökkenés látható a lézersugár és a cs� hossztengelyeire mer�legesen 
mért távolság függvényében, különböz� cs� átmér�knél, 3 mm-es foltátmér� esetén.  
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8.3 ábra. A teljesítménys�r�ség változása különböz� cs�átmér�k esetén 

 
Az értékek meghatározásánál figyelembe vettem a fókuszálásból és a cs� felületi 
görbületéb�l adódó beesési szög megváltozását is. Ez a magyarázata annak, hogy a sík 
felület esetén is csökken a teljesítménys�r�ség. A módus eloszlást a számításoknál egy 
átlagos értékkel vettem figyelembe. Természetesen ez még módosíthatja az eredményeket, 
a módus jellegét�l függ�en. A beesési szög és az elnyel�dés változás összefüggését az 
irodalmi áttekintésben a 2.26 ábrán bemutatott diagram alapján vettem figyelembe. 
Egy összetettebb helyzetet ábrázol a 8.1.c ábra, ahol a hevített felület az alapanyag és a 
huzal formájú hozaganyag felületeib�l tev�dik össze. Itt a lézersugár hossztengelyének 
irányába mért felületi távolságok és a beesési szögek is változnak. Kis geometriai 
méreteknél (huzal átmér�, peremezési sugár) azonban a felületek távolság változása kisebb 
hatással van az elnyel�désre, mint a beesési szög megváltozása. Az el�z�ekben említett 
hatások mellet itt a lézerfény egyszeri vagy többszörös reflexiója is nagy szerepet játszik 
az elnyelt energia nagyságában. Amint azt az irodalmi összefoglalóban bemutattam, az 
ilyen jelleg� fényvisszaver�dést néhány helyen fel is használják az elnyel�dés növelésére 
vagy a munkadarab egyenletesebb felhevítésére. A lézersugár jellegzetes visszaver�dés 
típusait láthatjuk a 8.4 ábrán.  
 

 
8.4 ábra. Lézersugarak osztályzása a visszaver�dés szempontjából 

 
Az „a” jel� lézersugarak egyszer, a „b” jel� kétszer és a „c” jel� ennél is többször ver�dik 
vissza. A fenti ábrából is látszik, hogy az elnyel�dés a beesési szögek megváltozása és a 
visszaver�dések miatt is összetett. A felületelemek rangsorolhatók aszerint, hogy milyen 
mérték� az elnyel�dés. A legnagyobb elnyel�dés ott tapasztalható, ahol a beesési szög 
legközelebb áll a 90 fokhoz és az esetleges fényvisszaver�dések miatt további energia 
bevitel valósulhat meg. A legkevésbé hatékony h�bevitel a huzal azon felületein 
tapasztalható, ahol a beesési szög nagyon kicsi vagy 0 fok és a visszaver�désekb�l sincs 
további hevítés.  
Természetesen a felületek bonyolultságának növekedésével az elnyel�dési viszonyok 
vizsgálata is nagyobb jelent�séggel bír. A fókusztorzulás következményeit a 
fényvisszaver�dési viszonyok és a beesési szög hatásának figyelembevételével vizsgálni 
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lehet, mert ez fontos szerepet játszhat az optimális foltátmér� és foltgeometria 
meghatározásakor. 
 
A lézerfolt megosztása 
A lézerfolt megosztása az összekötend� munkadaraboknál az alapanyagok, és a 
hozaganyag felületére jutó lézerfolt terület nagyságának arányát adja meg. Ezzel 
befolyásolni lehet, hogy a közvetlen lézeres hevítésnél mennyi energia jusson az 
alapanyagba, illetve a hozaganyagba, ami a h�tömegbeli és az olvadáspontbeli 
különbségek miatt fontos. A forraszanyag megolvadása ugyanis akkor kell, hogy 
elkezd�djön, amikor az alapanyag kötésben résztvev� felületének h�mérséklete is eléri a 
forrasztás h�mérsékletét, ugyanakkor addig kell, hogy folyékony állapotban maradjon, 
amíg a kötésben rendelkezésére álló teret ki nem töltötte és a diffúziós kötés létre nem jött. 
A folt megosztás olyan esetekben is értelmezhet�, amikor nincs közvetlen hevítés� 
hozaganyag. Például átlapolt cs�kötésnél a két cs�re külön-külön es� lézerfolt részek 
területe határozza meg a foltmegosztást, amely a csövek különböz� mérték� hevítését teszi 
lehet�vé. 
 
A lézeres forrasztásnál is beszélhetünk – a forraszanyag hevítésének szempontjából - direkt 
és indirekt hevítésr�l. Az indirekt hevítés a lézeres hevítés már korábban tárgyalt jellege 
miatt nem minden esetben el�nyös (intenzív felületi hevítés alkalmazását az anyagok 
h�vezetése korlátozza). A direkt és az indirekt hevítésre a 8.5 ábra mutat példát 
hozaganyag alkalmazásakor. A hevítés ezen kívül történhet az összekötend� darabokra 
vonatkozóan szimmetrikusan vagy aszimmetrikusan is.  

 

 
(a) 

 
(b) 

8.5 ábra. Az indirekt (a), és a direkt (b) lézeres hevítés értelmezése 
 
A folt megosztása direkt hevítés esetén els�sorban az összekötend� alapanyagba és a 
hozaganyagba jutó energiák arányát, míg indirekt hevítéskor az egyes munkadarabokba 
jutó energia arányát, szimmetriáját határozza meg.    
A fókuszfolt megosztását a felületen a fókuszfolt mérete és geometriája, a hozaganyag 
típusa és geometriai méretei, illetve a kötés típusa határozzák meg els�sorban, de 
figyelembe kell venni a lézersugár keresztmetszeti teljesítmény eloszlását (szimmetriáját) 
és az esetlegesen fellép� fókusztorzulást is. 
 
Direkt lézeres hevítésnél a hozaganyagot közvetlenül is hevítjük, így annak megolvadása 
nem biztos, hogy akkor következik be, amikor az alapanyag már elérte a forrasztási 
h�mérsékletet. Ebben az esetben a hozaganyag a résb�l eltávolodva összehúzódik és 
megakadályozza, hogy a kötés létrejöjjön. A megfelel� felhevítés közvetlenül is elérhet�, 
azonban meg kell határozni azt az optimális foltmegosztást, amikor a hozaganyag 
megolvadása és az alapanyagok megfelel� h�mérsékletre való felhevülése egy id�ben 
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történik meg. A lézerfolt elosztás értelmezése és lehet�ségei láthatók a 8.6 ábrán direkt 
hevítéskor. 
 
A 8.6a ábrán látható foltmegosztás a lézerfolt haladási irányára mer�leges metszetet 
ábrázol. A d átmér�j� lézerfoltból x szélesség� rész a hozaganyagot és (Y1+Y2) 
szélesség� a munkadarabokat hevíti. Az X és az (Y1+Y2) aránya határozza meg az 
alapanyagba és a hozaganyagba bevihet� h� arányát, amivel a felhevítés optimalizálható, 
összehangolható, illetve a munkadarabok szimmetrikus vagy aszimmetrikus hevítését is. 
Az eltér� Y1 és Y2 alkalmazása olyan esetekben lehet indokolt, amikor a kötés nem 
szimmetrikus. Például az alapanyagok eltér� vastagságúak vagy különböz� összetétel�ek.  
Adott hozaganyag méretek esetén, a fenti ábrán bemutatott elrendezésben nagyobb 
fókuszfolt alkalmazásakor a hozaganyagba arányaiban kevesebb energia jut. Így a 
felhevülése ugyanakkora kicsatolt lézerteljesítménynél lassabban történik meg és az 
alapanyagokba jutó h�mennyiség megn�. Ezáltal a hozaganyag túl gyors felhevülése 
közvetlen hevítésnél is elkerülhet�.  
 

 
(a)  

(b) 

 
(c) 

8.6 ábra. Vázlat a lézerfolt megosztás értelmezéséhez és lehet�ségei a direkt lézeres 
hevítéskor, (a) tompa, (b) peremezett, (c) átlapolt kötésnél 

 
Az indirekt lézeres hevítés történhet egy osztatlan vagy két különálló lézersugárral. Ebben 
az esetben a lézer nem hevíti közvetlenül a hozaganyagot. A különálló lézersugarak esetén 
egy kettéosztott vagy két külön lézersugarat alkalmaznak [33], amelyek az összekötend� 
alapanyagokat külön hevítik. Ilyen esetekben a hozaganyag felhevülése függ az alapanyag 
és a hozaganyag közötti érintkezést�l is. Ha az érintkezés vonalszer� (pl.: sík és henger 
felületek érintkezésénél) vagy nem optimális esetben csak pontszer� (nem megfelel� 
felfekvés) akkor a hozaganyag megolvadása kés�bb következik be, vagy meg sem történik 
teljes mértékben. A felfekvési felületek kedvez�bb megválasztásával (idomszer� 
forraszanyag geometriák) azonban javítható a h�átadás, de ez a forraszanyaggal 
kapcsolatos költségeket növelheti.  
Indirekt lézeres hevítésre mutat példát a 8.7 ábra olyan esetben, amikor hozaganyaggal 
történ� forrasztáskor két lézersugarat vagy diffúziós forrasztáskor egy lézersugarat 
alkalmazunk.  
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(a) 

 

 
 

(b) 
8.7 ábra. Vázlat az indirekt lézeres hevítés lehetséges megoldásaihoz, 

(a) hozaganyaggal, (b) hozaganyag nélkül (Si adalékkal) 
 
Indirekt hevítéskor, mivel a hozaganyagot nem éri közvetlen lézersugár, ezért a folt 
megosztást ebben az esetben az alapanyagok felületét ér� lézerfolt területek arányaként 
értelmezzük. A 8.8 ábrán egy tompa és egy átlapolt kötés estén figyelhetjük meg a 
foltmegosztás értelmezését. 
A 8.8 ábrán látható Y1, Y2 lézerfolt területek arányai határozzák meg a hevítés 
aszimmetriáját. Így a foltmegosztás módosításával lehet�vé válik a különböz� anyagrészek 
eltér� felhevítése, amellyel optimális h�mérsékleti viszonyokat tudunk létrehozni 
forrasztáskor. 
 

 
(a) 

 
(b) 

8.8 ábra. Vázlat a foltmegosztás értelmezéséhez indirekt hevítéskor, 
 (a) tompa kötés, (b) átlapolt kötés esetén 

 
8.1.2. H�elvonást befolyásoló tényez�k 
A h�bevitel mellett a következ� harmadrend� tényez� a h�elvonás, amelyre hatással van 
az alapanyag, a hozaganyag, a folyasztószer, a készülék és a véd�gáz h�elvonása, ami 
magában foglalja a h�vezetést, h�átadást, h�sugárzást, fajh�t, olvadásh�t is. 
 
Az alapanyag h�elvonása a munkadarab geometriájától, felületét�l, térfogatától és 
összetételét�l függ els�sorban. Minél kisebb a munkadarab mérete – azonos idej� energia 
becsatolásnál – annál el�bb megjelennek a h�torlódási jelenségek, amelyek visszahatnak a 
h�mérséklet id�beni alakulására, eloszlására is. Fontos a véges geometriai méretekb�l 
adódó szélhatás figyelembevétele is, hiszen a lemez közepén vagy elején, illetve végén 
nem ugyanolyan kiinduló h�mérsékletek jönnek létre. A munkadarab egyrészt a kisebb 
h�mérséklet� részek irányába vezeti el, másrészt a felületeken környezettel érintkezve adja 
le a h�t. A h�torlódás, a munkadarabban a lézeres folyamat közben megváltozott 
h�mérséklet hatásaként folyamatosan változtatja a h�viszonyokat a kiindulási állapothoz 
képest. A h�torlódás következtében fellép� folyamatos melegedést a kötés 
egyenletességének biztosítása érdekében bizonyos esetekben kompenzálni kell. Ezek 
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mellett az alapanyag összetétele a h�vezetési tényez� értékén keresztül befolyásolja a 
h�elvonás sebességét. 
 
A hozaganyagnál, hasonlóan az el�bbiekhez, fontos a h�elvonó képesség, azonban a jóval 
kisebb h�tömege miatt nem annyira jelent�s. A hozaganyag megömlésekor azonban az 
összekötend� munkadarabok között fémes kapcsolat jön létre, amelynek f�leg 
aszimmetrikus lézeres hevítés esetén van jelent�sége az alapanyagok közötti h�mérséklet 
különbségek kiegyenlítésében. Fontos tényez� a munkadarab és a hozaganyag közötti 
érintkezési felület nagysága még szilárd állapotban és a kötés létrejötte során kitöltend� rés 
mérete, ahol a h�átadás megvalósulhat.     
 
A folyasztószer felhevítéséhez és megolvasztásához szükséges energia csökkenti az 
alapanyag hevítéséhez rendelkezésre álló energiát, azonban mivel igen kis mennyiségben 
alkalmazzák a felületen és a fajh�je is kisebb, mint a fémeknek, ezért ez nem jelent�s. A 
folyasztószer esetleges víztartalmával hasonló a helyzet. 
 
A h�elvonás mértékét nagymértékben befolyásolja még a munkadarabok megfogására, 
rögzítésére szolgáló készülék. A készülék kialakításánál fontos tényez� lehet az érintkezési 
felületek nagysága, helyzete, a készülék h�vezet� képessége, h�tömege, felületi h�leadása, 
esetleges h�tése. 
 
Hasonlóan a véd�gáz a viszonylag kis hevítési felületen nagy befolyást gyakorolhat a 
h�mérséklet alakulására, amelyben szerepet játszik a véd�gáz összetétele (atomtömege), 
mennyisége, befúvási iránya is (mer�legesen, tetsz�leges szögben).  
A h�elvonást természetesen egyszerre több tényez� is befolyásolja, így a technológia során 
ezek együttes figyelembevétele szükséges. 
 
8.1.3. A hozaganyag terülését befolyásoló tényez�k 
A hozaganyag terülésére hatással van az alapanyag h�mérséklete, a hozaganyag 
h�mérséklete, a köztük lév� nedvesít�képesség, a kapilláris hatás, a folyasztószer 
m�ködési h�mérséklet tartománya és aktivitása, valamint a kötés létrejöttéhez 
rendelkezésre álló id�tartam.  
A kötés létrejöttéhez az alapanyag és a hozaganyag h�mérséklete legalább a hozaganyag 
szolidusz h�mérsékletét el kell hogy érje, és a kötés során ezen a h�mérsékleten kell hogy 
maradjon. Azonban ez nem elegend�, mert a hozaganyagnak nedvesítenie is kell az 
alapanyagot, ami a folyasztószer hatékonyságától, a felületek tisztaságától, min�ségét�l és 
a körülvev� atmoszférától függ.      
 
A véd�gáz összetétele, mennyisége, befúvási iránya a forrasztás környezetében lév� 
oxigén tartalom csökkentésére, a véd�atmoszféra kialakulására van hatással. A semleges 
(Ar, N2) véd�gázoknál nagyobb hatékonyságúak az aktív véd�gázok (hélium, hidrogén 
keverékek), azonban folyasztószer alkalmazásakor a gáz redukáló képessége kevésbé 
fontos. A felsorolt tényez�kkel kapcsolatban a véd�gáz befúvási irányának szerepére mutat 
egy példát a 8.9 ábra acél lézeres keményforrasztásakor.  
 
A 8.9 ábrából látható, hogy a különböz� beállításoknál a befúvási szög változásával 
hogyan alakul a réskitöltés a lézeres forrasztás során. A kapilláris hatás els�sorban a 
kapilláris forrasztáskor játszik szerepet, de tölt�forrasztáskor esetleges sz�kül� résekben is 
hatást fejthet ki a hozaganyag terülésére. A kapilláris hatást befolyásoló tényez�k az 
irodalmi részben már bemutatásra kerültek.  
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1. Hozaganyag és véd�gáz (βY,Z=50°) és formálógáz 
2. Hozaganyag és véd�gáz (βY,Z=50°) 
3. Hozaganyag (βY,Z=90°), véd�gáz (βY,Z=110°) 
4. Véd�gáz (βY,Z=110°), hozaganyag (βY,Z=50°) 
5. Hozaganyag és véd�gáz (βY,Z=90°) 
6. Hozaganyag (βY,Z=50°), véd�gáz (βY,Z=110°) 

Lézerteljesítmény: 
PL1=570-650 W, PL2=380-530 W 
Sebesség: 
vS=0,15-0,21 m/perc,  
vD=3,7-5,2 mm/perc 
Résméret: bS<0.05 mm 

 
8.9 ábra. A véd�gáz befúvási irányának hatása a réskitöltés mértékére [33] 

 
A felsorolt els�rend� tényez�k között léteznek olyanok, amelyek a szintén befolyásolják a 
kialakuló tulajdonságokat, de nem az említett másod- vagy harmadrend� tényez�kön 
keresztül. Ilyenek a munkadarab és a hozaganyag el�zetes megmunkálása, h�kezelése, 
szilárdsága, szemcseszerkezete, lágy, félkemény vagy kemény állapota, bels� feszültsége, 
amely a technológia során lezajló szerkezetváltozási, kilágyulási folyamatokat 
befolyásolja. Ezek a jellemz�k általában a kiinduláskor adottak, hiszen a feladat 
legtöbbször úgy fogalmazódik meg, hogy adott alapanyagú munkadarabok kötését kell 
megvalósítani. 
 
