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1. BEVEZETÉS 

Az egyre jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkező műszaki műanyagok 

megjelenésével a polimer szerkezeti anyagok fokozott elterjedése tapasztalható az ipar 

számos területén. Ezzel párhuzamosan a polimerek feldolgozás-technikája is egyre 

bővül, újabb és újabb eljárások kerülnek kifejlesztésre, illetve adaptálásra a nagy múltra 

visszatekintő fémes szerkezeti anyagok gyártástechnológiájából [1]. A műanyagiparhoz 

kapcsolódó szerszámgyártási technológiák napjainkra magas technikai színvonalat értek 

el, ezért – illetve a polimerek könnyű formázhatóságából adódóan – a polimerekből 

készült szerkezeti elemek jellemzője a bonyolult, tagolt geometria. Az egyszerű, de 

éppúgy az összetett termékek kapcsolása, illesztése, összeszerelése megköveteli a 

fémeknél már régóta használatos hegesztéses kötési technika további fejlesztését a 

polimerek területén is. 

A polimerek hegesztése a köztudatban főleg a csövek, illetve csomagolófóliák 

hegesztését jelenti, azonban a hegesztéses technológia fejlődésének köszönhetően ez a 

kötési technika az ipar széles területén egyre gyakrabban kerül alkalmazásra. Erre 

bizonyíték például a személygépkocsik üzemanyagtartály-gyártásának technológiai 

újítása. Polimer alapanyagból készült üzemanyagtankokat az 1970-es évektől kezdték el 

alkalmazni Németországban az autógyártás területén. A jellemző technológia a 

hatrétegű koextruziós-fúvásos eljárás volt. Ehhez a gyártástechnológiához tartozó 

további műszerbeszerelési és logisztikai költségek viszont aránytalanul magasak voltak. 

Egy technológiai újítás során az üzemanyagtartályt két részre osztották, és a két 

féltartály gyártását hatrétegű koextrudált lemezek termoformázási eljárásával váltották 

ki, majd a legyártott két elemet tükörhegesztéssel kapcsolták egymáshoz. Az így 

készülő végtermék előállítási költsége jelentősen csökkent. Ezzel az eljárással előállított 

üzemanyagtartályok költségcsökkentését a hegesztési technológia megbízhatósága, 

illetve jó ellenőrizhetősége biztosította, hiszen az üzemanyagtartályoknak teljesíteni kell 

a szabványban előírt 15 éves, vagy a 240 000 km-es futási élettartamot az autó 

eladásától számítva [2].  

A hegesztési technológia nemcsak a gyártás, javítás, hanem az újrafeldolgozás 

szempontjából is elsődleges, amelynek környezetvédelmi hatásai is vannak. Ezt a 

környezeti következményt az adott termék élettartamának növelése miatt a csökkenő 

hulladékképződés eredményezi.  
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Természetesen az anyaggal záró kötések tekintetében a kulcskérdés továbbra is az 

marad, hogy az ilyen kötésekkel gyártott, illetve javított termékek megőrzik-e az 

alapanyag tulajdonságait, és a kialakult varrat minőségét milyen módszerekkel lehet 

javítani, optimálni. 

Célkitűzések 

A dolgozatom célja mindenekelőtt a polimer gépszerkezeti elemek teherviselő 

kötéstípusainak rendszerbe foglalása és elemzése, valamint ebben a hegesztéses kötési 

eljárásoknak a besorolása. A hegesztési eljárásokat a hegesztéshez szükséges reológiai 

állapotot biztosító hőátadás szerint csoportosítom, rendszerezem és dolgozom fel a 

szakirodalom alapján. Az irodalmi összeállításban különös figyelmet fordítok a 

hegesztési technológiák hegesztési paramétereire, amelyek a hegesztett varrat minőségét 

döntően befolyásolják. 

Az irodalom feldolgozása alapján dolgozatom kísérleti részében annak a hegesztési 

technológiának az elemzését tűztem ki célul, amely a műanyag hegesztési eljárások 

közül jelenleg nem teljes mértékben feltárt terület. A vizsgált hegesztési technológiát az 

szakirodalomban megtalálható vizsgálati módszerek alapján elemzem. Célom, hogy az 

értekezésben elvégzett vizsgálatokat az ipar minél nagyobb hányadban alkalmazhassa, 

illetve munkám új fejlesztési irányt jelöljön ki. E disszertáció végső célja tehát a 

hegesztési paraméterek kölcsönös függésének felderítése után a hegesztési technológiák 

alkalmazási területeinek kibővítése, tökéletesítése.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A mérnöknek az új polimer alapanyagokból készülő termékek tervezésekor a geometriai 

és a funkcionális kialakítás terén szinte már csak a fantáziája szab határt. Az összetett 

geometriájú termékek éppúgy, mint az egyszerűek is, több alkatrészből épülnek fel, így 

a konstruktőrnek a koncepciók vázolása során a legmegfelelőbb kötési technikát kell 

kiválasztani, amely funkcionális és gazdasági szempontból is optimális. 