8.1.4. A folyamatmodell meghatározása 
Mivel a lézeres forrasztási technológia tervezése során nem mindegyik befolyásoló tényez� 
választható meg szabadon, ezért meghatároztam a tényez�k azon halmazát, amelyek nem 
kiinduló adottságok (mint például egy adott alapanyag esetében a h�vezetés vagy 
h�tágulás), hanem általunk bizonyos tartományban változtatható jellemz�k. Ha például 
adott az alapanyag, a hozaganyag és a folyasztószer összetétele a technológia 
megtervezésénél – olvadásponti egyezések és korróziós feltételek miatt – akkor az 
els�rend� tényez�k közül többet, mint kiinduló adottságot kell figyelembe venni a 
továbbiakban.  
Ezek alapján határoztam meg a lesz�kített befolyásoló tényez�kkel azt a halmazt, amely a 
forrasztott kötés kialakuló tulajdonságait meghatározzák. Ezekkel a befolyásoló 
tényez�kkel, mint bemen� jellemz�kkel és a kötés kialakuló tulajdonságaival, mint a 
kimen� jellemz�kkel és a köztük meghatározott összefüggésekkel a lézeres alumínium 
forrasztás folyamatmodelljét kapjuk meg.  
 
A fenti gondolatmenet alapján a lézeres tényez�k közül a következ�k maradtak meg 
szabadságfokként: a lézerteljesítmény (a berendezésb�l kicsatolt teljesítmény), a fókuszfolt 
méret, a fókusztávolság (fókuszálást végz� lencse vagy tükör cseréjével válik lehet�vé) és 
a lézer üzemmód (folyamatos, impulzus, szuperimpulzus, hiperimpulzus).  
Az alapanyagnál a forrasztás helyénél kialakított geometriai viszonyok (illesztett felületek 
t�rése, lehajlítás nagysága, leélezés, rés egyenletessége, nagysága, alakja), a h�elvonás 
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szempontjából fontos tényez�k (befoglaló geometria méretek, lemezvastagság, a 
hozaganyaggal való érintkezés), a felület tisztasága (szerves és szervetlen szennyez�dések, 
oxidmentesség), a forrasztási felület nagysága tartoznak a változtatható tényez�k közé.  
A hozaganyag esetén annak geometriája (huzal, idomszer paszta, por formátum), 
adagolásának módja (mennyisége, el�re a forrasztás helyére helyezett, folyamatosan 
adagolt, el�zetesen el�melegített, a lézerrel közvetve vagy közvetlenül hevített), 
h�elvonása (alapanyaggal való érintkezésének módja, esetleges el�melegítése) és a felületi 
tisztasága változtatható a technológia során. 
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8.10 ábra. A folyasztószerrel végzett, lézeres alumínium forrasztás folyamatmodellje 

  
A folyasztószer esetében a folyasztószer mennyisége, felületi egyenletessége, a felvitelnél 
alkalmazott víz mennyisége (száraz vagy nedves felhasználása), Si tartalma jelenthet 
szabadságfokot. 
A véd�gáz kiválasztása nem annyira kötött jellemz�, mint a fent eddig felsoroltak. Így 
lényegében az összes jellemz� (összetétele, mennyisége befúvás iránya, befúvás 
sebessége) majdnem szabadon megválasztható. 
Végül a berendezésnek és a technológiának a forrasztás környezetének kialakítása 
szempontjából fontos alapjellemz�i: a folt mozgatási sebessége, a rés mérete, a rés alakja 
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és a készülék h�elvonása (érintkezés jellege, hossza az alapanyaggal, készülék h�tömege, 
egyenletes felmelegedése, h�tése).  
A 8.10 ábrán a felsorolt tényez�kkel létrehozott folyamatmodell látható a folyasztószerrel 
végzett lézeres alumínium forrasztásra vonatkozóan. 
 
A modellb�l is látható, hogy egy másod- vagy harmadrend� tényez�t a kiinduló jellemz�k 
közül több is befolyásol. A hatások pozitív vagy negatív iránya a konkrét esetek vizsgálata 
során határozható meg. A hatások er�sségére vonatkozóan el�zetesen nem lehet pontos 
megállapításokat tenni, ehhez a jelenségek kísérleti megismerése szükséges. 
A meghatározott folyamatmodell segítségével folyasztószerrel végzett lézeres alumínium 
forrasztási eljárás jobban megismerhet�vé, megérthet�vé és kézbentarthatóvá válik. 
 
 
8.2. A KF-AlF3 FOLYASZTÓSZER HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A CO2 

LÉZERSUGARAS HEVÍTÉSRE  
Az irodalmi bevezet�ben tárgyalt eutektikus összetétel� KF-AlF3 folyasztószer emissziós 
vizsgálatai során egyes kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az alumínium 
felületére bevonatként felvíve, növeli a h�emissziót a CO2 lézer hullámhosszán, így 
alkalmas lehet a lézerenergia hatékonyabb becsatolására. Ebben a fejezetben ennek a 
feltevésnek az ellen�rzését is bemutatom, amelyet közvetlen CO2 lézeres kísérletekkel 
végeztem el. Célom annak megállapítása volt, hogy hogyan viselkedik a bevonat a 
lézersugárzás hatására.  
A bevonatok tárgyalásánál már említettem, hogy a kölcsönhatás eredménye többféle lehet. 
El�fordulhat, hogy a bevonat a lézeres kezelés során megolvad vagy esetleg elg�zölög, de 
lehet, hogy egyáltalán nem olvad meg. Az energiabecsatolás az el�bb említett esetekben 
meg is történhet, de el is maradhat. A folyasztószerekkel kapcsolatban fontos tudni, hogy 
milyen körülmények között növelik a hevítés hatékonyságát, gyorsaságát és milyen 
mértékben. A két széls� esetben elképzelhet�, hogy a folyasztószer nem olvad meg és 
energia becsatolás sem történik, vagy elg�zölög a felületr�l, de ennek ellenére becsatolja 
az energiát. A 8.2 táblázatban a lézer és a folyasztószer lehetséges kölcsönhatásait 
láthatjuk. 

8.2 táblázat. A folyasztószer bevonat és a lézer lehetséges kölcsönhatásai 
 növeli 

az abszorpciót 
nem növeli 

az abszorpciót 
nem olvad meg 1 4 
megolvad 2 5 
elg�zölög 3 6 

 
A lézeres forrasztás során a folyasztószer az energia becsatoláson kívül el kell hogy lássa 
az oxideltávolítást, és a hozaganyag felületi feszültségének csökkentésével a folyósítását is. 
Tehát csak az abszorpció növelése önmagában nem elégséges. A fent említett 6 esetb�l, 
így csak azokban az esetekben alkalmas a flux lézeres forrasztáshoz, ahol a kötés 
létrehozása során a folyamat elejét�l a végéig folyékony állapotban a felületen marad, mert 
csak így biztosítható, hogy megfelel� min�ség� forrasztott kötés jöjjön létre. Más lézeres 
hevítéssel járó technológiáknál ez nem biztos, hogy követelmény.  
 
Megvizsgáltam, hogy a lézersugár vastag (20 mm-es) porréteg besugárzásakor hogyan 
viselkedik. A lézeres sugárzás hatására a por megolvadt, és egy jelent�s része elg�zölgött. 
A flux a kés�bbiekben bemutatott kísérleteknél, ahol egy viszonylag vékony (6,5-20,1 
g/m2-es) réteg alatt egy jó h�elvonó képesség� alumínium alapanyag helyezkedett el, 
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másként viselkedett. Tehát folyasztószer bevonaton keresztül történ� hevítésnél fontos az 
alapanyag jelenléte, a flux mennyisége is. 
 
8.2.1. A KF-AlF3 bázisú folyasztószer hatása a hevítés hatékonyságára 
A KF-AlF3 bevonat hatását eddig közvetlen lézeres besugárzással nem vizsgálták. Ezért 
egy folyasztószerrel bevont és egy bevonat nélküli munkadarab estén vizsgáltam meg hogy 
a megolvadáshoz mennyi id�re van szükség. A vizsgálatok során a bevonat nélküli 
alumínium lemezt nem tudtuk az adott feltételek között megolvasztani, amit az irodalmi 
adatok is alátámasztanak. A bevonat hatására azonban a megolvadás rövid id�n belül 
bekövetkezett, amely eredményeket a kés�bbiekben részletesen ismertetek. A 8.11 ábrán 
egy bevonat nélküli (8.11.a) és egy bevonattal ellátott (8.11.b) munkadarabot láthatunk 20 
mp-es lézeres hevítés után. 
 

 
(a) 

 
(b) 

8.11 ábra. A flux bevonat hatása a CO2 lézer elnyel�désére alumíniumban 20mp után 
(P=800 W, d=3mm),(a) bevonat nélkül, (b) bevonattal 

 
A fenti ábrán látható, hogy a bevonat nélküli alumínium ugyanolyan id�tartam alatt nem 
olvadt meg, míg bevonat használatakor bekövetkezett a megolvadás (8.11.b ábra). Az 
alumínium megolvasztása ilyen teljesítménys�r�ségek mellett, flux bevonat nélkül egyik 
esetben sem volt lehetséges. Látható tehát, hogy a flux bevonat növeli a lézersugár 
energiájának az elnyel�dését, ezzel növeli a hevítés hatékonyságát. 
 
8.2.2. A KF-AlF3 bázisú folyasztószer és a CO2 lézer kölcsönhatása 
A folyasztószer és a lézer kölcsönhatásának megismeréséhez a folyamatról készített 
videofelvételeket elemeztem ki. A flux a besugárzás megkezdése után helyenként 
pontszer�en olvadt meg, de a lézerfolt alatti terület nagy részén teljesítménys�r�ségt�l 
függ�en még pár másodpercig szilárd állapotban maradt, majd hirtelen olvadt meg a 
lézerfolt teljes területén.  
A befluxozott lemez felületét láthatjuk a 8.12 ábrán a lézeres kölcsönhatás el�tt (8.12.a 
ábra), a besugárzás közben még a flux teljes megolvadása el�tt (8.12.b ábra), és a flux 
megolvadás után (8.12.c ábra). 
 
A flux megolvadását 0,08-0,1 sec múlva a lemez felületének megolvadása, majd – 
teljesítményt�l függ�en – néhány másodperc múlva teljes lemezvastagság átolvadása 
követte. A megolvadás a további besugárzásra kiterjedt a lézerfolton kívüli részekre is. 
A fenti ábrán bemutatott folyamat minden vizsgálat esetében hasonlóan zajlott, csak az 
id�tartamokban volt eltérés. A CO2 lézeres hevítés után a folyasztószer egy kemény 
kerámia réteggé vált azokon a részeken is, ahol a lézerrel közvetlenül nem érintkezett, de a 
h�mérséklet elérte a megolvadásához szükséges mértéket. A lézersugár által besugárzott 
területen a flux a folyamat végéig megmaradt, a bevonat elg�zölgése nem volt látható, így 
a forrasztás során alkalmas a folyasztószer eredeti feladatainak az ellátására is.  
 



Markovits Tamás:                                            Alumíniumötvözetek CO2 lézeres forrasztása 

 65
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

8.12 ábra. KF-AlF3 bázisú folyasztószer megolvadásának folyamata 
(a) bevonat, (b) részleges megolvadás, (c) megolvadás után 

 
A vizes folyasztószer bevonattal vizsgált munkadaraboknál jól látható volt, hogy a bevonat 
teljes megolvadása el�tt is folyamatos volt az energia becsatolás az alapanyagba, amit a 
nedves flux folyamatos száradása is jelzett. Tehát a flux megolvadása el�tt is becsatolja az 
energiát az alapanyagba. Így a bevonat olyan eljárásoknál is alkalmazható, ahol nem az 
alapanyag megolvasztása, hanem csak az olvadáspont alatti lézeres hevítése a cél.  
 
8.2.3. A folyasztószer alkalmazhatósági tartománya 
A folyasztószer és a lézer kölcsönhatásának jobb megismeréséhez a folyasztószer 
alkalmazhatósági tartományának meghatározása a hatékonyabb energiabecsatolás és a 
forrasztás szempontjából is fontos. A folyasztószer lézeres forrasztás szempontjából fontos 
alkalmazhatósági tartománya alatt azt a teljesítménys�r�ségek és hatásid�k által 
meghatározott tartományt értem, ahol a flux bevonat megolvad, de nem t�nik el a 
felületr�l. Az a tartomány, ahol a flux hatékonyabb lézerenergia becsatolására alkalmas 
ennél valamivel tágabb, hiszen itt nem követelmény sem a megolvadás, sem az, hogy a 
felületen maradjon. 
A megvizsgált tartományban meghatároztam, hogy mennyi id�re van szükség a flux 
megolvadásához. Felvet�dik ugyanakkor a kérdés, hogy milyen teljesítménys�r�ségek 
esetén g�zölög el a flux a felületr�l. A teljesítménys�r�ség növelésének lehet�ségét néhány 
esetben megvizsgáltam, de mivel a maximális érték bizonyos határon túl a 
rendelkezésemre álló lézerberendezésnél nem volt növelhet�, illetve a berendezés ebben a 
tartományban biztonságosan nem volt üzemeltethet�, ezért a nagyobb teljesítménys�r�ség 
tartományokban még további vizsgálatok szükségesek. 
A berendezés lehet�ségeit kihasználva a vizsgálatokból azt kaptam eredményül, hogy a 
190 000 W/cm2 teljesítménys�r�ség és 0,08 mp-es hatásid� alatt sem égett le a flux a 
felületr�l. Ez azt bizonyítja, hogy lehet�ség van a teljesítménys�r�ség növelésére, így a 
technológiai id�k további csökkentésével gyorsulhat a forrasztási folyamat. (Az esetleges 
határértékek meghatározásához természetesen még további vizsgálatok szükségesek.) 
Forrasztásnál azonban figyelembe kell venni, hogy a megolvadási id�k rövidülésével a 
folyamat stabilitása is csökken. A flux és az alapanyag megolvadása közötti id� így 
rövidebb lesz, viszont a forrasztott kötés létrejötte a terülés és a diffúziós folyamatok miatt 
bizonyos minimális id�t igényel. Természetesen a kötés geometriájának megfelel� 
megválasztásával (összekötend� felületek nagysága, terülési úthosszak csökkentése) vagy 
a lézerfolt haladási irányban történ� megnyújtása (foltgeometria változtatással, 
fókuszrezgetéssel) ez az id�korlát csökkenthet�, de nem minden határon túl.     
 
8.2.4. A folyasztószer mennyiségének hatása  
A felvitt folyasztószer hatásának vizsgálatakor 3 különböz� folyasztószer mennyiségnél 
(6,5; 13,5; 20,1 g/m2) határoztam meg az olvadáshoz szükséges id�tartamokat, amelyek 
információt adnak a hevítés gyorsaságáról, hatékonyságáról. A felvitt rétegeket száraz 
állapotban vizsgáltam. Az eredményeket a 8.13 ábrán mutatom be.  
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A 8.13-as ábrán látható, hogy az alumínium megolvadásához szükséges id�k adott réteg 
vastagságnál a teljesítmény növekedésével – mint ahogy várható volt – csökken. Adott 
teljesítménynél a rétegvastagság növekedésével csökken a megolvadásig eltelt id�tartam, 
így növekszik a hevítés hatékonysága. Az id�különbségek az egyes rétegvastagságok 
között egyre kisebbek a teljesítmény növekedésével, így a rétegvastagság egyre inkább 
elveszti a jelent�ségét. Az egyes rétegek közötti eltérés és a mért értékek szórása is egyre 
kisebb a teljesítménys�r�ség növekedésével.  
 
Az id�k rövidülésének oka lehet, hogy a vastagabb réteg felületegységre vonatkoztatva 
nagyobb mennyiség� folyasztószert tartalmaz, így az adott mennyiség� oxid eltávolítása a 
felületr�l rövidebb id� alatt következik be. A nagyobb mennyiség� fluxréteg felhevítése 
természetesen több id�t vesz igénybe, azonban a kis térfogat és fajh� miatt ez 
elhanyagolható. 

 

 
8.13 ábra. A KF-AlF3 folyasztószer mennyiségének hatása az alumínium CO2 lézeres 

hevítésére 
 
A jelenség értelmezéséhez a KF-AlF3 folyasztószer és az Al2O3 – mint alkotok – 
egyensúlyi fázisdiagramját kell megvizsgálni. Mivel ezt a fázisdiagrammot az irodalomban 
nem találtam meg, ezért csak a hozza hasonló NaF - AlF3 - Al2O3 fázisdiagramból 
becsülhet� meg a mennyiségi arányok ismeretében a h�mérséklet csökkenés mértéke. 
Szakemberekkel történ� konzultáció alapján [145] a KF-AlF3-Al2O3 rendszerben 5,6 
tömeg % Al2O3 esetén található meg a ternér eutektikum h�mérséklete 20 οC-kal kisebb, 
mint a binér, eutektikus összetétel� KF-AlF3 olvadáspontja.  
A felületen lév� oxidréteg vastagsága 0,01 µm-nél nem lehet nagyobb a 2.12.b ábra 
alapján. Ennek a rétegnek a tömege a lemez felületén 0,059 mg, az oxid s�r�ségét (3,7 
g/cm3) figyelembe véve és feltételezve, hogy egyenletes a réteg vastagsága. Így az alkotók 
tömegarányából az oxid mennyisége a három esetben 0,57; 0,27 és 0,18 tömeg %, amib�l 
látható, hogy a folyasztószer mennyiségének növelésével az olvadáspont csökken. Az 
összes esetben 0,6 tömeg % alatt volt az oxid mennyisége, amely – a likvidusz görbét 
egyenessel közelítve – kevesebb, mint 3 οC h�mérséklet csökkenést okoz.  
Figyelembe véve a lézeres hevítés nagy sebességét, ez az olvadási h�mérséklet különbség 
még a legvastagabb fluxréteg esetében sem jelent�s, így megítélésem szerint nincs nagy 
hatással a megolvadási id�kre. A feltételezés elvethet� azzal a gondolatmenettel is, hogy a 
vékonyabb rétegnek el�bb kellett volna megolvadnia, mivel az oxid fajlagos mennyisége 
ekkor volt a legnagyobb. Összegzésképpen megállapítottam, hogy a folyasztószer és az 
oxid mennyiségi arányának nincs jelent�s hatása a megolvadási id�tartamok változására a 
folyasztószer mennyiségének változásakor. 
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Megvizsgáltam sztereomikroszkóppal, és egy videomikroszkóppal is a felszórt bevonati 
rétegek felületét, amelyre jellemz� felvételeket a 8.14, 8.15 ábrán láthatunk.  
A sztereomikroszkóppal megvizsgálva a felületeteket kismérték� felületi topográfiai 
eltérés volt tapasztalható, a nagyobb mennyiségeknél nagyobb számban voltak fellelhet�k 
0,1-0,3 mm-es folyasztószer csomók, amelyek a szóróberendezésb�l összetapadva kerültek 
a felületre. Ezek a folyasztószer csomók helyileg megnövelhették a fajlagos felület 
nagyságát, amely – mint ismert – hatással van az elnyel�dés nagyságára.  
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

8.14 ábra. A felszórt rétegek felülete különböz� folyasztószer mennyiség esetén 
(sztereomikroszkóppal), (a) 6,5 g/m2, (b) 13,5 g/m2, (c) 20,1 g/m2 

 
A videomikroszkóppal végzett vizsgálat eredményeib�l kiderült, hogy az egyes rétegeknél 
a bevonat fedettsége eltér�. Ennek megfigyelése azáltal volt lehetséges, hogy a lemez 
felületére mer�legesen történt a megvilágítás és a kép készítése is, így a vékonyabb 
folyasztószer rétegeknél a fény visszatükröz�dött. Nagyobb mennyiség� folyasztószernél 
nagyobb a fedettség, míg kevesebb folyasztószer felvitelénél a fedettség is csökken. Ez is 
magyarázza a megolvadási id� változását a folyasztószer mennyiségének növekedésével, 
hiszen a lézersugár kisebb mennyiség� flux esetén kisebb területen tudta az els� 
pillanatokban hevíteni az alapanyagot a felvitt rétegen keresztül. A nagyobb 
teljesítményeknél a flux el�bb olvadt össze egy homogén folyadék felületté, így kevesebb 
ideig okozott különbséget a nem megfelel�en bevont felületek jelenléte. Ez magyarázhatja 
a folyasztószer mennyiségének kisebb jelent�ségét a nagyobb mennyiség� bevonatoknál.  
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

8.15 ábra. A felszórt rétegek felülete különböz� folyasztószer mennyiség esetén 
(videomikroszkóppal), (a) 6,5 g/m2, (b) 13,5 g/m2, (c) 20,1 g/m2 

 
Az eredmények magyarázatául szolgál ugyanakkor az is, hogy az irodalmi áttekintésben 
bemutatott emissziós vizsgálatoknál megállapították, hogy a nagyobb folyasztószer 
tartalmú bevonatok jobban emitálnak a vékonyabbakhoz képest. Ebb�l adódik, hogy az 
abszorpció is nagyobb ilyen esetben. Azonban az emissziós vizsgálatoknál nem derült ki, 
hogy a folyasztószer mennyiségének a jelent�sége a kisebb teljesítménys�r�ségeknél 
nagyobb. A közvetlen lézeres kísérletek eredményei azonban erre is rámutattak. 
 
A felületre felvitt folyasztószer mennyisége, mint láthattuk, kisebb volt, mint a 
hagyományos forrasztási technológiáknál használt mennyiség.  
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A vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a folyasztószer mennyiségének 
növekedésével a megolvadáshoz szükséges id�k rövidülnek, amelyek leginkább a kisebb 
teljesítmény értékeknél fontos. 
 
8.2.5. A folyasztószer nem kötött víztartalmának hatása 
A flux, mint arról már szó volt, egy vizes szuszpenzió, amelyet hagyományos 
technológiáknál szórással vagy bemártással visznek fel a felületre, majd forrasztás el�tt 
megszárítják. Felmerült a kérdés a víz hatásával kapcsolatban, hiszen a CO2 lézer majdnem 
teljes mértékben (95-98%) elnyel�dik a vízben. Ez a nagymérték� elnyel�dés segítheti és 
gátolhatja is a hevítést. 
Ezzel kapcsolatos vizsgálataim arra irányultak, hogy milyen hatása van a flux kémiailag 
nem kötött víztartalmának az elnyel�désre, illetve mennyiben viselkedik másként, mint a 
megszárított bevonat. A kérdés legkézenfekv�bb gyakorlati jelent�sége az, hogy a 
bevonatot száraz vagy nedves állapotban érdemes-e felhasználni, ha szeretnénk, hogy a 
felhevítés hatékonyabb legyen.  
 
Megvizsgáltam a CO2 lézer és a víz direkt kölcsönhatását, amikor is a lézersugár a 
vízfelületen egy nagyon vékony rétegébe elnyel�dve gyorsan elg�zölögteti azt, anélkül 
hogy mélyebb vízrétegeket forrásba hozott volna. A kölcsönhatás során g�zfelh� 
keletkezik a lézersugár körül, amelyben további lézer energia nyel�dhet el. Ilyen esetben a 
fejl�d� g�z a gyors forrása miatt eltávolíthatja a felületr�l a vízbe kevert flux port, így az 
sem az abszorpciós, sem a folyasztószer feladatát nem tudja a továbbiakban ellátni.  
A víz szerepe tehát kett�s lehet, hiszen mint jó elnyel� anyag segítheti is az elnyel�dést, 
viszont a hevítés során keletkez� vízg�z nagysebességgel a környezetbe kerülve el is 
távolíthatja azt a felületr�l.  
 
Megvizsgáltam, hogy az alumínium lemez felületére felvitt víz (folyasztószer nélkül) 
mennyiben változtatja meg a hevítés hatékonyságát. Az eredmények azt mutatják, hogy 
nincs változás a bevonat nélküli lemezhez képest. Az alapanyag megolvasztása 
folyasztószer nélküli víz alkalmazásakor nem volt lehetséges a vizsgált tartományban. A 
víz a felületr�l jól láthatón elpárologott, de a munkadarab h�mérsékletét a hevítés 
jelent�sen nem növelte meg. 
 
A kémiailag nem kötött víztartalom hatásának vizsgálatát az adott teljesítményeknél 
mérhet� megolvadási id�re a 13,5 g/m2-es fluxmennyiség esetén végeztem el. Az 
eredmények a 8.16 ábrán láthatóak.  
 
A flux nem kötött víztartalmával kapcsolatban megállapítható, hogy növeli a hevítés 
hatékonyságát, mivel hatására a megolvadás id�tartama minden vizsgált 
teljesítménys�r�ségnél rövidebb volt. Tehát az abszorpciót növel� hatás nagyobb, mint az 
elg�zölgés negatív hatásai. A megolvadáshoz szükséges id� csökkenése a vizsgált 
tartományon belül 20 %-os volt.  
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8.16 ábra. A KF-AlF3 folyasztószer kémiailag nem kötött víztartalmának hatása az 
alumínium megolvadására CO2 lézer esetén 

 
A forrasztási technológia szempontjából ez lehet el�nyös és hátrányos is. A flux nedvesen 
tartása ugyanis nehézséget jelenthet f�leg mozgó lézersugárnál, ahol a mozgás irányába a 
lézer – haladási sebességt�l függ�en – már egy el�melegített és vízt�l mentes bevonattal 
lép kölcsönhatásba. Amennyiben a lézerfolt sebessége nagyobb, mint az alapanyagban a 
víz elg�zölgését okozó izoterma haladási sebessége, akkor a lézer belép� élénél mindig 
nedves bevonattal érintkezik, de a folt bels� részein a flux már nagy valószín�séggel 
megszárad. 
A nedves flux közvetlen felszórása is problémát jelenthet, mert a szóráskor keletkezett 
vízg�zben elnyel�dik a lézersugár, és így nem tudja az alapanyagot megfelel�en hevíteni.  
 
8.2.6. A lézer üzemmód hatása 
Az impulzus lézer üzemmód hatásának vizsgálata a folyasztószer és a lézer 
kölcsönhatásánál azért szükséges, mert a forrasztási technológiánál felmerülhet az igény a 
kis mélység� felületi h�bevitelre, hiszen a minél kisebb anyagmennyiség felhevítése fontos 
szempont lehet.  
Az impulzus üzemmódban történ� hevítés lehet�ségének tisztázása azért is fontos, mert ha 
a flux úgy viselkedik, mint számos festékbevonat, hogy az alapanyag és a bevonat közötti 
h�tágulási együtthatók nagy eltérése következtében lepattogzik a felületr�l, akkor ez az 
üzemmód nem használható a kés�bbiekben a forrasztásnál. 
 
A lézer üzemmód vizsgálatánál a folyamatos és impulzus lézer üzemmódokat 
hasonlítottam össze. Az összehasonlítás alapja, úgy, ahogy az eddigi esetekben is, a 
megolvadáshoz szükséges id� meghatározása, illetve összehasonlítása volt. A kísérletek 
során impulzus üzemmódban a jelkitöltés mértékét változtattam állandó impulzus 
frekvencia mellett (50 Hz). A vizsgálatokat 100%-os, 66 %-os, 33 %-os jelkitöltésekkel 
végeztem el. Az alkalmazott teljesítmény-id� jelalakok a 8.17 ábrán láthatóak. 
 

 
8.17 ábra. Az alkalmazott lézerteljesítmény jelalakok 

 



Markovits Tamás:                                            Alumíniumötvözetek CO2 lézeres forrasztása 

 70
 
 

A 8.18 ábrán a lézeres kölcsönhatás kezdete utáni 1., illetve 13. másodpercben mutatom be 
a hevítési folyamatot. Az 1 s után az impulzus üzemmódnál már mindkét esetben (33 %, 
66%) megolvadt a flux, míg a folyamatos üzemmódnál csak egy részleges megolvadás 
figyelhet� meg, a lézerfolt területének nagy részén még szilárd állapotban van. A teljes 
lézerfolt alatti területén a megolvadás csak kés�bb következik be. A 13 s-nál a folyamatos 
üzemmód mellett nem csak a felület olvadt meg, hanem a lemez teljes keresztmetszetében 
és a lézerfolton kívüli területek is megolvadtak a h�vezetés hatására. Ebb�l látható, hogy 
folyamatos üzemmódnál a lézerenergia becsatolása az alapanyagba hatékonyabb. 
A lézer üzemmód vizsgálata során kiderült, hogy az impulzus üzemmódban a flux a 
lézerrel való kölcsönhatásba lépés után gyorsabban olvad meg, mint folyamatos üzemben. 
Azonban a gyorsabb flux megolvadás ellenére az alapanyag megolvadása egyik impulzus 
üzemmódban sem történt meg ugyanannyi id� alatt, összehasonlítva a folyamatos lézer 
üzemmóddal.  
 
A bemutatott impulzus üzemmód alkalmazásával természetesen a kicsatolt 
átlagteljesítmény csökken. Ha csak ez lenne a változás a folyamatos üzemhez képest, akkor 
a folyasztószer megolvadása is kés�bb kellene, hogy bekövetkezzen.  
 
Az impulzus üzemmódnál például a 66 %-os kitöltésnél, ha csak az átlag teljesítményt 
vesszük figyelembe, akkor ennek a hevítésnek a hatása a 66 %-os nagyságú 
teljesítménnyel rendelkez� folyamatos üzemmód hatásával kellene, hogy megegyezzen. Ez 
az jelenti, hogy az 1500 W-al végzett, 66 %-os kitöltés� impulzus üzemmódnál a 
megolvadás a folyamatos üzemmódú, 990 W-os teljesítménynél mérhet� megolvadási 
id�vel kellene, hogy megegyezzen, ami hozzávet�legesen 7 s-volt. Ezzel szemben az 
alapanyag impulzus üzemmódban egyik esetben sem olvadt meg. Tehát önmagában az 
átlagteljesítmény csökkenésével nem magyarázhatóak az eredmények.  
 
Sokkal inkább magyarázható a h�mérséklet id�beni alakulásával és az eltér� h�vezetési 
jellemz�kkel. 
Maradva a 66-%os kitöltésnél, a h�mérséklet a periódusid� 66 %-ban növekszik, majd a 
maradék 33 %-ban csökken a h�vezetést�l függ�en. Ezen kívül a lézersugár periodikus 
kikapcsolásai alatt a h� a felület irányában is tud távozni. Mivel a folyasztószer a 
folyamatos hevítéshez képest kismértékben visszah�l, ezért a következ� impulzus 
energiájának egy része a folyasztószer újbóli felhevítésére fordítódik.  
Az impulzus üzemmód hatására a felülethez közeli rétegek hevítése kerül el�térbe, mivel a 
szakaszos hevítéssel a h�energia nem hatol olyan mélyre, mint folyamatos üzemnél. A 
felület közelében lüktetve van jelen. Ha ez a réteg ráadásul kis h�vezet� képességgel 
rendelkezik, mint a folyasztószer, akkor a felgyülemlett h� következtében könnyen 
megn�het a h�mérséklete, és gyorsan megolvadhat. A kisebb mélységbe jutó h�energia, 
így nem az alapanyag folyamatos h�mérsékletének növelésére fordítódik, hanem a 
folyasztószer réteg megolvasztására. 
 
Az alapanyag hevítésének hatékonysága tehát csökken az impulzus üzemmód 
alkalmazásával a folyamatos üzemmódhoz képest, de a folyasztószer bevonat gyorsabban 
olvad meg. Amennyiben tehát nem els�sorban az alapanyag hevítése a cél, hanem csak a 
folyasztószer megolvasztása, akkor az impulzus üzemmód eredményesebben 
alkalmazható. 
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8.18 ábra. Bevont lemezek felülete a lézer üzemmód vizsgálata közben különböz� 
id�pontokban 

 
8.2.7. A folyasztószer Si tartalmának hatása 
A KF-AlF3 folyasztószer emissziós vizsgálata alapján kiderült, hogy Si por adagolásával a 
folyasztószer emissziós tényez�je (abszorpciója) nagyobb, mint Si hozzáadása nélkül. A 
tanszéken végzett indirekt termovíziós mérési módszer ellen�rzésére CO2 lézeres 
kísérleteket végeztem.  
 
A Si tartalom hatását azonos eljárással bevont csövek esetén vizsgáltam. A vizsgálat során 
a flux megolvadásához és az alapanyag megömléséhez tartozó id�tartamokat határoztam 
meg, amelyb�l következtettem a munkadarab felhevülésének sebességére, így a hevítés 
hatékonyságára. Megvizsgáltam a Si jelenlétének hatását a hagyományos és a Si port 
tartalmazó bevonat esetében. Meghatároztam mindkét esetben azt a minimális teljesítmény 
értéket, ahol az alapanyag a bevonatoktól függ�en megolvad. Az eredmények a 8.19 ábrán 
láthatók. 