2.1. POLIMER SZERKEZETI ELEMEK KÖTÉSTÍPUSAI 
A műanyag szerkezeti elemek kötéstípusai csoportosíthatók egyrészt fizikai hatáselvük 

szerint. Ennek megfelelően megkülönböztethetők az erővel, alakkal és anyaggal záró 

kötések. Másrészt csoportosíthatók ezek a kötéstípusok funkciójuk alapján is, azaz 

oldhatóságukkal jellemezhetők [3, 4, 5]. A polimer kötéstechnológiában a leg-

jellemzőbb kötéseket és azok csoportosítását a Mellékletek M1. ábrája szemlélteti. 

2.1.1. Erővel záró kötések 

Amennyiben a kötésben résztvevő testek között erő hatására súrlódásos kapcsolat jön 

létre, akkor az így létrejött kötést erővel záró kötésnek nevezzük. Az erővel záró 

kötések családjába tartozik pl. a csavarkötés. A hagyományos gyakorlatnak megfelelően 

– amennyiben a kialakított kötéssel szemben fontos követelmény az oldhatóság –, a 

polimer termékek esetében a csavarkötéseknek többféle típusa alkalmazható [6]. A mai 

napig is a csavarkötés a legelterjedtebb kötéstípus annak ellenére, hogy a csavarok 

használatának helyettesítésére igen erős igény jelentkezik. Ennek az irányvonalnak 

elsősorban az újrahasznosíthatóság a mozgatórugója, hiszen hatalmas költségekkel jár 

az újrahasznosítás során a csavarok eltávolítása a polimer szerkezetekből. 

Műanyag termékek összeszerelésekor a csavarkötés alkalmazásának természetesen 

megvan az előnye és a hátránya is. Legnagyobb előnye a már említett oldhatóság, de 

éppúgy meg kell említeni az alacsony szerszámozási költséget is. Hátrányai között 

elsőként említhető meg a feszültségrelaxáció és a kúszás által csökkent kötési erő, 

valamint a csavarkötés feszültséggyűjtő tulajdonsága, és a fémcsavar, illetve az 

összekötött műanyag alkatrészek eltérő hőtágulási együtthatója [7, 8].  

Amennyiben a termékek alkatrészeinek csatlakozása kis igénybevételnek van kitéve, 

úgy a kötések kialakítása önmetsző fémcsavarok segítségével valósítható meg. A kötés 

szilárdságát a csavar geometriája, illetve a csavart befogadó „szem”, vagy tubus 

kialakítása határozza meg [5, 9]. Dratschmidt és Ehrenstein [10] három különböző 

típusú önmetsző csavar által létrehozott kötés tulajdonságait vizsgálták üvegszállal 
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erősített poliamid 6-os (PA6-GF) anyagban. Statikus vizsgálataik mellett 

fárasztóvizsgálatokat is elvégeztek, amelyeknek az alsó és a felső terhelésszintjeit 

megadott ciklusszámonként növelték. Fárasztóvizsgálataik során regisztrálták a 

terhelési erőt, az elmozdulást és a csavar előfeszítési erejét. Az adatokból a dinamikus 

merevséget és a csillapítási tényezőt számították. Megfigyelték, hogy a terhelés 

szintjének emelése mellett a csillapítási és a merevségi tulajdonságokban jelentős 

változás tapasztalható, amelyeknek vizsgálata fontos egy ismétlődő igénybevételű 

csavarkötés esetén. Megállapították, hogy az előfeszítés nélküli csavarkötéseknél a 

csavarkihúzódás előtt, a folyamatosan növekvő terhelés mellett a kötés merevsége 

csökkent, a csillapítási tényező emelkedni kezdett. Az előfeszített kötéseknél ennek 

teljesen az ellentettjét tapasztalták. 

A csavarkötések másik típusát a metrikus csavarkötések alkotják. Ilyen típusú kötés 

kialakítására speciális betétek (insertek) alkalmazásával van lehetőség. Ezek a kötések 

nagyobb kötésszilárdságot biztosítanak, sokkal többször oldhatók, mint az önmetsző 

csavarok által létrehozott kötések [11]. A legegyszerűbb eljárás az önmetsző betétek 

termékbe való beágyazására a becsavarás, de más betéttípusok beültetése pneumatikus, 

elektromos vagy ultrahangos készülék alkalmazásával is lehetséges. 

2.1.2. Alakkal záró kötések 

Az alakkal záró kötések alapvető tulajdonsága, hogy a kötést két (vagy több) elem 

geometriai kialakítása, a felületek gátolt elmozdulása biztosítja. Ez a típus a kötés 

jellege szerint további alcsoportokra bontható [12]. 

Bepattanó kötés 

A műanyagoknál igen gyakori az alakkal záró kötések speciális megoldása, a bepattanó 

kötés. Minden bepattanó kötés megegyezik abban, hogy a kötés kialakításakor a két 

alkatrész túlfedéssel csatlakozik, miközben mindkét, de legalább az egyik olyan 

mértékben deformálódik (a rugalmas alakváltozás határain belül), hogy az alakváltozás 

azonos lesz a túlfedés mértékével. A kötés létrejöttével az alkatrészek újra 

feszültségmentes, terheletlen állapotba kerülnek [13].  