Markovits Tamás:                                            Alumíniumötvözetek CO2 lézeres forrasztása 

 72
 
 

 
8.19 ábra. A KF-AlF3 folyasztószerben lév� Si jelenlétének a hatása az alumínium 

megolvadására, CO2 lézer esetén 
 
Ahogy a fenti ábrán is látható, a Si por hozzáadásakor adott teljesítménynél mindig 
rövidebb id�re volt szükség a megolvasztáshoz. Az alapanyag felületi megolvadása Silflux 
alkalmazásakor minden estben hozzávet�legesen 25 %-kal rövidebb id� alatt történt meg.  
A megolvadási id� értékek és a kisebb id�különbségek az el�z� kísérletekhez képest eltér� 
vizsgálati körülményekkel magyarázható (forgatott csövek, többször hevített felületek, 
bemártó fluxozás), amelyekre az egyenletes és azonos min�ség� fluxozás 
megvalósíthatósága miatt volt szükséges. Ennek oka az volt, hogy a Si tartalmú flux 
felvitele a szóró berendezéssel nem volt lehetséges, a nagyobb méret� Si szemcsék miatt. 
Így az eredmények csak a normál flux és a Silflux között adnak lehet�séget az 
összehasonlításra.    
 
A közvetlen CO2 lézeres hevítéskor eltérés mutatkozott a normál flux (NF) és a Si tartalmú 
flux (Silflux) megolvadása között. A NF el�ször csak a nagyobb teljesítménys�r�séggel 
besugárzott területeken olvadt meg – a lézerfolt közepén –, majd ez szélesedett ki a teljes 
folt szélességének megfelel� területre. Silflux-nál ez a folyamat rövidebb id� alatt zajlott 
le, szinte egyszerre olvadt meg a lézerfolt teljes szélességében. A vizsgálatokból 
megállapítható volt, hogy amíg a normál flux olvadása megkezd�dött a Silflux már teljes 
mértékben megolvadt, így gyorsabb megolvadása miatt el�bb kezdte oldani a felületi 
oxidokat. 
A kísérletek eredményeként kijelenhetjük, hogy a Si tartalmú folyasztószerrel hatékonyabb 
a CO2 lézeres hevítés. Ennek oka többek között a Si tartalmú folyasztószer nagyobb 
abszorpciója, amit alátámasztanak a tanszéken korábban termovízióval végzett emissziós 
kísérletek is. 
 
A nagyobb abszorpció mellett a gyorsabb alapanyag megolvadásban szerepet játszik 
természetesen a Si alumíniumba történ� bediffundálása is, ami csökkenti az ötvözött 
felületi réteg likvidusz h�mérsékletét. Azonban csak a Si diffúzióval nem magyarázható a 
gyorsabb megolvadás, hiszen a folyasztószerrel kapcsolatos irodalmi ismereteink szerint a 
Si diffúziója a folyasztószer megolvadása után kezd�dik meg, amikor a felületi oxidréteg 
már feloldódott. 
A Si szemcsék esetleges h�termeléssel járó oxidációja (a véd�atmoszféra ellenére) szintén 
okozhatja a gyorsabb megolvadást. 
 
A felsorolt három hatás (nagyobb elnyel�dés, Si diffúzió, oxidáció) együttesen okozza azt, 
hogy a Si tartalmú folyasztószerrel végzett hevítés hatékonyabban megvalósítható. A 
kutatás jelen szakaszában az egyes tényez�k hatáser�sségét azonban még nem vizsgáltam.  
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8.3. LÉZERES FORRASZTÁS TECHNOLÓGIÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
 
8.3.1. CO2 lézerrel forrasztott alumínium kötések létrehozása  
A lézeres forrasztás folyamatmodelljének kidolgozása, illetve a flux és a lézer 
kölcsönhatásnak jobb megismerésével a CO2 lézeres alumínium keményforrasztás 
megvalósíthatóságát vizsgáltam, különböz� kötéstípusok esetében. Célom a hatékonyabb 
hevítés lehet�ségének kihasználásával a kötések létrehozása és a technológia 
optimalizálása az egyenletes, folyamatos kötés és a minimális anyagmegolvadás 
szempontjából. A kötések létrehozása után további célom volt a kötések felületének, a 
varrat szerkezetének és szilárdságának a jellemzése. 
 
A lézeres alumínium forrasztás technológiája megvalósítható folyasztószerrel és anélkül is. 
Folyasztószer alkalmazása nélkül a felületi oxidréteg eltávolítása külön eljárással kell, 
hogy történjen. Erre mutatott példát a két lézersugár együttes alkalmazása az irodalmi 
áttekintésben. 
Ezen kívül a forrasztás történhet huzal hozaganyaggal, folyasztószerbe adagolt Si 
ötvöz�vel és Si tartalmú forrasztópasztával. Amennyiben nem alkalmazunk 
forraszanyagot, akkor a folyasztószerbe vagy a forrasztópasztába kevert ötvöz� 
segítségével hozhatunk létre diffúziós kötést. A kötések létrehozása során a hevítés – 
lehet�ségekt�l függ�en – lehet direkt és indirekt.  
Ezek alapján a lézeres alumínium forrasztás különböz� eljárásait a 8.20-as ábrán foglaltam 
össze. 
 
A folyasztószerrel végzett lézeres forrasztáson belül, különböz� kötéseknél, különböz� 
hozaganyagok alkalmazásának lehet�ségét is megvizsgáltam.  
Meghatároztam a hozaganyag nélküli diffúziós forrasztás lehet�ségét, a forrasztóhuzal és a 
Si-mot tartalmazó forrasztópaszta alkalmazhatóságát különböz� kötéstípusoknál. A 
diffúziós forrasztás lehet�ségét tompa illesztés� lemezeknél, a hozaganyaggal végzett 
forrasztást pedig peremezett tompa lemezkötésnél és átlapolt cs�kötéseknél vizsgáltam. 
A megvizsgált kötéstípusok kiválasztásánál az adott feltételek között megvalósítható 
lézeres forraszthatóság (sugárral való hozzáférhet�ség, h�vezetési hosszak minimalizálása 
stb.) és az iparban való alkalmazhatóság is szerepet játszott.  
 

 
8.20 ábra. A lézeres alumínium forrasztás eljárásai 

 
Tompa illesztés� Al kötések létrehozása  
A tompa kötéseknél vékony (1, 2, 3 mm-es) sík lemezek, szilícium szemcséket tartalmazó 
folyasztószerrel végzett, lézeres, diffúziós forrasztása volt a cél. A kötés a tompán illesztett 
lemezek közé helyezett Si tartalmú folyasztószer megolvadásával, az ötvöz� alapanyagba 
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történ� bediffundálásával és megolvasztásával jön létre. Diffúziós forrasztáskor a kötés az 
így megolvadt anyagrész, mint ömledék segítségével jött létre. A alapanyag összetétele a 
felület közelében már nem a kiinduló állapotnak megfelel�. A kísérleti beállítás az 5.2.a 
ábrán volt látható. 

 
A lézersugár a lemez fels� felületén Si tartalmú flux bevonaton keresztül hevítette a 
munkadarabot. A flux bevonat a lézerfolt átmér�jénél nagyobb területen helyezkedett el. A 
folyasztószer felvitelénél fontos volt, hogy a felületen egyenletesen legyen elosztva, hogy a 
lézerenergia becsatolás homogén lehessen. 
 
Az optimális technológiai paraméterek meghatározásakor a lézerfolt haladási sebessége 
50-70 mm/perc között volt. Az ehhez tartozó teljesítménys�r�ség lemezvastagságtól 
függ�en változott. 1mm-es lemezeknél 11000 W/cm2; 2, 3 mm-es lemezeknél ez 17000 és 
20000 W/cm2 nagyságú. Látható, hogy a lemezvastagsággal nem volt minden esetben 
arányos a teljesítménys�r�ség nagysága. A teljesítménys�r�ség megválasztásánál 
figyelembe kellett venni, hogy ha az id�egység alatt bevitt energia mennyisége túl nagy, 
akkor a h�vezetés sebességéhez képest a felület közelében h�torlódás lép fel. Így az 
alapanyag nem tud teljes keresztmetszetében felhevülni, hanem csak a felület közelében 
ömlik meg és nem jön létre a diffúziós kötés.  
 
Peremezett tompa lemezkötések létrehozása  
Lézeresen forrasztott peremezett tompa kötés megvalósításakor a forrasztóhuzal és a 
forrasztópaszta felhasználhatóságának jellemzése, a kötés létrehozása, illetve a felületi, a 
varrat szerkezeti és szilárdsági jellemz�inek meghatározása volt a cél. Ennél az egyébként 
elterjedt kötés típusnál a legtöbb esetben hozaganyagot kell alkalmazni, mivel a kötés 
jellegéb�l adódóan a kialakuló nagyméret� rés következtében, a Si tartalmú 
folyasztószeres diffúziós forrasztás nem megvalósítható. 
A huzal alkalmazására vonatkozóan lézeres forrasztásnál már rendelkeztünk ismeretekkel 
korábbi kísérletek kapcsán, de a forrasztópasztába kevert Al-Si ötvözet és lézer 
kölcsönhatása ez idáig nem volt ismert, pedig a felhasználhatóságával kapcsolatos 
ismeretek fontosak.  
A pasztába kevert szemcsék kis mérete miatt elképzelhet�, hogy a forrasztópaszta a 
lézersugárral érintkezve túlságosan felhevül és elg�zölög, így nem jön létre a kötés. A 
paszta h�vezetése is kisebb lehet, mint a szilárd, tömör huzalé, ami a paszta által a 
lézersugár el�l eltakart felületek huzaganyagon keresztüli hevítését gátolja. Ezeknek a 
kérdéseknek a tisztázása érdekében is szükségesek voltak a forrasztópasztával végzett 
kísérletek.  
 
A rendelkezésemre álló osztatlan lézersugár felhasználásával a hozaganyagok közvetlen 
hevítése volt megvalósítható, így a vizsgálatokat direkt hevítéssel végeztem, és az így 
kapott eredményeket mutatom be. 
 A peremezett tompa kötéseknél nem egymással szorosan összeillesztett felületek között, 
hanem egy változó keresztmetszet� résben kell a kötést létrehozni. A munkadarabok 
rögzítésénél el�nyt jelentett, hogy nem kellett a lemezek között rést hagyni, ami a 
pozicionálást és a rögzítést egyszer�sítette.   
A kísérletekhez felhasznált rögzít� és pozícionáló készüléket rézb�l készítettem el, amely 
hosszában h�t�furatokkal volt ellátva, hogy a technológia során a h�tés hatását is vizsgálni 
lehessen. A h�tés a lemezben kialakuló h�torlódás csökkentése miatt volt fontos. A 
kísérleti beállítás az 5.2.b ábrán volt látható. 
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Mivel ennél a kötéstípusnál az alapanyagon belüli h�vezetésnek kisebb szerepe van, mint 
tompa illesztésnél, ezért a kötések kialakítása során a lézer berendezés rendelkezésre álló 
maximális teljesítményének kihasználására törekedve optimalizáltam a technológia 
sebességét, amelyeknél az alapanyag minimális megolvadásával, egyenletes és folyamatos 
kötést jött létre.  
A kísérletek során megvizsgáltam a huzal és a paszta hozaganyag, a fókuszmegosztás, 
valamint a h�tés hatását. Az egyes eseteket a 8.3 táblázat mutatja be. 
 

8.3 táblázat. A peremezett tompa kötésekhez tartozó különböz� kísérleti beállítások 
Sorszám lézerfolt átmér� (mm) hozaganyag h�tés 

I. 2,5 paszta + AlSi por nincs 
II. 2,5 huzal nincs 
III. 2 huzal nincs 
IV. 2 huzal van 

 
A paszta és a huzal mennyiségének megválasztásánál célom volt, hogy egy homorú 
felület� kötés alakuljon ki, ugyanis a lemezek síkjából kilép� felület a kés�bbi 
felhasználásnál (festés, illesztés) az utómegmunkálás szempontjából problémát jelenthet. 
 
A forrasztópaszta el�nyös tulajdonsága, hogy a résbe adagolva viszkozitásából adódóan 
kitölti a rendelkezésére álló teret. A lézerrel való kölcsönhatása következtében azonban jól 
láthatóan elg�zölgött egy része. A megmaradt paszta a lemezek között megszilárdult, és 
létrejött a kötés. Állandó lézerteljesítmény (1500 W) és lézerfolt átmér� (2,5 mm) mellett 
az optimális sebesség 800 mm/perc volt. A sebesség növelésével már nem jött létre a kötés, 
csökkentésével pedig az elg�zölgött forrasztópaszta mennyisége n�tt meg a túlhevítés 
következtében. 
 
A huzallal létrehozott kötéseknél a huzal átmér�jét 1,5 mm-re választottam, amely a 
kitöltend� rés geometriai méretei mellett is homorú felület� kötést biztosít. A lézerfolt 
átmér�je nem lehetetett 2 mm-nél kisebb, ha azt akartuk, hogy a huzalon kívül az 
alapanyagot is hevítsük, ami az irodalmi ismeretek alapján elengedhetetlen. Ezen 
meggondolásokat figyelembe véve állapítottam meg kiindulásként a lézerfolt átmér�jét 2 
mm-ben. A kísérletek során összefügg�, alapanyag átolvadásmentes varrat, 265 mm/perces 
sebesség mellett volt megvalósítható.  
 
Az optimális sebességtartomány alatti sebességeknél a túlzott h�bevitel következtében – 
mint ahogy az várható volt – a teljes lemez keresztmetszet átolvadt. Az optimálisnál 
nagyobb sebességeknél, a kevés energiabecsatolás következtében egyáltalán nem olvadt 
meg a hozaganyag. A sebesség csökkentésével az optimális sebességet még nem elérve a 
hozaganyag részletekben, periodikus távolságokban olvadt meg. Ezt a jelenséget 
periodikus hozaganyag megolvadásnak nevezem.  
A periodikus megolvadás során a lézer energiája helyenként felmelegítette a hozaganyagot 
az olvadáspontja fölé, más részeket viszont nem. A periodikus megolvadással kialakult 
felület a 8.21 ábrán látható. 
A jelenség magyarázata megfigyeléseim alapján a következ�: az optimálisnál nagyobb 
sebességek alkalmazásakor lézersugár felhevíti a hozaganyagot az olvadáspontja feletti 
h�mérsékletre, de az alapanyagnál a nagyobb h�tömege miatt ez nem történik meg. 
A forraszanyag kis h�tömegénél fogva gyorsan megolvadt, viszont a hidegebb 
alapanyaggal érintkezve az egyébként a lézersugár által alig hevített felületeken leh�l. 
Ezután gömbszer�en összehúzódik és a forrasztás irányába, a még szilárd állapotban lév� 



Markovits Tamás:                                            Alumíniumötvözetek CO2 lézeres forrasztása 

 76
 
 

huzalhoz el�re húzódik el. Az összehúzódás eredményeképpen eltávolodik a lézersugár 
alól a folt haladási irányába, és így eltávolodik a forrasztási hézagból.  
 

 
8.21 ábra. A periodikus megolvadással kialakult kötés felülete 

 
A forraszanyag lézerfolt alóli elhúzódásból adódóan a lézer közvetlenül csak az 
alapanyagot hevíteti tovább, így annak nagymértékben megnöveli a h�mérsékletét. A 
megnövekedett h�mérséklet hatására, és a lézerfolt folyamatos továbbhaladásának 
következtében az összegömbölyödött és újra megszilárdult hozaganyag ismét megömlik a 
lézerfolt alá kerülve.  
A már nagyobb mennyiség� forraszanyag, azonban újra kitakarja az alapanyagot a lézer 
el�l, így az alapanyag h�mérséklete ismét lecsökken, és a következ�kben melegítend� 
hozaganyag szintén nem tud kötést létesíteni. A továbbiakban ez a folyamat ismétl�dött 
meg periodikusan, adott id�közönként. A felület struktúrája szakaszos és egyenetlen volt, 
amely nagyobb és kisebb mennyiségben megszilárdult hozaganyag részekb�l állt.  
A lézeres forrasztásnál ennek a jelenségnek az ismerete különösen fontos, hiszen a 
koncentrált területen történ� hevítésnél ez sok esetben el�fordulhat. A periodikus 
megolvadás és hozaganyag összehúzódás elkerülhet� a nagyobb mennyiség� alapanyag 
felhevítésével, ami adott huzal átmér�nél a nagyobb fókuszfolt alkalmazását jelenti. 
Segíthet továbbá a huzal forma helyett, a rés formájához illeszked� forrasztóidom 
alkalmazása is, vagy a lézersugárral való közvetett hozaganyag hevítés. 
 
A 2 mm-es fókuszfolt alkalmazásakor megvizsgáltuk a h�tés hatását a folyamatra. Célom a 
véges geometriából adódó h�torlódás kiegyenlítése volt. Az optimális eredményhez tartozó 
sebesség megegyezett a h�tés nélküli vizsgálatok során kapott 265 mm/perces sebességgel. 
Megvizsgáltam a vízáramlás irányának hatását a megmunkálás sebességére, de ez nem volt 
kimutatható.  
A lézerfolt 2,5 mm-re növelésével a forrasztott kötéshez tartozó optimális sebesség 
megn�tt, 265 mm/percr�l 440 mm/percre. Valószín�leg a nagyobb felületen hevített 
alapanyag következtében lehetett nagyobb forrasztási sebességet elérni. A lemezbe ugyanis 
nagyobb mértékben jutott közvetlenül az energia.  
Mint tudjuk, a teljesítménys�r�ség a folt méretének növekedésével csökken. Lézeres 
folyamatoknál általában a teljesítménys�r�ség csökkenése a megmunkálási sebesség 
csökkenését is magával hozza, ha ugyanolyan hatást vagy átalakulást szeretnénk elérni. Ez 
volt várható a fent említett esetben is, azonban az ugyanolyan min�ség� kötés 
létrehozásához szükséges sebesség ez esetben mégis növekedett.  
Ebb�l is látszik, hogy ilyen esetben a fókuszfolt területének a hozaganyagra és a 
munkadarabokra es� aránya (a foltmegosztás) fontos tényez�. A fókuszfolt 
megváltoztatása adott geometriai viszonyok esetén magával hozza a teljesítménys�r�ség, a 
foltmegosztás és a folttorzulás megváltozását is.  
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Cs�kötések létrehozása 
A cs�kötések vizsgálata a sík lemezekhez képest eltér� elnyel�dési és hevítési viszonyok 
vizsgálata, illetve a lézeres alumínium forrasztás alkalmazhatósági területeinek 
feltérképezése miatt volt szükséges. A vizsgálat lehet�séget ad a sík lemezekkel 
kapcsolatos eredmények összehasonlítására, az átlapolt és a forgatásból adódóan 
egyenletesebb hevítéssel megvalósított kötések létrehozására.  
A cs�kötéseknél a folyasztószerek által biztosított hatékonyabb lézer elnyel�désb�l 
adódóan forrasztott kötések létrehozása és vizsgálata volt a célom, minimálisan szükséges 
energia bevitellel. Az átlapolt kötések létrehozásánál vizsgáltam a forrasztópaszta indirekt 
hevítésének lehet�ségét is. Az átlapolt kötésre azért esett a választás, mert a csöveknek 
sokszor gáztömörnek kell lenniük és ilyenkor a nagyobb kötési hossz tömörebb kapcsolatot 
biztosít. A megvizsgált cs�kötés elvi ábrája az 5.2.c ábrán volt látható. 
 
Az átlapolt kötés a lézeres hevítés szempontjából nem a legkedvez�bb, hiszen a lézer nem 
közvetlenül a kötésben résztvev� felületeket, hanem a küls� felületeket hevíti. A szükséges 
h�mennyiség így h�vezetéssel jut a kötésben résztvev� felületekhez. 
Az átlapolt kötés vizsgálata azért volt mégis lehetséges, mert a csövek forgatásával 
ugyanannak a felületrésznek többszöri felhevítésével a h�mérséklet lassabban, de 
folyamatosan növelhet�. Lemez alapanyagoknál ez nehezebben biztosítható.  
Forgatott csöveknél tehát adott felületelem felhevítése nem egy, hanem több lépcs�ben 
történt. Így a lassabb h�vezetésb�l származó felületi túlhevülés csökkenthet�. A cs� 
kerülete mentén a h�mérséklet a fordulatszám növelésével homogénebbé tehet�, de túl 
nagy fordulatszámnál a centrifugális er� a felületi folyasztószer bevonatra és a kialakuló 
ömledékre is károsan hat.  
 
A lézeres hevítésnél alkalmazható foltátmér� nagysága a csövek átmér�jét�l 
nagymértékben függ. Az általam vizsgált 8 mm küls� átmér�j� csövek esetében 
természetesen a 8 mm-nél nagyobb lézerfolt átmér�k már nem jöhetnek szóba, hiszen 
ekkor a lézersugár egy része nem hevíti a felületet, ami gazdaságtalan lenne. Azonban a 8 
mm-es lézerfolt sem gazdaságosan kihasználható, hiszen ismerve a beesési szög hatását az 
elnyel�dés mértékére a lézerenergia nagy része nem lenne hatékonyan kihasználható. Ezen 
meggondolások alapján, a folt átmér�jét 5 mm-ben határoztam meg. Ha a lézerfolt 
átmér�jét kissebre választjuk, akkor a felületen megn� a teljesítménys�r�ség és azonos 
forgatási sebességnél, a felület könnyen túlhevülhet. 
A következ� kérdés a folt elhelyezése volt a felületen. Erre vonatkozóan néhány példát 
láthatunk a 8.22 ábrán.   
 
A forrasztás során különböz� foltmegosztásokat vizsgáltam. A cél az volt, hogy az 
összekötend� felületek egyszerre hevüljenek föl.  
 
Az átlapolt kötés a kitágított cs� bels� felülete és a bels� cs� küls� felülete között kell, 
hogy létrejöjjön. Abban az esetben, ha a bels� csövet hevítjük nagyobb területen, akkor a 
bejuttatott h�energiának nagyobb utat kell megtennie a cs� hossztengelyének irányába, 
ráadásul két irányba is elvezetheti a h�t a bels� cs�. A küls� cs� teljes hevítése sem 
jelenthet jó megoldást, hiszen még ha annak bels� felülete megfelel�en fel is hevül, a bels� 
cs� még akkor is hideg marad az illesztési hézagok miatt. Az optimális megoldás akkor 
adódott ki, amikor az 5 mm-es lézerfoltból 4 mm a küls� csövet és 1 mm a bels� csövet 
hevítette. A lézerfolt ilyen esetben valamelyest torzul, hiszen a bels� cs� felülete távolabb 
helyezkedik el, mint a küls� cs�é, de a kis falvastagság miatt ez ebben az esetben nem 
jelent�s.  
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A hozaganyag kiválasztásánál a huzalból hajlított gy�r�k nem jöhettek szóba, mivel azok 
kis h�tömegüknél fogva gyorsan megolvadtak, és a forgás közben eltávolodtak a felületr�l. 
A kitágított küls� cs� és a bels� cs� között lév� illesztési hézag következtében a Si 
tartalmú flux önmagában nem volt alkalmazható. Hiszen a felületek érintkezése, így a 
h�átadás nem volt biztosított. A Si tartalmú forrasztópaszta viszkozitásánál fogva azonban 
alkalmas volt erre a feladatra.  
 

 
8.22 ábra. Különböz� foltmegosztási lehet�ségek átlapolt csövek lézeres hevítésére 

 
A hatékonyabb hevítés ebben az esetben is a folyasztószerek alkalmazásával vált lehet�vé, 
mivel bevonat nélkül a csöveket a vizsgált teljesítmény tartományban nem lehetett 
felhevíteni. A kötés létrehozása során bevonatként normál fluxot és Si tartalmú fluxot is 
használtunk. 
 

8.4 táblázat. Minimálisan szükséges energiabevitelre optimalizált technológiai adatok 
lézersugaras alumínium forrasztáskor 

 Tompa kötés Peremezett 
tompa kötés 

Átlapolt 
cs�kötés 

Alapanyag Al (1050A) Al-Mg (5005A) Al-Mg-Si 
(6016) 

Al 
(1050A) 

Lemezvastagság 
[mm] 1  2  3  1  2  3  1,2  1,2  ∅8x1 

Teljesítmény 
[W] 700 1200 1500 500 1350 1500 1500 1500 800 

Sebesség 
[mm/perc] 50 50 60 70 50 50 440 265 - 

Foltátmér� [mm] 3 3 3 1,5 1,5 1,5 2,5 2 5 

Flux Sil 
flux 

Sil 
flux 

Sil 
flux Nflux Nflux Nflux Nflux Nflux Sil flux 

Hozaganyag  - - - AlSi 
huzal 

AlSi 
huzal 

AlSi 
huzal 

AlSi 
huzal 

AlSi 
huzal 

Sil 
paszta 

Véd�gáz  Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar  
Fordulatszám 
[ford./perc] - - - - - - - - 60 

 
A lézerteljesítmény kiválasztásánál figyelembe kellett venni, hogy bizonyos 
teljesítményértékek alatt a flux bevonat levált a felületr�l. Ennek oka az volt, hogy a 
többlépcs�s felhevítéskor az els� fordulat során a flux bevonat kevés energiát kapott 
ahhoz, hogy megolvadjon, viszont ahhoz eleget, hogy a felülett�l elváljon és forgás közben 
leváljon. A flux leválása után a lézeres hevítés már nem megvalósítható. 
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A megvizsgált kötések létrehozásakor a minimálisan szükséges energiabevitelre 
optimalizált technológiai adatokat a 8.4 táblázat tartalmazza. 
 
8.3.2. A kötések felülete 
Tompa illesztés� Al lemezek kötésének felülete 
A lézeres diffúziós forrasztással létrehozott tompa kötések felülete a 8.23 ábrán látható.  
A felület a lézerfolt átmér�jének (d=3 mm) megfelel� szélességben olvadt meg. Ez szürke 
sávként látható a felvételeken és, a lemezvastagságtól függetlenül azonos szélesség� és 
struktúrájú. A megolvadt, majd megszilárdult felületek két oldalán, a Si tartalmú flux 
eredeti állapotában maradt meg a felületen, ami felvételeken sötét sávként figyelhet� meg. 
A felületen tehát a felhasznált flux maradványai láthatóak, de mivel a folyasztószer nem 
korrózív, ezért eltávolítása nem feltétlenül szükséges.  
 

v=1 mm 
 

v=2 mm 
 

v=3 mm 
8.23 ábra. A lézerrel forrasztott tompa kötés jellegzetes felülete 1, 2 és 3 mm-es 

lemezvastagságoknál 
 
A hagyományos forrasztáshoz képest a megolvadt felület szélesebb, de a felület síkjába 
simuló. A kötés alsó felén nem, vagy csak kis mérték� megolvadás látható a 
paraméterekt�l és a h�torlódástól függ�en. 
 
A létrehozott kötés széleinél a maradvány flux nagyobb mennyiségben volt jelen és a 
felület síkjából kis mértékben (0,04-0,09 mm) kilépve helyezkedik el. A lézer által súrolt 
és megolvadt felületek helyzete az eredeti lemez felülethez képest szabad szemmel nem 
volt eldönthet�, ezért a pontosabb leíráshoz lézeres felületi topográffal vizsgáltam meg a 
kötéseket. A kötésekre jellemz� 3 típusú felületi topográfiákat mutat be a 8.24 ábra. 
 
A felületeket megvizsgálva megállapítható, hogy a lemezek felületének síkjához képest 
konkáv és konvex felületekként alakul ki a forrasztott kötés felülete. A felületi síktól való 
eltérés irányát nagy valószín�séggel a helyi h�mérsékleti és nedvesítési viszonyok 
határozták meg. A felülett�l való eltérés szempontjából a kidomborodó kötés az, amely a 
festéskor vagy a felület bevonatolásakor nagyobb utómunkálás igénnyel rendelkezik, 
azonban ezeknél a kötéseknél a megolvadt és megszilárdult anyagrészek által létrehozott új 
felület maximálisan 0,06-0,07 mm-el domborodik ki a felületb�l, aminek következtében ez 
a kötés esztétikusnak – kis utómunkálás igény�nek – mondható. A felület szélein lév� 
folyasztószer maradványok rárakódása a felületre néhány esetben nagyobb, mint a kötés 
kidomborodásának mértéke. Ennek oka lehet a folyasztószer mennyiségének egyenetlen 
eloszlása a felületen. A folyasztószer mennyiségének optimalizálásával a folyasztószer 
maradványok kidomborodása is csökkenthet�. 
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A forrasztott kötés felületének egyenletességét azzal magyarázhatjuk, hogy a forrasztáshoz 
nem egy huzal hozaganyagot használtunk, amely a lézeres hevítéskor csak néhány mm2-es 
területen kerül hevítésre és ennek következtében lokálisan hevül fel és gyorsan – 
periodikusan – szilárdul meg, hanem a folyasztószerbe kevert Si szemcsék – a huzal 
anyaghoz képest – kvázi folyamatosan hozzák létre a felhevített alapanyaggal az ömldéket. 
Nagy hatással van a kialakult felületre a folyasztószer is, amely csökkenti az ömledék 
felületi feszültségét, így folyósítja azt. 
Huzal alkalmazásakor a huzalban kialakuló h�mérséklet eloszlás ingadozása, a 
pozicionálás pontatlanságából adódó egyenetlen hevítés is okozhatja a periodikus 
megszilárdulást. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

8.24 ábra. A tompa kötések jellemz� felületi topográfiái (a, c, e) és vonali egyenetlenségei 
(b, d, f) 

 
A lézeres hegesztésnél a kötésre jellemz� felületek az irodalmi részben a 2.32 ábrán 
láthatóak. A felületre jellemz� a barázdáltság, ami a periodikus megszilárdulással 
magyarázható. Jellemzi még az olvadék fröcskölés, amely a plazmacsatorna fluktuálásából 
és egyes alkotók kig�zölgésekor jön létre. Alumínium hegesztésekor a porozitás és 
repedések megel�zésére, mint ahogy arról már szó volt, a legtöbb esetben hozaganyagot 
használnak, aminek következtében a varratban lév� anyagmennyiség nagyobb, és minden 
esetben domború felületet hoz létre. A kidomborodás mértékére konkrét számadatot nem 
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közölnek, de az irodalomban megtalálható varratgeometriák elemzésével megállapítottam, 
hogy a kidomborodás mértéke 10-20 %-os is lehet. Ez 1 mm-es lemeznél 0,1-0,2 mm-es 
kidomborodást jelent a forrasztott kötésnél mért átlagos 0,06 mm-es (max. 0,09 mm-es) 
értékhez képest. A lézeresen hegesztett tompa kötések kidomborodásaira mutat jellemz� 
példát a 8.25 ábra. 
 
Lézerrel hegesztett alumínium kötéseknél, mivel a legtöbb esetben plusz hozaganyagot 
használnak a kötés létrehozásánál a porozitás és a repedések elkerülésére, ezért a 
kidomborodás a plusz anyagmennyiség miatt szinte minden esetben el�fordul. 
 

 
8.25 ábra. A lézerrel hegesztett kötések kidomborodása a felületb�l, tompa kötéseknél 

[146] 
 
Természetesen az egyenletesebb, áramlási nyomokat alig tartalmazó felület a forrasztás 
lassabb sebességének is a hatása, hiszen az ömledék szétterülése a felületen és a 
megszilárdulása lassabban mehet végbe. Következésképpen a kisebb utómunkálás igénnyel 
bíró tehát esztétikusabb felület� kötés létrehozása a kutatás jelenlegi állapotában ezzel a 
technológiával megvalósítható, de a sebesség csökkenésével jár. A jelenlegi alumínium 
forrasztási sebesség azonban nem tekinthet� fels� korlátnak, hiszen nagyobb teljesítmény� 
berendezéssel, folt geometria megváltoztatásával (a mozgás irányában elnyújtva) 
megítélésem szerint tovább növelhet�, akár meg is többszörözhet�. 
 
Tompa illesztés� AlMg1-es lemezek kötésének felülete  
A Mg tartalmú lemezek kötésének létrehozása során számolnunk kellett az irodalomban 
megismert folyasztószer hatékonyság-csökkenésével. Ezenkívül az alapanyag Mg ötvözés 
következtében lecsökkent olvadáspontja is nehézséget jelentett az el�bbiekben bemutatott 
alumínium forrasztáshoz képest. Így a technológia megvalósítása során az egyébként is 
kismérték� h�mérséklet tartalék tovább csökkent.  
Emellett az alapanyag kisebb h�vezetése is lassítja a h�vezetést, ezzel megnehezíti az 
egyenletesebb h�eloszlást a munkadarabban. 
Ezért Mg tartalmú lemezeknél nem sikerült diffúziósan forrasztott kötést megvalósítani, 
így minden esetben huzal hozaganyag felhasználásával hoztunk létre metallurgiai 
kötéseket. Egy 3 mm-es AlMg1-es lemezkötés, jellemz� felületét mutatja be a 8.26 ábra. 
 
A kötés felületén az alkalmazott hozaganyag miatt nagyobb egyenetlenségeket 
tapasztaltunk, mint az ötvözetlen Al esetén. A kötés felületét tekintve a h�vezetéses 
hegesztéshez hasonló, hossza 80 mm. A felület utómunkálás igénye a megolvadt 
anyagrészek nagyobb mérték� kidomborodása miatt nagyobb, a felület közvetlenül nem 
festhet�. Ezekb�l adódóan a tiszta Al lemezekhez képest felülete már nem tekinthet� 
esztétikusnak. 
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8.26 ábra. 3 mm vastag tompa kötés� AlMg1-es felülete 

 
A peremezett tompa illesztés� lemezkötés felülete 
A lézerrel létrehozott peremezett tompa kötés felülete forrasztópaszta alkalmazásakor 
fekete elszínez�dést mutatott. A lézeresen megszilárdított forrasztópasztával végzett kötés 
felületét a 8.27 ábra mutatja.  
 