A bepattanó kötések az oldhatóság szempontjából három csoportba sorolhatók: 

könnyen, nehezen és nem oldható kötésekre. Az oldható kötések kisebb rögzítőerőt 

képesek biztosítani, szemben a nem oldhatókkal, amelyeknél a kötés oldása csak 

speciális célszerszámmal, vagy a darab roncsolásával valósítható meg. További 

rendszerezés a bepattanó kötések geometriai kialakítása alapján tehető meg. 
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Megkülönböztetünk rugózó horgot, torziós és hengeres kötéseket. Ezek méretezése a 

szakirodalomban jól kidolgozott [7, 14, 15].  

A bepattanó kötés alkalmazása joggal veszi fel a versenyt a más – polimertechnikában 

használatos – kötési eljárással. E kötéstípus kiválasztása mellett szóló legfőbb érv, hogy 

a kötés a szerelés során gyorsan és egyszerűen létrejön. Negatívumként azonban meg 

kell említeni, hogy a pattanó kötésekkel ellátott termékek gyártása csak nagy 

sorozatgyártás esetén gazdaságos, a bonyolultnak mondható szerszámkialakítás magas 

költségvonzata miatt. 

Szegecskötések 

A szegecselési eljárás a fémek technológiájának egyik ősi kötési eljárása, amely a 

polimerek kötéstechnológiájában is teret nyert. Polimer szegecskötések alkalmazásával 

kapcsolatot létesíthetünk azonos vagy eltérő anyagú termékek között. A módszer 

előnye, hogy gyors és olcsó, de legnagyobb hátrányaként említhető meg, hogy a 

kialakult kötés roncsolás nélkül nem oldható, valamint a gyártás során a pozicionálásból 

eredő eltérések és az alakadó szerszám geometriája nagyban befolyásolja a kialakult 

kötés szilárdságát. 

Termoplasztikus polimerek esetében négyféle szegecselési eljárás különböztethető meg 

a szegecs fejének eldolgozása alapján: hidegszerszámos, melegszerszámos, meleg 

levegős hideg szerszámmal, illetve ultrahangos készülékkel történő szegecselés [16]. A 

hidegszerszámos eljárás a szegecsfejet nagy nyomással deformálja, míg a 

melegszerszámos ezzel ellentétben kis nyomást alkalmaz, viszont a felmelegített 

szerszám képlékeny állapotba hozza az anyagot és alakítja ki a szegecsfejet. A jellemző 

ciklusidő 3-5 másodperc. A meleglevegős szegecselési eljárás esetében a szegecset 

meleg levegővel hozzák deformálható állapotba, majd a fejet hideg szerszámmal 

alakítják ki.  

Az ultrahangos technológia a leggyorsabb. Ekkor a szegecsfejet ultrahangos 

készülékkel (amely egyben az alakadó szerszám is) hozzák képlékeny állapotba, ezáltal 

létrehozva a kötést. Yeh és szerzőtársai [17] forrólevegős szegecselési eljárást 

vizsgáltak polikarbonát (PC), PC/akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) és acetál anyagokon. 

Különböző szegecsfej-kialakításokat, szegecselési magasságokat, melegítési időket 

tanulmányoztak a kiszakítási szilárdság és a tönkremenetel módja szerint. Valamennyi 

szegecsfej-kialakításnál és anyagnál megállapítottak optimális technológiai ablakot, 

amellyel elérhető a legjobb kiszakítási erő, de a tönkremeneteli forma és a kötési 

szilárdság között nem találtak korrelációt. 
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2.1.3. Anyaggal záró kötések 

Adhézió esetén felületi kapcsolat alakul ki az összekötendő felületek, illetve a 

ragasztóanyag között (ragasztás eltérő anyagú ragasztóval). Kohéziós kötésről 

beszélünk az anyaggal záró kötések esetében akkor, ha a kötés az azonos atomok, illetve 

molekulák között jön létre (hegesztés azonos anyaggal).  

Ragasztás 

A ragasztás két szilárd test összeerősítését jelenti ragasztóanyag segítségével, ahol az 

összeillesztett alkatrészek kötését felületi tapadás biztosítja anélkül, hogy az elemek 

szerkezete megváltozna [18]. A ragasztott kötések szilárdságát döntően két erőtípus 

adja: a ragasztandó anyagok, valamint a ragasztó szilárdsága, kohéziója, illetve a 

ragasztandó anyag és a ragasztó határfelületén fellépő erőhatások, azaz az adhézió. Jól 

ragasztott kötésben az adhéziós erők legalább olyan nagyok, mint a kohéziós erők. Ez 

azt jelenti, hogy a jól összeragasztott anyagdarabokat nagy erőhatásnak kitéve a 

tönkremenetel (szakadás, törés) a ragasztandó darabban („A”, „B” jelölésű a 1. ábra), 

vagy a ragasztóanyagban („C”) keletkezik (kohéziós hiba), és nem a határfelületen, a 

ragasztó elválása miatt (adhéziós hiba) (1.ábra) [19]. 

 

Adhéziós hibák 

 

Kohéziós hibák 

1. ábra Adhéziós és kohéziós hibák ragasztott kötés esetén, A, B ragasztandó anyagok; C ragasztóanyag 
[7 alapján] 

A ragasztási technológiákat egykomponensű és kétkomponensű csoportokba lehet 

besorolni a ragasztóanyag típusától és a kötés mechanizmusától függően.  