 
8.27 ábra. A peremezett tompa kötés felülete forrasztópaszta alkalmazásakor 

 
A felületen nem fedezhet� fel az olvadék megszilárdulására jellemz� barázdáltság. A 
megszilárdult paszta megkeményedett bevonatként található meg a lemezek közötti résben. 
A további felhasználáshoz ennek a rétegnek az eltávolítása szükséges lehet, hiszen a 
megszilárdult réteg a lemez felültére rakódva nem teszi lehet�vé a közvetlen egyenletes 
festhet�séget. A kötés a korábbi meghatározások alapján nem tekinthet� esztétikus 
felület�nek.  
 
Huzal forraszanyag alkalmazásakor a különböz� beállításokkal létrehozott felületek 
topográfiája között az optimális paramétereknél nem volt jelent�s különbség. A kialakult 
felületre mutat egy jellemz� példát a 8.28.a ábra, mellyen felismerhet� a megolvadt 
hozaganyag barázdált megszilárdulásának jelei. A megszilárdult olvadék nyíl alakzatban a 
kiindulási pont felé mutat. Ez a barázdált felület huzal alkalmazásakor és lokális hevítéskor 
elkerülhetetlen.  
A kötés hossza közel 280 mm volt. A nagy lemezfelületnek és a készüléknek 
(h�tömegeknek) köszönhet�en a h�torlódás kevésbé volt érzéklehet�, mint a kisebb 
geometriájú lemezek esetén. Ennek ellenére a varrat folyamatos, ugyanakkor kismérték� 
szélesedése megfigyelhet� volt. Ez a jelenség szabályozott energia beviteli rendszer 
kiépítésével csökkenthet�.  
 
A 8.28.a ábrán a felületet láthatjuk egy mér� vonalzó mellett elhelyezve. A kötés felületr�l 
két helyen RM600 lézeres felületi topográffal meghatározott felületi topográfiát 
figyelhetjük meg egy 7x7 mm2-es nagyságú felületen a (c), (d) ábrákon. A függ�leges 
tengelyen a felületre mer�leges eltérések láthatók mikrométerben. A kötés 
középvonalában, hosszirányban megmért felületi egyenetlenségeit a (b), (e) ábrákon 
láthatjuk.  
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A varrat szélénél mérhet� nedvesítési szögb�l jól látható, hogy a nedvesítés megfelel� volt. 
A hozaganyag mennyiség megfelel� megválasztásával a varrat felülete nem lép ki a 
lemezek fels� síkjából, és a felület forrasztási irányban mért egyenetlensége +/- 0,06-0,07 
mm között volt. Ez 0,2 mm-es festékréteggel utómunkálás nélkül már elfedhet�. Látható 
tehát, hogy a felület nem annyira egyenletes, mint Al lemezek tompa kötésénél, de csak kis 
utómunkálás igénnyel rendelkezik így esztétikusnak tekinthet�.  
 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(d) 

 

 
(c) 

 
(e) 

8.28 ábra. A peremezett tompa varratok jellegzetes felülete huzal hozaganyag alkalmazása 
esetén, (a) felületi fotó, (b) és (d) felületi topográfia, (c) és (e) hossztengely menti vonali 

egyenetlenség 
 
Mivel a huzal forraszanyaggal végzett kísérletek során normál fluxot használtunk, így nem 
keletkezett sötét elszínez�dés a megolvadt felületek széleinél, azonban itt is megtalálható a 
részben megolvadt és megszilárdult fluxból létrejött kemény kerámia réteg. A kerámia 
réteg ugyan er�sen tapad a felülethez, de eltávolítása nem korrózív tulajdonságai miatt nem 
feltétlenül szükséges. 
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Az átlapolt cs�kötés felülete 
Az átlapolt cs�kötésre mutat példát a 8.29.a, b ábra. A küls� cs� eredeti felülete annak 
kismérték� megolvadása miatt nem látható. A lézersugár által hevített felület részben 
túlhevült, mert a lassú h�bevitel ellenére sem tudta a bevitt h�mennyiséget elég gyorsan 
elvezetni, így az a h�mérsékletének gyors növekedését idézte el�. A megolvadás mértéke 
az eredeti cs�végt�l távolodva azonban egyre kisebb mérték�.  
A 8.29.b ábrán egy Silfluxxal létrehozott kötés látható, amikor lézersugár által nem 
kell�képpen felhevített felületeken a Si szemcsék vékony sötét csík formájában 
megmaradtak. A megolvadt felület a többszöri hevítés hatására sem viseli magán a 
hegesztési felület barázdáltságát. A felület a tompakötés� alumínium lemezeknél már 
megfigyelt egyenletes felületi struktúrát követi.   
 

 
(a) 

 
(b) 

8.29 ábra. A forrasztott átlapolt cs�kötések felülete, (a) normál folyasztószerrel, (b) Si 
tartalmú folyasztószerrel 

 
A kerület mentén a kezd� és végpontban azonban a megolvadás több esetben nagyobb 
mérték� volt. Ennek magyarázata a mozgató berendezés induláskor és megálláskor lassabb 
sebessége, aminek következtében a lézerfolt ezt a felületet tovább hevítette. 
 
Összefoglalva a létrehozott kötések felületével kapcsolatos vizsgálataim eredményeit, a 
tompa illesztés� Al lemezeknél volt a legesztétikusabb a felület, ezt követték a csöveknél 
és a peremezett lemezeknél létrehozott kötések. Az AlMg1 alapanyagok tompa kötésénél a 
felület már a hegesztéshez hasonló így nem sorolható az esztétikus kötések közé, azonban 
ilyen teljesítménys�r�ségek mellett eddig nem volt lehet�ség a létrehozásukra, amit a 
felhasznált folyasztószer alkalmazása tett lehet�vé. 
 
8.3.3. A kötések szerkezete 
Tompa illesztés� Al lemezek kötésének szerkezete 
A keresztmetszetek vizsgálatakor megfigyelhet� volt, hogy a kötések szerkezete eltér a 
hagyományos forrasztott és a hegesztett kötések szerkezetét�l is. A különböz� kötésekre 
jellemz� szerkezeteket a 8.30 ábrán láthatjuk. A 8.30.a ábrán [147] egy jellegzetes 
forrasztott kötést, a 8.30.b ábrán egy általam létrehozott kötésre jellemz� keresztmetszeti 
csiszolatot, a 8.30.c ábrán [148] jellegzetes hegesztett kötéseket láthatunk.  
A 8.30.b ábrán is megfigyelhet�, hogy a varrat szerkezete geometriailag (minden esetben) 
két eltér� részre osztható az alapanyag megolvadásának szempontjából. A lézersugár által 
hevített felületek közelében az alapanyag lencseszer�en megolvadt, ezt a részt fels� 
zónának neveztem. A lézersugártól távolabbi részeken, ahova a h� csak h�vezetéssel – az 
el�bb említett fels� zónán keresztül – jutott el, és az alapanyag megolvadása kisebb, alsó 
zónának neveztem.  
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(a) 
 

(b) 
 

(c) 
8.30 ábra. Jellegzetes tompa varrat keresztmetszeti geometriák,(a) lézeres acél forrasztás, 

(b) lézeres alumínium forrasztás, (c) lézeres alumínium hegesztés esetén 
 
A fels� zóna jellegében a lézeres h�vezetéses hegesztett kötéshez hasonló szerkezet�, 
azonban ilyen teljesítménys�r�ségek és hatásid�k mellett ez eddig a flux alkalmazása 
nélkül nem volt megvalósítható. Az alsó zóna szélessége kisebb 0,1-0,3 mm közötti, és a 
diffúziós forrasztásra jellemz� szerkezet alakult ki.  
 
A fels� megolvadt lencseszer� zóna szélessége a folt átmér�jével közel azonos méret�. 
Mélysége a lemezvastagság mintegy 15-20 %-a. Kialakulását a nagysebesség� h�bevitel és 
az alapanyagon belüli lassabb h�elvezetés miatt felgyülemlett h�energia következtében 
kialakuló, az alapanyag olvadáspontját meghaladó h�mérséklet okozta.  
 
A munkadarabon belüli h�mérséklet eloszlást, így a fels� és az alsó zóna határát a hevítés 
gyorsaságának és a h�elvezetés sebességének aránya határozza meg. Az alsó zónában azért 
eltér� a kötés szerkezete, mert a h�mérséklet nem olyan nagy, hogy megolvassza az 
alapanyagot, viszont ahhoz elegend�nek bizonyul, hogy a Si bediffundáljon az 
alumíniumba és kisebb h�mérsékleten diffúziós kötést hozzon létre. Ahhoz, hogy az alsó 
zóna a lemez aljáig kiterjedjen az szükséges, hogy a lemez alsó felületénél is olyan nagy 
legyen a h�mérséklet, hogy az eutektikum képz�dése létrejöhessen. Vastag lemezeknél ez 
a h�vezetés korlátos volta miatt nehezebben megvalósítható, mint 1-3 mm-es lemezeknél. 
Néhány esetben a 3 mm vastag lemezeknél a teljes keresztmetszet� kötés már nem is volt 
megvalósítható. A lézeres hevítés és a kialakuló kötés vázlatát a 8.31 ábrán láthatjuk.  
 

 
(a) 

 
(b) 

8.31 ábra. A lézeres hevítés jellemz�inek (a), és a kötés szerkezetének vázlata (b) 
 
A fenti ábrán látható, hogy a lézersugár energiája a fels� felületen a bevonati flux rétegen 
keresztül csatolódik be az alapanyagba. A lézersugár teljesítmény eloszlása azonban a 
legtöbb esetben nem egyenletes. Az alkalmazott TEM00 módusnál a folt közepén nagyobb, 
míg a szélein kisebb teljesítménys�r�ség ált rendelkezésre. Emellett a lézersugár kerülete 
mentén a h�elvonásban nagyobb h�elvonó anyagrész tud részt venni. Ezek következtében 
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alakult ki a megolvadt rész lencseszer� alakja, vagyis az alapanyag a lézerfolt középénél 
mélyebben, szélénél kisebb mélységben olvad meg.  
A megolvadás mértéke csökkenthet� a h�bevitel sebességének mérséklésével, ami kisebb 
mozgási sebességgel és kisebb teljesítménys�r�séggel valósítható meg. Ilyen feltételek 
mellett azonban a technológia még inkább lelassul, a h�hatászóna és a kilágyulás mértéke 
növekedhet. A megoldás nem a sebesség csökkentésében, hanem sokkal inkább a hevítés 
idejének más módon történ� növelésében rejlik (foltelnyújtás, foltrezgetés a mozgás 
irányában). 
 
A varrat szemcseszerkezetét megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a varratban kisebb 
méret� szemcsék vannak, mint az alapanyagban. Ez az irodalmi ismeretek alapján a 
nagyobb h�lési sebességnek tudható be. A fels� zónában az alapanyaggal határos részeken 
epitaxiális növekedést tapasztalhatunk, amely a gyors h�elvonással járó lézeres hevítés 
utáni megszilárdulásra jellemz� (8.32 ábra). 

 

 
8.32 ábra. A tompa kötés szerkezetének átmeneti zónája 

 
A lemezvastagság irányában megvizsgálva a varrat szemcseszerkezetét jelent�s eltérést 
tapasztaltam, amelyet a 8.33 ábra mutat. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

8.33 ábra. A varrat szövetszerkezete (a) a felülethez közel, (b) a varrat közepén, (c) a 
varrat alján 

 
A fenti felvételek azonos nagyításban készültek. Látható, hogy a világos szín� Al szilárd 
oldat és a sötétebb Si fázis aránya változik a varratban. A lemez alsó felületéhez közeledve 
növekszik a Si fázis mennyisége.  
Az alsó zónát 3 mm-es lemezvastagság estén a 8.34 ábra mutatja be. Az ábrán a két 
alapanyag közötti vékony (0,2-0,3 mm) megolvadt és megszilárdult anyagrészeket 
láthatjuk, ahol a falra (h�elvonás irányára) mer�leges megszilárdulás is megfigyelhet�.  
 
A bemutatott eredmények alapján látható, hogy megszilárdult kötés szövetszerkezete nagy 
eltéréseket mutat lézeres forrasztáskor, ugyanakkor a kialakult szerkezet geometriája (alsó- 
és fels� zóna) a lézeres hevítés korábban tárgyalt jellegéb�l adódóan alakult ki. 
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8.34 ábra. Az alsó zóna szerkezete lézeres alumínium forrasztás esetén (3 mm-es lemeznél) 
 
Tompa illesztés� AlMg1-es lemezek kötésének szerkezete  
A kötés szerkezetét megvizsgálva láthatjuk, hogy a h�vezetéses hegesztéshez hasonló 
geometriájú varrat jött létre, mint ahogy a felülete is ahhoz volt hasonló. Szélessége a 
lézerrel hevített felület közelében nagyobb, és a lemezvastagság irányában csökken.  
Az irodalmi ismeretek alapján a h�vezetéses hegesztés kedvez�tlenebb a Mg-mal ötvözött 
alumínium lemezek esetén az ötvöz�k nagyobb elg�zölgéséb�l adódóan, ezért általában 
mélyvarratos hegesztést alkalmaznak. A kutatás során létrehozott kötésnél a nagyobb 
volumen� megolvadt anyagrész ellenére az olvadáspontot csak minimálisan lépjük túl a 
lézeres mélyvarratos hegesztéshez képest, így elkerülhet� az alapanyag túlhevítése, illetve 
az esetleges ötvöz� elg�zölgés. Ezért a minimálisan szükséges h�bevitel alapján 
optimalizált kötésekben (ahol egyenletes, folyamatos kötés jött létre) nem találkoztunk az 
irodalomban leírt nagy méret� és számú porozitással, amely a Mg elg�zölgéséb�l adódik. 
Kisebb pórusokat azonban helyenként fel lehetett fedezni, amely a Mg elg�zölgésének 
vagy a flux maradványainak a következménye, amint ez az irodalmi adatok alapján 
feltételezhet�. A kötés szerkezetét 1 és 3 mm-es lemezvastagságoknál a 8.35 ábra 
szemlélteti.  
 

 
(a) 

 
(b) 

8.35 ábra. Az (a) 1mm és (b) 3 mm vastag AlMg1-es tompa kötés� lemez keresztmetszete 
 
A keresztmetszet vizsgálatakor hasonló eredményeket kaptunk, mint a tiszta alumínium 
lemezek esetén. Az ömledékb�l megszilárdult rész az alapanyaggal határos területeken 
epitaxiális növekedéssel jöhetett létre, amelynek vastagsága 30-50 µm. A varrat bels� 
részein pedig a gyors h�lés következtében az alapanyagénál kisebb a kialakult 
szemcseszerkezet (8.36 ábra). 

 
8.36 ábra. Az 1 mm vastag AlMg1-es tompa kötés� lemez átmeneti zónája 
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A peremezett tompa illesztés� lemezkötés szerkezete 
A kialakuló kötések keresztmetszetét megvizsgálva a tompa kötésekhez hasonló varrat 
szerkezetet láthatunk a 8.37 ábrán. A lézerrel hevített felületek közelében egy szélesebb 
megolvadt zóna található, ahol az alapanyag is megolvadt kis mértékben. A különböz� 
beállításokat megvizsgálva megállapítható, hogy az alapanyag megolvadásának mértéke 
ebben a zónában a bevitt h�t�l függ�en alakul, de a folyamatos kötés létrejötte esetén a kis 
olvadási h�mérséklet különbségek miatt, és a lézeres hevítés jellemz�ib�l adódóan az 
alapanyag kis mértékben mindig megolvad.  
 

 
(a) 

 
(b) 

8.37 ábra. A peremezett tompa kötés keresztmetszete huzal alkalmazása esetén 
(lemezvastagság: 1,2 mm), (a) keresztmetszet, (b) alsó zóna 

 
A fels� zóna a tompa illesztés� Al lemezekhez hasonlóan egy lencseszer� megolvadt 
részb�l áll, amely a huzal hozaganyagból és az alapanyag olvadékából tev�dik össze.  
A kötés alsó zónájában az ömledék a lemezek közötti résbe befolyva található meg. Az 
alapanyag h�mérséklete kisebb volt, és megmaradt a lemez eredeti küls� kontúrja is 
(8.37.b ábra).  
Az ömledék megszilárdulása rövidebb id� alatt következett be a készülék intenzív 
h�elvonása miatt, mintha saját magától h�lt volna le a darab. Ez az oka annak, hogy az 
ömledék nem szívódott be teljesen a résbe. A kötés mélysége azonban a 
lemezvastagsághoz képest megfelel�, így ebben az esetben a teljes kitöltés nem is volt 
szükséges. 
 
A megszilárdult ömledék esetében megfigyelhet� a lézeres eljárásokra jellemz� dendrites 
szemcseszerkezet, amely feltételezhet�en a nagy h�lési sebességekb�l adódóan alakul ki.  
 
A forrasztópasztával kialakított kötések szerkezeténél a 8.38 ábrán megfigyelhet� a 
hozaganyag mennyiségének csökkenése, ami a folyamat közben és a felület vizsgálatakor 
is megállapítható volt. A paszta elg�zölgésének következtében a kötés keresztmetszete 
lecsökkent. A fels� megolvadt zónában az alapanyag megolvadása figyelhet� meg, de a 
varrat alsó részeinél a paszta befolyva a kialakított résbe az alapanyag megolvadása nélkül 
hozta létre a kötést. A Si szemcsék mennyisége az alsó részen nagyobb, a fels� zónához 
képest, mint ahogy a tompa kötéseknél is tapasztaltuk.  
 
Az Al dús és a Si dús területek aránya a varraton belül jól láthatóan változott. Ezeknek a 
területeknek az eloszlása, azonban nem mutatott semmilyen rendszerezettséget. 
Sztohasztikusan helyezkedtek el, ami a megszilárdulás el�tti összetétel lokális eltéréseire 
utal. A 8.39 ábrán a két jellemz� szerkezetet mutatom be. 
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(a) 

 
(b) 

8.38 ábra. A peremezett tompa kötés keresztmetszete a forrasztópaszta alkalmazása esetén, 
(a) keresztmetszet, (b) alsó zóna 

 

 
(a) 

 
(b) 

8.39 ábra. A forrasztópasztában lév� eltér�en megszilárdult területek 
 
Mindkét felvétel a varrat belsejében készült egymás melletti területekr�l. Ez a két típusú 
megszilárdulás váltakozott a kötés belsejében. A kötés széléhez közeledve pedig dendrites 
megszilárdulás volt tapasztalható. 
 
Összehasonlítva a fent bemutatott kötéseket a jellegzetes forrasztott (8.40.a ábra) és 
hegesztett (8.40.b ábra) kötésekkel az általam létrehozott kötés szerkezete – a huzal 
felhasználásakor – eltér a hagyományos forrasztott és a hegesztett kötés szerkezetét�l is. A 
lézeres hevítés jellemz�ib�l adódóan itt is található volt egy a hevített felülethez közeli 
megolvadt zóna és a kötés alján meglév� diffúziós zóna. Az utóbbi területe kisebb volt, 
mint a tompakötéseknél, ami a meghajlított lemezgeometriának is köszönhet�. A varrat 
fels� zónája inkább a hegesztéshez, az alsó a forrasztáshoz hasonló szerkezet�.  
 
 

 
(a) 

 
(b) 

8.40 ábra. Jellegzetes forrasztott (a) [149] és hegesztett kötés (b) 
 
Az átlapolt cs�kötés varrat szerkezete 
A kötés keresztmetszetét megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a lézerfolt alatti felületeken a 
paszta megolvadva összekötötte a két csövet. A kötés keresztmetszetét a 8.41 ábrán 
láthatjuk. 
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8.41 ábra. Az átlapolt cs�kötés keresztmetszete (d=8mm) 

 
A keresztmetszet vizsgálatakor kiderült, hogy a kötés a küls�, nagyobb átmér�j� cs� 
részleges megolvadásával és részben a paszta megszilárdulásával jött létre. Az bels� cs� 
nem olvadt meg a folyamat során. A kötés a lézerfolt átmér�jének megfelel� hosszon jött 
létre, ugyanis a h�vezetés nem elegend� ahhoz, hogy a folton kívüli, két cs� közötti 
felületek is felmelegedjenek. A cs�kötés mikroszerkezetét a kötés bels� és küls� átmeneti 
részénél a 8.42 ábrán láthatjuk. Az ábra (a) része a kötés bels� végét, míg (b) része a küls� 
végét mutatja. A jobboldali felvételen látható, hogy a küls� cs� mintegy ráolvadt a bels�re, 
de megolvadás a bels� cs�nél nem tapasztalható. Az így létrejött kötés a küls� cs� 
alapanyagából és a pasztából alakult ki. 
A baloldali képen az alul és felül lév� alapanyagok között a megszilárdult paszta látható. A 
megszilárdulásnál megfigyelhet�, hogy a kötés végén a paszta Si-ban dús fázisokból áll, 
úgy ahogy a lemezkötéseknél is tapasztalható volt.  
 

 
(a) 

 
(b) 

8.42 ábra. A cs�kötés szerkezete a kötés két végénél,  
(a) a két cs� között, (b) a küls� cs� végénél 

 
A varrat szerkezete – ahogy az el�z� esetekben – itt sem, sorolható be egyértelm�en sem, a 
hegesztéshez sem a forrasztáshoz, hiszen a bels� cs�nél nem volt tapasztalható 
megolvadás, míg a küls� a folyasztószer használata által lehet�vé tett intenzív hevítésnek 
köszönhet�en megolvadt. Forrasztásnál csak az alapanyag azon része olvad meg, amelynek 
esetleg Si diffúzió következtében lecsökkent a szolidusz h�mérséklete. Hegesztésnél 
viszont mindkét alapanyag átolvad. Az általam bemutatott fenti esetekben, mint látható 
volt, a kett� közötti állapot következett be. 
 
Összefoglalva megállapítható, hogy a tompa illesztés� AlMg1-es lemezeken kívül a 
megvizsgált többi kötés varratszerkezete minden más esetben eltért a hagyományos 
forrasztott és hegesztett varratok szerkezetét�l. Egyik típusba sem sorolhatók, és 
tulajdonképpen a kett� közötti hibrid kötésr�l beszélhetünk.  
Ez az eltérés a tompa kötés� Al lemezeknél volt a legjobban látható, de a többi esetben is 
felfedezhet� (peremezett és cs�kötéseknél).  
A Mg tartalmú lemezeknél a hegesztés megvalósítása ilyen nagyságú felületre jutó 
teljesítménys�r�ségek esetén, azonban eddig még nem volt megvalósítható a folyasztószer 
bevonat felhasználása nélkül. 
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8.3.4. A kötések szilárdsága 
A tompa illesztés� alumínium lemezek kötésének keménysége és szilárdsága 
Az 1 és 2 mm vastag Al lemezek keresztmetszeti keménységeloszlását a 8.43 ábrán 
láthatjuk, ahol a diagram függ�leges tengelye a varrat közepén a lemezek összeillesztett 
felületeinek síkjával párhuzamosan helyezkedik el.  
 

 
(a) 

 
(b) 

8.43 ábra. Az (a)1 mm,(b) 2 mm vastag Al lemez keresztmetszeti keménységeloszlása 
 
A diagramokon is látható, hogy a varratok keménysége 80-100 MHV között van. Ennek a 
nagykeménység� zónának a szélessége változó, 0,2-0,3 mm közötti. A keménységmérés a 
lemez vastagságának közepén történt az alsó zónában. A varrat széleinél a kilágyult 
zónában a mért keménység hirtelen lecsökken az alapanyag alatti keménységi értékre. A 
kilágyult zóna szélessége a lemezvastagsággal növekedett. 1 mm-es lemezeknél a kilágyult 
zóna alig mutatható ki, viszont a 2 és 3 mm-es lemezeknél, a nagyobb bevitt h�mennyiség 
következtében szélesebb (2-3 mm).  
3 mm-es lemezvastagság esetén a diffúziós zóna szélessége 0,35 mm volt. A varraton 
belüli megmérve a keménységeloszlást, azt tapasztaltam, hogy a fels� felülett�l elindulva 
folyamatosan növekszik a keménység a varrat alsó része felé, ami a szövetszerkezet 
vizsgálatoknál bemutatott eredmények alapján a Si fázis mennyiségének növekedésével 
magyarázható, ugyanis a Si keménysége nagyobb, mint az Al-Si szilárd oldaté.  
 
A forrasztott kötések szakítószilárdsági vizsgálatkor a jellemz� szakadás helyét és a 
statikus szakító szilárdság értékeit a 8.44 ábra szemlélteti. A próbatestek a forrasztás 
helyénél ki lettek könnyítve, hogy a legkisebb keresztmetszet a kötésnél legyen. Látható, 
hogy a szakadás, mint ahogy az várható volt a keménységmérési eredményekb�l is, a kötés 
és az alapanyag határánál lév� kilágyult zónában következett be. A szakításkor kapott 
értékeket a 8.44.b ábrán tüntettük fel. 
 
A diagramból jól látható, hogy 1 mm-es lemezek esetében a szilárdság csökkenés a 
forrasztás hatására nem jelent�s, kisebb mint 3 %. Ez az eredmény meger�síti a 
keménységmérésnél meghatározott kismérték� kilágyulást, ami magyarázatul szolgál a 
kedvez� szilárdsági értékekre is. Ugyancsak magyarázatként szolgál a keménységmérés 2 
és 3 mm-es lemezvastagság esetén, ahol nagyobb mérték�, 30 % körüli 
szilárdságcsökkenésr�l tapasztaltunk. A vastagabb lemezeknél mért kilágyulás nagyjából 
megegyezik. A lemezvastagság növekedésével nem arányosan n�tt a szilárdság csökkenés 
sem, mint ahogy a kísérletek során szükséges bevitt h�mennyiség sem. Az eredményeket 
figyelembe véve megállapítható, hogy az 1 mm-es lemezek esetén létrehozott kötés 
szilárdsága kiemelked�en jó, de a 2, 3 mm-es lemezek esetében a hegesztéssel 
összevethet� nagyságú. 2, 3 mm-es lemezkötések a felület egyenletesség, utómunkálási 
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igény szempontjából kedvez�bbek, mint a hegesztett kötéseké, így egy a hegesztéssel 
nagyjából azonos szilárdságú, de szebb felülettel rendelkez� kötést kaptunk.  
 

 
(a) 

 
(b) 

8.44 ábra. A tompa kötés� Al lemezek szakítóvizsgálatainak eredményei  
(a) a próbatest jellegzetes szakadása, (b) a kötések szakítószilárdsági értékei 

 
A tompa illesztés� AlMg1-es lemezek kötésének keménysége és szilárdsága 
A kötések keménységeloszlását megvizsgálva hasonló eredményeket kaptunk, mint 
alumínium lemezek esetén. A lézerrel megömlesztett és utána gyorsan megszilárdult varrat 
keménysége 80-100 MHV között ingadozott. A varrat és a kilágyult zóna szélessége 
azonban nagyobb volt. Egy jellegzetes keménységeloszlást mutat be a 8.45 ábra 1 mm-es 
AlMg1 lemez esetén. 
 

 
8.45 ábra. Az 1 mm-es AlMg1-es tompa kötés� lemez keménységeloszlása 

 
A varrat szélessége, mint látható 3 mm-es lézerfolt esetén 4 mm volt. A keménység a 
h�hatás övezetben 15-20 %-kal csökkent az alapanyag keménységéhez képest. A h�érintett 
zóna szélessége is igen nagy összehasonlítva az alumíniumkötésekkel, bár a széles varrat 
ismeretében ez nem meglep�.  
 
A Mg ötvözés� alapanyagok szakítóvizsgálatakor, mint az a 8.46.a ábrán is látható, a 
szakadás az alapanyag kilágyult zónájában következett be, ahogy az a keménységmérési 
eredmények alapján várható volt. A kötések szilárdsági értékei a 8.46.b ábrán 
bemutatottnak megfelel�en alakultak. 
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(a) 

 
(b) 

8. 46 ábra. Az AlMg1-es tompa illesztés� lemezek szakítóvizsgálatainak eredményei 
(a) próbatest a szakítóvizsgálat után, (b) a lemezek szakítószilárdsági értékei 

 
A diagrammból is látható, hogy a szilárdsági értékek az Al esetén tapasztaltakhoz 
hasonlóan alakulnak, de a csökkenés alapvet�en minden lemezvastagság esetén nagyobb 
az alapanyag szilárdságához képest. 1 mm-es lemezeknél kilágyulásból adódó szilárdság 
csökkenés 18 %-os, 2 és 3 mm-es lemezeknél közel azonosan 50 % körül mozog.  
Látható, hogy az Al lemezek szilárdság csökkenéséhez képest 17-20 %-kal nagyobb a 
szilárdság csökkenés, minden lemezvastagság esetén. Az 1 mm-es lemez szilárdsága a 
hegesztéshez hasonló, viszont a 2 és 3 mm-es lemezek esetén, sem a szilárdság értéke, sem 
a felület esztétikussága nem volt jobb. A kötés létrehozásakor szükséges energia 
természetesen nagyobb volt a vastagabb lemeznél, de a 2 és 3 mm-es lemezek között –
hasonlóan az alumíniumhoz – nincs nagy különbség a szilárdsági értékekben.  
 
Peremezett tompa illesztés� lemezkötések keménysége és szilárdsága 
A peremezett tompa kötések keresztmetszeti keménységeloszlását négy irányban 
vizsgáltam meg. A megvizsgált irányokat a 8.47 ábra mutatja be. 
 

 
8.47 ábra. A kötések keménységeloszlásának vizsgálati irányai 

 
A keménységértékek a fent bemutatott A és C irányokban a 8.48 ábrán láthatóak. A 
keménységeloszlási diagramokból megállapítható, hogy más lézeres technológiákhoz 
hasonlóan a forrasztott kötések is nagyobb 80-100 MHV keménység�ek. A nagy 
keménység feltételezhet�en a gyors megszilárdulásból következik, amit az Al-Si 
rendszerekkel kapcsolatban az irodalmi részben tárgyaltam. A varrat nagy keménysége az 
alapanyag határáig tart, majd ott lecsökken 60-70 MHV-re, ami az alapanyagban 
tapasztalható kilágyulásnak köszönhet�. A kilágyult zóna szélessége kisebb, mint 1 mm.  
A direkt lézeres hevítés után megszilárdult paszta keménysége kisebb a huzal esetében 
mért keménység értékekt�l. 60-80 MHV között változik, és az ingadozása is jelent�sebb a 
varraton belül. A megszilárdult paszta keménysége az alapanyag keménységéhez hasonló. 
Az ingadozást a szemcseszerkezet vizsgálatakor bemutatott, különböz�képpen 
megszilárdult területek váltakozásából származhat.  
 



Markovits Tamás:                                            Alumíniumötvözetek CO2 lézeres forrasztása 

 94
 
 

 
(a) 

 
(b) 

8.48 ábra. A peremezett tompa varratok keménységeloszlása különböz� irányokban 
(a) A irányban, (b) C irányban 

 
A függ�leges irányban mért keménységeloszlások szintén 80-100 MHV-s keménységet 
mutattak a huzal megszilárdulása esetén. Az ingadozás, azonban kisebb mérték�, mint a 
vízszintes irányban. Ez valószín�leg az egyenletesebb h�mérsékleti viszonyok és h�lés 
miatt van. A megmért keménységek összefüggésben vannak a szövetelemek 
mennyiségével az adott mérési pontban.  
A paszta esetén megfigyelhet�, hogy a varrat alján a keménység felfut. A szemcseszerkezet 
vizsgálatánál kiderült, hogy a Si dús szövetelemek ezen a részen nagyobb mennyiségben 
vannak jelen. Ez okozza a keménység növekedését, amelynek során a keménység a 80 
MHV érték alatti zónából 100 MHV érték fölé növekszik. 
A két 45 fokos irányban (B, D) megmért keménységi értékekre jellemz� diagramot a 8.49 
ábra mutat. 
 

 
(a) 

 
(b)  

8.49 ábra. A peremezett tompa kötések keménységeloszlása 
(a) B irányban, (b) D irányban 

 
A fenti diagramokon bemutatott keménységértékek hasonlóan alakulnak, mint az A és C 
irányokban. 
A legnagyobb keménységgel a 2,5 mm-es fókusszal és h�tés nélkül, huzal hozaganyaggal 
létrehozott kötések rendelkeztek. Ezt követték a 2 mm-es fókuszfolttal h�tés nélküli és a 
h�téssel létrehozott kötések keménységi értékei, amelyek között nem volt jelent�s 
különbség, de minden esetben kisebb érték�ek voltak, mint a nagyobb lézerfolt átmér�vel 
realizált kötések. A pasztával végzett kísérletek során mért keménység volt a legkisebb 
minden irányban. 
A kilágyulás a 2,5 mm lézerfolt átmér�vel hevített huzal estén a legkisebb. A kilágyulás a 
többi három esetben nagyobb és közel azonos mérték�. A kilágyult zóna szélessége 2 mm-
es lézerfolt átmér� és h�tés nélküli estben a legkisebb. Ezt követik a II. majd a IV. 
beállítással készült kötések. A pasztával létrehozott kötés kilágyulási zónája volt a 
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legszélesebb. Ezeket az eredményeket a szakítóvizsgálat során kapott értékek is 
alátámasztották. 
 
A különböz� beállítások estében megvizsgáltam az optimális technológiai adatokkal 
létrehozott kötések szakítószilárdság értékeit huzal hozaganyag alkalmazásakor.  
Pasztával létrehozott kötéseknél a forrasztópaszta elg�zölgésével lecsökkent a kötési 
keresztmetszet. Így az eredmények nem lettek volna összehasonlíthatók, ezért a szilárdsági 
jellemz�ket a huzallal létrehozott kötések esetén mutatom be. 
 