Az egykomponensű ragasztók családjába sorolhatók az oldószeres, az ömledékragasztó 

(hot-melt) és a levegő oxigénjének kizárásával kötő rendszerek. Az oldószeres ragasztók 

kétfélé típusban fordulnak elő. A kötőanyag nélküli oldószeres ragasztásnál 

interdiffúzió jön létre az összeragasztandó polimerek felületei között és csak saját anyag 

ragasztható az összeférhetőség miatt. Az oldószeres ragasztók másik csoportját a 

kötőanyagot tartalmazó (általában polimer alapú) ragasztóanyagok alkotják. Az 

ömledékragasztók estében a kötés a ragasztóanyagnak megfelelő hőmérsékletre való 

melegítése után hozható létre. Az ömledékragasztók előnye a gyors, termelékeny, 
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oldószermentes ragasztás, valamint az, hogy egymástól eltérő anyagok is ragaszthatók. 

Az egykomponensű rendszerek utolsó csoportját a levegő oxigénjének kizárása esetén 

kötő rendszerek, a pillanatragasztók alkotják. Az ilyen típusú ragasztók alapanyagát 

leggyakrabban a ciano-akrilát (monomer) alkotja. E ragasztótípusnál a polimerizációval 

együtt fellépő kötés a levegőben jelenlévő nedvesség hatására indul be.  

A kétkomponensű rendszereket attól függően csoportosíthatjuk, hogy a térhálósodás a 

ragasztóba kevert katalizátor hatására indul be (pl.: epoxigyanta, poliésztergyanta stb.), 

vagy a ragasztóanyag a levegő nedvességével lép reakcióba, és így kezdődik el a 

térhálósodás.  

A kétkomponensű kötésmódnak egy új, speciális változata az elmúlt években jelent meg 

az intelligens anyagok kifejlesztésével. A White és munkatársai [20] által előállított 

kompozitszerkezet önjavító tulajdonságokkal rendelkezik, amelynek alapját egy 

kétkomponensű ragasztóanyag biztosítja. A szerzők mikrokapszulákat töltöttek meg az 

„A” komponenssel, amelyet a kompozit anyagba ágyaztak a katalizátora mellé. Az 

önjavító tulajdonság abban rejlik, hogy a katalizátor és az „A” komponens mindaddig 

nem kerülhet kapcsolatba egymással, amíg azt egy mikro-repedés lehetővé nem teszi, 

azaz a mikro-kapszula határoló membránja fel nem hasad. A különféle mechanikai 

terhelések hatására az epoxi mátrixban mikrorepedések képződnek, amelyek a lágy, 

folyadékkal feltöltött mikrokapszulák felé terjednek, megrepesztik azokat, így 

kiszabadul belőlük a „javító” folyadék. Az „A” komponens a hajszálcsövesség hatására 

a mikrorepedések mentén szétszivárog, és a katalizátorral találkozva térhálósodik, azaz 

automatikusan kijavítja a hibát.  

Az ilyen típusú ragasztásnál, mivel belső repedésekről van szó, a ragasztási  

felületek tökéletesen tiszták, de a ragasztási technológiáról általánosan elmondható az a 

hátrány, hogy a ragasztás megkezdése előtt a polimer felületek gondos előkészítést 

igényelnek [21-23]. 

Brockmann [24] alapvető problémaként említi meg a polipropilén (PP) ragasztásánál az 

alacsony felületi feszültséget. A normál PP kezeletlen felülete nem nedvesíthető, így a 

PP felületének módosítása szükséges, amelyet Brockmann három fő csoportra bont. A 

felosztás első csoportjába az érdesítési eljárás tartozik, a második csoportba a fizikai 

vagy kémiai kezelések, míg a harmadik csoportba a bevonatok tartoznak. A szerző 

véleménye szerint a ragasztott kötésnek nagy előnye a hegesztési eljárásokkal szemben, 

hogy más típusú anyaggal is létesíthető kötés, továbbá nagy felületeken (pl. 

szendvicsszerkezeteknél, amelyek gázzáró kötést igényelnek) és maradó feszültség 
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nélkül lehetséges a kötéskialakítás. Egyetlen problémaként említi meg a ragasztott 

kötések hátrányát, hogy nehéz szétválasztani és esetlegesen javítani. 

Hegesztés 

Polimerek hegesztéséhez többféle technológia alkalmazható. A hegesztési technikák a 

fémeknél alkalmazott eljárások elvét veszik alapul [25]. Hasonlóan a fémes 

szerkezetekhez, a polimereknél is a minél nagyobb szilárdságú, kohéziós kapcsolat 

létrehozása a cél. A polimerek és a fémek jól ismert anyagszerkezeti eltérése számos 

problémát vet fel [26]. Hőre keményedő polimerek esetében a kialakult polimer térhálós 

szerkezetű, ezért nem vihetők ömledékállapotba. A hőre lágyuló polimerekben a 

polimerlánc lineáris vagy elágazott, de nem térhálós óriásmolekulákból áll. Figyelembe 

véve a polimerek molekuláris szerkezetét, polimerek hegesztésén kizárólag a hőre 

lágyuló polimerek olyan kötését értjük, amely hő és nyomás együttes  

hatására jön létre hegesztőanyag hozzáadásával, vagy anélkül. A hegedés 

alapfeltételeiből következik, hogy a kötés létrejöttéhez fizikailag megfelelő állapot 

szükséges [27]. Ebben a fizikai állapotban (polimerek olvadás pontja fölött), amikor két 

azonos szerkezetű polimer kapcsolatba kerül egymással, a határfelület mechanikai 

szilárdága fokozatosan eléri az alapanyag ugyanezen tulajdonságát. Abban az esetben, 

ha az alapanyag és a hegesztett zóna tulajdonságai közel azonosak, akkor a hegesztési 

határfelületek teljes mértékben eltűnhetnek. Ezt az elméletet az angol szakirodalom 

autoadhesion-nak nevezi, amelynek alapja az öndiffúzió, amelynek nagy a technológiai 

jelentősége, mert számos alkalmazás és eljárás alapszik a polimereknek ezen a 

tulajdonságán (pl. fröccsöntés, extruziós eljárások). 

Voyutskii [28] korai tanulmányában rámutatott arra, hogy a kis molekulatömegű 

anyagokkal ellentétben a nagy molekulatömegű anyagok határfelületén létrejövő kötés 

szilárdsága nem csupán az anyagok nedvesítésétől függ, hanem a polimer láncok 

határfelületeken végbemenő diffúziójától is (2. ábra). 

 

2. ábra Az autoadhesion sematikus ábrája [28 alapján] 

Duzzadás Diffúzió 
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A hetvenes években de Gennes [29] megalkotta a cső-modellt (reptation-modell), a 

kígyózó mozgás alapmodelljét, amellyel leírta a polimer ömledékek határfelületükön 

keresztüli kapcsolódását. A szerző a modelljében két fő axiómát ír le: a 

polimerömledékben a polimerláncoknak oldal-irányú elmozdulásait a szomszédos 

láncok korlátozzák, viszont a molekulalánc oda-vissza képes csúszkálni az akadályok 

között, és ezt a mozgást a kígyómozgáshoz hasonlította. A modellben a leírni kívánt 

láncot akadályozó körülményeket (szomszédos láncok által létrehozott hálórendszert) 

de Gennes egy csővel írja le, amelyre a lánc mozgástere korlátozva van (3. ábra). 

 

 

3. ábra A molekulalánc nem képes oldalsó mozgásra, mert csővel van körülhatárolva [29 alapján] 

Ahogyan a lánc makro-Brown mozgást végez – amely a hőmérséklet emelkedésével 

fokozódik – kicsúszik a többi lánc által határolt csőből (4. ábra b)). Eközben a lánc eleje 

és vége mindig véletlenszerű irányokban mozog, így minden egyes alkalommal egyre 

jobban kiszabadítja magát, így a folyamat végén a kezdeti csövet a lánc szétroncsolja, új 

„ösvényt” kialakítva (4. ábra c)). 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

4. ábra A polimer láncnak egymást követő jellemző mozgásfázisai a gélben. [29 alapján] 

De Gennes meghatározta a reptatio-s időt (tr). Ez az idő két polimer felület tökéletes 

kapcsolatához szükséges. Az elmélet alapján, amikor két polimer felület, amelyek Tg 

feletti hőmérsékleten nagyon közeli kapcsolatban vannak egymással izotermikus 

körülmények mellett, akkor a két felületnek t=0 pillanatban nincs közös molekulalánca. 

A közös határfelület közelében a láncstruktúra nincs egyensúlyi állapotban, ezáltal a 

molekulaláncok megpróbálják a határfelületet áttörve elérni ebben a térrészben is a 

láncstruktúra Gauss-i állapotát, azaz a határfelülethez közeli molekulalánc megpróbál 
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kiszabadulni a saját felületének eredeti csövéből, és a határfelületen keresztülcsúszva 

igyekszik elérni az egyensúlyi állapotot, miközben összekapcsolódik a másik felülettel. 

Az tr idő elteltével (t>tr) a határfelület eltűnik, és a határfelület tulajdonsága eléri az 

alapanyag tulajdonságait. Az elméletet számos kísérlettel alátámasztották [30-34]. A 

reptation modell leírta a polimerek öndiffúzióját, különösképpen a hosszú 

molekulaláncú szerkezetekre, és egyúttal alapot adott a későbbi polimer hegedési 

modellek leírására [34-38]. 

2.2. POLIMER SZERKEZETI ELEMEK HEGESZTÉSI ELJÁRÁSAI 
A polimerek hegesztési eljárásai a hegesztendő anyaggal való hőközlés módja szerint 

három csoportba sorolhatók: hővezetéses, hőgerjesztéses, valamint hősugárzásos 

eljárások (Mellékletek M1. ábra). Minden polimer hegesztési eljárás megegyezik abban, 

hogy az alábbi négy technológiai követelmény optimumát kell biztosítani [19, 26]: 

1. Molekulaszerkezetük alapján összeférhető anyagok; 

2. Megfelelő viszkózus és rugalmas fizikai állapotot biztosító hőmérséklet; 

3. A hegesztendő felületek molekuláris közelségének biztosítása  optimális 

időintervallumon keresztül; 

4. A hegesztett kötés lehűtése a kezelhetőségi állapot bekövetkeztéig. 

2.2.1. Hővezetéses hegesztési eljárások 

A hővezetéses eljárások megegyeznek abban, hogy a kötendő felületeket túlnyomóan 

elektromos úton fűtött fémtestekkel melegítik fel, majd a test hőjét közvetlen 

hőátadással/kontakt-kapcsolattal viszik át az összehegesztendő alkatrészek kötési 

felületeire.  