A 8.50.a ábrán az elszakított próbatesteket láthatjuk. A szakadás minden esetben az 
alapanyagban, a keménységmérésnél meghatározott kilágyult zónában, közvetlenül a kötés 
mellett következett be. Megállapítható tehát, hogy a kötés szilárdsága az alapanyag 
szilárdságánál nagyobb és a szakadás az alapanyag kilágyulása miatt következett be. Ebb�l 
adódóan a szakítószilárdsági értékek a kilágyulás mértékének megfelel�en alakultak. 
A 8.50.b ábrán a huzallal létrehozott kísérletek szakítóvizsgálatainak eredményeit mutatom 
be. A szakítószilárdsági értékek 3–3 próbatest szakításakor kapott átlagai. 
  

 
(a)  

(b) 
8.50 ábra. Peremezett tompa kötések szakítóvizsgálatának eredményei 

(a) próbatestek a szakítás után, (b) szakítószilárdság értékek 
 
Látható hogy az alapanyag szilárdsági értékéhez képest (243 MPa) a forrasztott kötés 
szakító szilárdsága – mint ahogy az eddigi eredményekb�l várható volt – csökkenést mutat. 
A szilárdság csökkenés a keménységmérés eredményeinek ismeretében várható volt, 
hiszen a kilágyult zóna ezt eredményezi. A legkisebb szilárdság csökkenés a III. esetben 
következet be (202 MPa), ahol a kilágyulás 17 %-os volt. A nagyobb fókuszfolt esetében 
mért szilárdság értékek 23 %-os, a h�tés hatásaként pedig 27 %-os szilárdság csökkenés 
volt tapasztalható. 
Az eredmények azt mutatják, hogy a legkisebb h�hatászónával rendelkez� III. beállításnál 
a legkedvez�bbek a szilárdsági tulajdonságok.  
Tehát szilárdság csökkenése a legkedvez�bb esetben a 20 %-ot sem érte el, de a többi 
esetben is 30 % alatt maradt. Összehasonlítva, a forrasztásnál kapott szilárdsági értékek 
hasonlóak esetleg meg is haladják hegesztéskor kapott értékeket, bár ezt nagymértékben 
befolyásolják a konkrét körülmények is.  
 
Az átlapolt cs�kötés szilárdsága 
A kötés keménység eloszlását a csövek fala mentén és lézerrel hevített felület alatt a falra 
mer�legesen vizsgáltam. Az eredményekre jellemz� példát a 8.51 ábra mutat. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

8.51 ábra. Az átlapolt cs�kötés keménységeloszlása, 
(a) bels� cs�, (b) küls� cs�, (c) falra mer�legesen 

 
A keménységmérési eredmények alapján látható, hogy a bels� cs� kis mértékben kilágyult 
a h� hatására. Ez várható volt, hiszen ennek a felületnek is fel kellett hevülnie olyan 
h�mérsékletre, ahol a kötés létre tud jönni. A h�érintett zóna a bels� cs� esetében 10-12 
mm kiterjedés� a bels� cs� végét�l számítva. A küls� cs�nél a keménység nagymértékben 
megn�tt azokon a területeken, ahol a lézer hevítette, majd ez a nagy keménység a hevíttet 
felülett�l távolodva lecsökken. Ezeken a részeken a h�hatás által bekövetkezett alapanyag 
kilágyulását figyelhetjük meg. 
A falvastagság irányú keménységeloszlás a keresztmetszetben a 8.51.c ábrán figyelhet� 
meg. A keménység a lézerrel hevített felülethez közel nagyobb, ami a küls� cs� 
vastagságával közel megegyez� szakaszon, kisebb ingadozással állandó, majd fokozatosan 
lecsökken és a bels� cs�nél a kilágyult anyag keménységi értékét éri el. 
Látható tehát, hogy a kötés a bels� cs� megolvadása nélkül annak kilágyulásával jött létre. 
A küls� cs� végén, ahol a lézeres hevítés történt, nagyobb keménységgel rendelkezett, 
mint ahogy ezt az el�bbi kötéstípusoknál is láthattuk. A varrat keménysége nem a két cs� 
között kialakult kötésben, hanem a részben megolvadt felület közelében a legnagyobb. 
 
A szakítóvizsgálat során azt tapasztaltuk, hogy a cs� az alapanyagba, távol a kötést�l 
szakadt. Az elszakított próbatest képe a 8.52 ábrán látható.  
 

 
8.52 ábra. Az átlapolt cs�kötés a szakítóvizsgálat után  

 
A kötés megnövekedett keresztmetszete miatt a szilárdsági érték számszer� meghatározása 
nem lenne pontos, ezért itt csak a szakadás helye ad információt a kötés szilárdságáról. 
Azonban a szakítógép szorítópofái közé befogva a cs� végeit és egyik irányból 
összenyomva módosult a feszültségeloszlás a szakítás során. Ez kismértékben hatással 
lehetett a szakadás helyére is. Valószín�leg így eltolódott a cs�vég felé, de a szakadás így 
is a kilágyult zónában következett be, a bels� cs�nél. Természetesen a további kutatások 
során a szilárdsági jellemz�k még további, részletesebb, számszer� vizsgálatára van 
szükség. 
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A forrasztott kötések (tompa, peremezett tompa lemez és cs�kötések) mechanikai 
vizsgálata során a statikus szakítószilárdsági értékeket határoztuk meg. A kötés jobb 
megismeréséhez és kés�bbi felhasználhatóságához, azonban a dinamikus, fárasztó 
igénybevétellel végzett vizsgálatok elvégzése is szükséges.  
 
Összefoglalva a szilárdsági vizsgálatok eredményeit megállapítottam, hogy a kötések 
szilárdsági értékei legf�képpen 1 mm-es, vagy 1,2 mm-es lemezvastagságoknál ad jobb 
eredményt a hegesztéshez képest, amelynek magyarázata a kisebb h�mérséklet 
következtében létrejöv� kisebb kilágyulás. A lemezvastagság növekedésével egyre 
nagyobb szerep jut az alapanyagon belüli h�vezetésnek, ami lassítja a technológiát, növeli 
a hevítési id�ket, így a kilágyulást. Ezek következményeként a lézeres forrasztás a vékony, 
körülbelül 1 mm körüli anyagvastagságok esetén nyújt szilárdsági szempontból is kedvez� 
megoldást.  
 
8.4. EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
A dolgozat alapját képz� kutatás során meghatároztam a CO2 lézeres alumínium forrasztás 
folyamatmodelljét. A modell befolyásoló tényez�it az irodalomban megtalálható tényez�k 
rendszerezésével, elemzésével és az általam végzett kísérletek során feltárt új tényez�k 
figyelembevételével adtam meg. Meghatároztam a rendszerelemek és a kötés tulajdonsága 
közötti összefüggéseket, amelyek segítségével a lézeres forrasztási technológia 
megismerhet� és kézben tartható. 
 
A kutatás során, kísérleti úton meghatároztam az eutektikus összetétel� KF-AlF3 bázisú 
folyasztószer és a CO2 lézer kölcsönhatásakor a hevítés hatékonyságára ható f�bb 
tényez�ket és ezek hatásait. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a folyasztószer 
mennyisége, nem kötött víztartalma és a Si ötvöz� adagolása is hatással van az alapanyag 
megolvadásának sebességére, így a hevítés hatékonyságára. A folyasztószer 
mennyiségének növelése, a nedves és a Si tartalmú bevonat is csökkenti az alumínium 
alapanyagok megolvasztásához szükséges id�tartamot. Az impulzus üzem� lézersugárral 
kapcsolatban megállapítható, hogy az alapanyag megolvasztásának hatékonysága ugyan 
csökken, de a folyasztószer rövidebb id� alatt olvad meg, így a folyamatos üzem� CO2 
lézersugár az alapanyag, az impulzus üzem� a folyasztószer gyorsabb megolvasztásának 
szempontjából kedvez�bb. Ezeket az általam meghatározott befolyásoló tényez�ket 
beépítettem a korábban említett folyamatmodellbe. 
 
A befolyásoló tényez�k megismerése és rendszerezése után optimalizáltam a lézeres 
alumínium forrasztás technológiáját a minimálisan szükséges energia bevitel 
szempontjából (folyamatos, egyenletes felület� kötés és minimális alapanyag megolvadás 
esetére), amely a bevonat alkalmazásával a megnövekedett elnyel�dés miatt kisebb 
teljesítménys�r�ségek esetében is megvalósíthatóvá vált. Így meghatároztam azokat az 
optimális technológiai adatokat, amelyekkel különböz� kötéstípusok és hozaganyag 
elhelyezések esetén a kötés minimálisan szükséges energiabevitellel, reprodukálhatóan, 
azonos min�ségben létrehozható. 
  
A kutatás során meghatároztam különböz� forraszanyagok felhasználhatóságát a lézeres 
forrasztáshoz. A Si tartalmú folyasztószer, és az eutektikus összetétel� Al-Si huzal a 
vizsgált esetekben alkalmas hozaganyagként, de a Si tartalmú forrasztópaszta a közvetlen 
lézersugár hatására történ� túlhevülése és részleges elg�zölgése következtében csak 
indirekt hevítéskor használható fel.  
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Bemutattam a technológia során tapasztalt periodikus hozaganyag megolvadás jelenségét 
és meghatároztam okait is, amely az optimálisnál nagyobb sebességtartomány egy 
részében alakult ki a lokális hevítés, az alapanyag és a hozaganyag nem azonos idej� 
felmelegedésének következtében, huzal típusú hozaganyagoknál.  
A kísérletek alapján további új befolyásoló tényez�ként határoztam meg a foltmegosztást 
és a folttorzulást, amely tényez�k kihatnak a technológia sebességére és kötés 
tulajdonságaira. A foltmegosztás a lézerfolt alapanyagra és a hozaganyagra jutó 
területeinek arányát adja meg, míg a folttorzulás a lézersugár hossztengelyére, adott 
mer�leges síktól eltér� helyzet� felületeken létrejött foltgeometria torzulást, így az 
elnyel�dés mértékének megváltozását jellemzi. 
 
Az el�zetes elméleti és az elvégzett kísérletek alapján is megállapítható és adatokkal 
igazoltam, hogy a lézeres forrasztási technológia sebessége a folyamat id�igényessége 
miatt kisebb, mint a lézeres mélyvarratos hegesztésé.  
 
A lézeresen forrasztott kötéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy felületük a kisebb 
sebesség� technológiának, a folyasztószer használatából adódó jobb nedvesítési 
viszonyoknak, a folyasztószer vagy a hozaganyag Si tartalmának, a nagy megolvadt 
ömledék mennyiségnek, a hosszabb terülési id�nek és a lassabb megdermedésnek 
köszönhet�en egyenletesebb, esztétikusabb, kisebb utómunkálás igény�, mint a lézeres 
hegesztésé. A legkedvez�bb felületet a Si tartalmú folyasztószerrel végzett beállítások 
biztosították.  
 
A kötések szerkezetének vizsgálatából megállapíthatóvá vált, hogy a részlegesen 
megolvadt alapanyag jelenlétéb�l adódóan diffúziós kötés jött létre, amely azonban sem 
hagyományos forrasztott, sem hagyományos hegesztett kötésként nem értelmezhet�. A 
kialakult varratszerkezet a lézeres hevítés jellemz�ib�l adódóan a két kötéstípus közötti 
hibrid kötésként definiálható. A lézeres hevítés során ugyanis az általam alkalmazott 
teljesítménys�r�ség tartományban nagy szerepet kap az alapanyagon belüli h�vezetés, 
amely a lézer felületi rétegekben való elnyel�déséhez képest jóval kisebb. A felület 
közelében a h� felgyülemlett, és az alapanyag olvadáspont fölé való hevítésével 
megolvadást okozott. Kisebb felületegységbe bevitt energia esetén az alapanyagnak a 
kötésben részvev� felületeinél nem növekedett volna meg a h�mérséklet olyan mértékben, 
hogy a kötés létrejöhessen.  
 
A kötések szilárdságának vizsgálatából megállapítható, hogy a vékony 1 mm körüli 
alapanyag vastagságok estén a kilágyulás nem jelent�s, így ezekben az esetekben a lézeres 
forrasztás nem csak az egyenletesebb felület, hanem a nagyobb szilárdság szempontjából is 
el�nyös. Az alapanyag vastagságának növekedésével a szükséges nagyobb h�bevitel miatt 
megn� a kilágyulás mértéke és csökken a kötés szilárdsága, de a felület esztétikus marad. 
A kutatás eredményeként megállapítható, hogy a lézeres forrasztás alkalmas esztétikus 
felület�, vékony falvastagságú (1 mm körüli), alumíniumötvözetekb�l lemez- és 
cs�kötések gyakorlati felhasználású létrehozására. 
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9. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA TÉZISEKBEN 
A kutatás f�képpen az eutektikus összetétel�, KF-AlF3 bázisú folyasztószerrel végzett CO2 
lézeres alumínium forrasztásra irányult. A tézisek a lézeres forrasztás folyamatmodelljével, 
a folyasztószerrel végzett lézeres hevítés hatékonyságával, a forrasztási technológia 
optimalizálásával és a létrehozott kötések felületének topográfiájával, a varrat 
keresztmetszetének geometriai sajátosságaival és szilárdsági jellemz�ivel kapcsolatosak.  
 
1. Kidolgoztam a folyasztószer felhasználásával végzett, lézeres alumínium forrasztási 

technológia folyamatmodelljét, amely során az irodalom alapján elemeztem és 
rendszerbe állítottam a lézersugárral forrasztott kötés jellemz�it befolyásoló tényez�ket 
és az irodalomban már ismert befolyásoló tényez�kön kívül – a saját kutató munkám 
alapján – továbbiakkal egészítettem ki.  
 

2. A hevítés hatékonyságát befolyásoló új tényez�ket határoztam meg a CO2 lézersugaras, 
folyasztószeres, alumínium hevítés folyamatára, amelyek:   

• a folyasztószer mennyisége:  
a folyasztószer mennyiségének növelésével (6,5 - 20,6 g/m2) – adott 
teljesítménys�r�ségnél (6000-21000 W/cm2) – növekszik a hevítés 
hatékonysága. A folyasztószer mennyiségének jelent�sége a 
teljesítménys�r�ség csökkenésével növekszik; 

• a folyasztószer kémiailag nem kötött víztartalma:  
jelenléte a folyasztószerben lév� kémiailag nem kötött víz jelenléte (80 tömeg 
%) növeli a lézersugaras hevítés hatékonyságát a megszárított 
folyasztószerhez képest; 

• a lézer üzemmódja:  
folyamatos lézer üzemmódhoz képest impulzusszer� üzemmódban 
(frekvencia: 50 Hz, kitöltés: 33%, 66 %) az alapanyag hevítésének 
hatékonysága csökken, azonban a folyasztószer hevítésének sebessége 
növekszik; 

• a folyasztószer Si tartalma:  
a folyasztószer szilícium por tartalma (33 tömeg %) nagyobb mértékben 
növeli a lézersugaras alumínium hevítésének hatékonyságát, mint szilícium 
adagolása nélkül. 

 
3. Kidolgoztam a folyasztószerrel végzett, CO2 lézeres alumínium forrasztás 

technológiáját és meghatároztam az optimális technológiai adatokat az összefügg�, 
egyenletes kötés és a minimális alapanyag megolvadás szempontjából. 

 
4. Megállapítottam, hogy a CO2 lézeres forrasztási technológia sebességét – az 

irodalomból már ismert tényez�kön kívül – a dolgozatban általam definiált 
foltmegosztás és folttorzulás is befolyásolja. 

 
5. Megállapítottam, hogy a Si tartalmú forrasztópaszta közvetett hevítéskor alkalmasabb a 

lézeres forrasztáshoz, mint közvetlen hevítéskor, mert nem lép fel hozaganyag 
veszteség. 

 
6. Megállapítottam, hogy a CO2 lézeres forrasztással kis utólagos megmunkálást igényl�, 

esztétikus, kis felületi egyenetlenség�, áramlási nyomokat alig tartalmazó varratú kötés 
megfelel� technológiával létrehozható. 
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7. Megállapítottam, hogy az alapanyag felhevüléséb�l és kismérték� megolvadásából 
adódóan lézeres forrasztáskor diffúziós kötés jön létre, így a lézeres forrasztás egyes 
szakirodalmakkal ellentétben nem adhéziós kötés. 

 
8. Megállapítottam, hogy a CO2 lézeres forrasztással létrehozott varrat keresztmetszetének 

geometriája a hagyományos forrasztott vagy hegesztett kötések közé sem sorolható be. 
A két technológia között átmeneti, hibrid kötésként értelmezend�. 

 
9. Megállapítottam, hogy a CO2 lézeres alumínium forrasztásnál 1 mm-es alapanyag 

vastagság esetén, a kisebb kilágyulásból adódóan a kötés szilárdsága nagyobb, mint a 
vastagabb, tompán forrasztott lemezeknél. Ez a kötési szilárdság eléri vagy meghaladja 
a lézerrel hegesztett alumínium kötések szilárdságát is. Ezért nagyszilárdságú lézeres 
forrasztott kötések létrehozása 1 mm körüli anyagvastagság esetén ajánlott. 
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