Ebbe a csoportba sorolt hegesztési eljárások a hozaganyag nélküliek. Három alcsoport 

képezhető: közvetlen, közvetett fűtőelemes hegesztőeljárás, illetve hőátadás közvetítő 

közeg segítségével. A közvetlen hegesztési eljárások esetében a kötendő felületeket a 

fűtőelemmel közvetlen érintkezéssel melegítik, szemben a közvetettel, ahol a hő az 

egyik hegesztendő anyagon keresztül hővezetéssel jut el a másik hegesztendő felületre. 

A polimerek rossz hővezető tulajdonságai miatt vastag elemek hegesztéséhez az utóbbi 

eljárás nem alkalmas. A hővezetéses hegesztés egyik speciális változata, amikor a 

hegesztéshez szükséges hőt valamilyen pl. légnemű halmazállapotú hőátadó közeg 

segítségével juttatják az összeerősítendő alkatrészek kötési helyeire. 
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Fűtőelemes tompahegesztés 

A fűtőelemes tompahegesztés – ami tükörhegesztésként is ismert –, az egyik 

legfontosabb eljárás műanyagok sorozatban, illetve nagy tömegben történő 

hegesztésekor, mert nagy és/vagy légtömör zárást megkövetelő termékek kötésének 

kialakítására alkalmas. Az eljárás alkalmazási területe két fő részre osztható: 

csőhegesztés pl.: polietilén, polipropilén (PE, PP) [39] és egyéb termékek hegesztése 

(pl. autóiparban üzemanyagtartályok, akkumulátorok, hátsó lámpák stb.). Az iparban 

ennek a hegesztési technológiának ilyen széleskörű elterjedését az eljárás magasfokú 

automatizálhatósága és egyszerű technológiai felépítése tette lehetővé. Általánosan 

elmondható, hogy az eljárás nagy méret- és formaskálán alkalmazható, de ciklusideje 

hosszú.  

A tükörhegesztésnek „hagyományos” alkalmazásán kívül még két speciális változata 

van: a magas hőmérsékletű és az érintkezésmentes hegesztési eljárás [7, 40-43].  

A tükörhegesztési technológiát a két hegesztendő munkadarab, valamint a 

hegesztőtükör közötti nyomásviszonyokkal lehet jól szemléltetni (5. ábra).  

A hagyományos (a hegesztőtükör poli(tetrafluor-etilén) (PTFE) bevonata miatt 

maximum 270°C) és a magas hőmérsékletű (400°C és 550°C közötti tükörhőmérséklet) 

változat nagyrészt megegyezik. Az érintkezésmentes hegesztési eljárás 

nyomásviszonyai csak kissé térnek el a másik két eljárástól.  

 

a) b) 

5. ábra Nyomásviszonyok és szerszámmozgás a tükörhegesztés (a) és  
az érintkezésmentes tükörhegesztés (b) során az idő függvényében [40, 44 alapján] 
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Az általános tükörhegesztés esetében (5. ábra a)) a hegesztendő darabok melegítése két 

fázisra bomlik: az első fázisában a munkadarabokat az adott hőmérsékletre temperált 

hegesztőtükörhöz szorítják t1 időintervallumig, p2 nyomáson, majd a nyomást p1-re 

csökkentik és t2 ideig tartják, hogy az anyag tökéletesen átmelegedjen, de a megömlött 

anyag a hegesztési felület alól ne torlódjon ki. Az érintkezésmentes (5. ábra b)) változat 

esetében érintkezés nélkül (a hegesztőtükör kb. 0,5-1 mm távolságra helyezkedik el a 

darabtól), ezáltal nyomás nélkül melegítik a darabokat. Mindkét eljárás esetén a 

hegesztés következő fázisában a fűtőelemet eltávolítják a munkadarabok közül, majd a 

nyomásfelépítés után a lehűlési idő (a:t5, b:t4) elteltével, a kötés létrejötte után az 

összehegesztett darabot kiveszik a hegesztőkészülékből [44, 45]. 

A nyomásviszonyok, az időintervallumok és a hegesztési hőmérséklet természetesen 

minden anyagnál különbözően alakul. Stokes tükörhegesztéssel készített varratok 

vizsgálatát végezte el számos anyagra: poliamid (PA) [46], PC [47], PVC [48], PBT, 30 

tömeg % üvegszállal erősített PBT [49], PEI [50]. Hegesztéseit számos blenden is 

elvégezte [52]: PC/ABS, PC/PBT, M-PPO, PPO/PA, 30 tömeg % üvegszállal erősített 

M-PPO. A szerző munkáiban PEI, PBT és PC anyagok hegeszthetőségét vizsgálta 

önmagukhoz [46-52], valamint egymáshoz [51] képest. Kísérletei alapját a Hydra-

Sealer VA-1015 típusú hegesztőkészülék adta, amely fűtőelemének mindkét oldalán a 

hőmérsékletet külön-külön lehet szabályozni. Stokes a kutatása során a kiömlő anyag 

mennyiségét a hegesztett darabok elmozdulásának szabályozásával, míg az átmelegedett 

réteg vastagságát a melegítési idő változtatásával valósította meg. Az elkészült 

hegesztett varratokat relatív varratszilárdságként definiált (a hegesztett varrat 

szakítóvizsgálatának értéke és az alapanyag ugyanezen tulajdonságának a hányadosa) 

értékkel jellemezte. Ezen mérések és számítások alapján Stokes minden anyag, vagy 

anyagkombináció esetében meghatározta a legnagyobb varratszilárdság eléréséhez 

szükséges hegesztési paramétereket, illetve az elérhető legnagyobb relatív 

varratszilárdságot. 

Wattson és Murch [53] PP, nagy ütésállóságú polisztirol (HIPS), poli(fenilén-oxid) 

(PPO) anyagokat hegesztettek tükörhegesztéses eljárással. A hegesztőtükör 

hőmérsékletének (PP 185-270 °C, HIPS 190-270 °C, PPO 230-280 °C), a hegesztési 

nyomásnak (PP/HIPS/PPO 0,3-1,2 N/mm2), a melegítési időnek (PP/HIPS/PPO 5-40 s), 

valamint a lehűlési időnek (PP/HIPS/PPO 2-30 s) mint hegesztési paraméternek a 

hatását vizsgálták a kialakult varratszilárdságra. Hasonlóan Stokeshoz, a hegesztés 

során a hegesztett darabok elmozdulását szabályozták. PP esetében megállapították, 

hogy a legnagyobb varratszilárdságot a hegesztendő darabok 0,2 mm-es elmozdulásánál 
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lehet elérni, mert ennél nagyobb értéknél a hegesztőtükör alól a megömlött anyag 

kitorlódik, és ennek jelentősen csökkenti a varratszilárdságot. Az optimális hegesztési 

hőmérsékletet 215-260 °C, a melegítési időt 10-20 s míg a hegesztési nyomást  

0,8-1 N/mm2 tartományban állapították meg.  

Gehde és kutatótársai [54] tükörhegesztett PP csövek hegesztési határfelületének 

vizsgálatakor hasonló megállapításra jutottak. Fénymikroszkópos vizsgálatokkal 

alátámasztották, hogy a vizsgált PP homopolimer (70% kristályosságú) esetében a 

magas hegesztési nyomás olyan orientációt okoz a deformált szferolitos zónában, hogy 

a repedésterjedés itt indult meg, ezért lecsökken az elérhető varratszilárdság. 

Vizsgálataik során a PP random kopolimer (40% kristályosságú) nem mutatott ilyen 

mértékű érzékenységet. 

Tokos hegesztés 

Amennyiben poliolefin csővezetékek kötése esetében a tükörhegesztési eljárás nem 

alkalmazható, vagy nagy átmérőkülönbségek miatt, esetleg speciális csőidomok 

kialakítására van szükség, akkor a tükörhegesztésnek egy speciális változatával a tokos 

hegesztéssel alakítható ki a kötés. A tokos hegesztés esetében a hegeszteni kívánt csővel 

azonos anyagból készült kötőidomot és az egyik csatlakoztatni kívánt cső végét 

egyidejűleg egy speciális fűtőelem melegíti, majd a két darab, a fűtőelem eltávolítása 

után géppel, vagy kis átmérő esetén kézzel összeillesztésre kerül [55]. Pimputkar és 

társai [56] három típusú polietilén tokos hegesztett kötéseit vizsgálta ütveszakítással. 

Vizsgálataik során a hegesztési paraméterek (fűtőelem hőmérséklete, melegítési idő, 

összeillesztési nyomás és idő) hatását elemezték. Megállapították, hogy a dinamikus 

vizsgálat elég érzékeny ahhoz, hogy megbízható eredményt adjon az elkészült varrat 

szilárdságáról. 

Ellenálláshuzalos (elektrofúziós) hegesztés 

Az ellenálláshuzalos hegesztés során elektromos ellenálláshuzalt, vagy hálót fektetnek a 

két hegesztendő felület közé. A vezetőre kapcsolt egyenáram, vagy alacsony 

frekvenciájú váltóáram hőt fejleszt és a hegesztendő anyag Tg-je, vagy Tm-je fölé emeli 

a fűtőelem hőmérsékletét. Ez a hő átadódik a két hegesztendő felületre, megömlesztve 

az anyagokat. Az áram megszüntetésével, de a felületi nyomás fenntartásával a kötés 

megszilárdul, és a fűtőelem a kötésben marad [41].  

Az ellenállás-huzalos hegesztési eljárást két jellemző felhasználási területen 

alkalmazzák: termoplasztikus kompozit szerkezeteknél [57-59], vagy csőkötéseknél.  
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Az eljárásnak az első felhasználási területe elsősorban nagyméretű üveg-, vagy 

szénszál-erősítésű termoplasztikus kompozitszerkezetek kötéseinek kialakítása, 

amelyben az alkalmazott fűtőelem rozsdamentes acél vagy szénszál [60].  

Az alkalmazás másik típusa poliolefin csővezetékek pl.: nagysűrűségű polietilén 

(HDPE), vagy PP kötésének speciális változataként alakult ki. Az elektrofúziós 

hegesztés a PE csövek kötéskialakításában jelentős szerepet játszik a megbízhatósága, 

és a folyamat jó kontrollálhatósága miatt. A kötőidomban spirálisan beépített 

elektromos-ellenállás található. A hegesztést a fűtőelembe vezetett egyenárammal 

végzik [61]. Higuchi és szerzőtársai [62] három különböző hűlési idő (5, 10, 15 perc) 

alkalmazásával vizsgálták a PE csövek elektrofúziós hegesztésének mikroszerkezetét. 

Mikroszkópos vizsgálataik során csak kis eltéréseket tapasztaltak a kristályos részek 

arányában, azonban határozott különbségeket figyeltek meg az kötőelem 

deformációjában, morfológiájában és a kúszási tulajdonságok tekintetében. 

Hőimpulzusos hegesztés 

A technológia a közvetett fűtőelemes eljárások közé sorolható, mert a hő a hegesztendő 

anyagon keresztül jut a hegesztés helyére. A hegesztés során vékony 

ellenállásszalagokat rövid áramimpulzusokkal melegítenek fel, amelyek a hegesztendő 

anyag egyik vagy mindkét oldalán találhatók. A módszernek nagy jelentősége van a 

csomagolóiparban, az 1 mm-nél vékonyabb kis- és nagysűrűségű polietilén (LDPE), 

HDPE tasakok és zsákok lezárásánál. Az eljárás egyik speciális változata az osztott 

varratos hegesztés, amelynél az elektromos fűtőhuzal vagy ék alakú fűtőelem a 

hegesztés során átvágja a plasztikus állapotban lévő fóliát, így egy fázisban vág, illetve 

előállítja a hegesztett kötést [19].  

Fűtőékes hegesztés 

Általános eljárás az LDPE, HDPE, PP és PVC fóliák (1,5-5 mm-es) átlapoló hegesztése, 

amelyet elsősorban földfelszín alatti, nagy kapacitású tárolók szigetelésére alkalmaznak 

(pl. kommunális szemétlerakó-helyek szigetelése). Az eljárás megbízható szilárdságot 

valamint hermetikus zárást biztosít, és lehetővé teszi a varrat ellenőrzését a beépítés 

után is (6. ábra a)).  

A hegesztési folyamat során a két összehegeszteni kívánt fóliát fűtőék vagy meleg 

levegő, vagy a kettő kombinációja (6. ábra b)) melegíti fel a hegesztési hőmérsékletre. 
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a) b) 

6. ábra Fűtőékes hegesztés  
a) Varratfelügyelet; b) Meleglevegővel kombinált fűtőékes hegesztőgép elvi vázlata 

A hegesztőgépet érdesített görgők mozgatják a hegesztési felületeteken  

kb. 1-5 m/perces hegesztési sebességgel, valamint ugyanezen görgők biztosítják a 

hegesztéshez szükséges összeszorító erőt is [63]. 

Forrógázos hegesztés 

A fűtőékes hegesztési technika átmenetet képez a közvetlen érintkezéses hegesztési 

eljárás és a légnemű halmazállapotú hővezető közeggel történő hegesztési eljárások 

között. A forrógázos hegesztés csak felhevített gázt alkalmaz a hegesztendő felületek és 

a hegesztő hozaganyag hőmérsékletének felemelésére Tm vagy Tg hőmérsékletig. A 

leggyakrabban alkalmazott gáz a levegő, de a szakirodalom megemlíti a nitrogént és a 

széndioxidot is [7, 19, 64]. A levegőt egy elektromos fűtőtesten, majd fúvókán keresztül 

vezetik a hegesztési helyhez. A levegő hőmérséklete 200-400 °C, térfogatárama  

25-100 l/perc közötti értéken lehet. A melegítés hatására az anyagok részben 

megömlenek, majd a felületek kapcsolódása és lehűlése után erős kötés alakul ki.  

A hegesztési sebesség a hegesztési szakembertől függ. Ez a sebesség általánosan  

30-200 mm/perc között előnyös, de ezt nagymértékben befolyásolja a hegesztendő 

anyag, illetve a hegesztő szakember tapasztalata, ügyessége. A hegesztett varrat 

szilárdsága jól kivitelezett varrat esetében meghaladhatja az alapanyag ugyanezen 

tulajdonságának 90 %-át. 

A forrógázos hegesztésnek háromféle alaptípusa létezik, a csoportosítást a hozaganyag 

varratmederbe való vezetésének módja szerint végezhetjük. A legegyszerűbb típus 

esetén a hegesztés hozaganyag hozzáadása nélkül, csak a hegesztőgép fúvókáján lévő, 

tűzővarrathoz szükséges feltét nyomásának hatására jön létre. A második típus az 

ingamozgású hegesztési eljárás, amely esetben a hegesztéshez szükséges hozaganyagot 

kézzel illesztik a hegesztési varratmederbe miközben a hegesztőgépet ingaszerűen 

mozgatják a varratmeder és a hozaganyag között (7. ábra b)). A harmadik változat során 
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gyorshegesztő feltét alkalmazásával történik a hegesztés, amelybe profilos 

hegesztőpálcát vezetve a térfogatáram növelhető, így akár 10-15-ször nagyobb 

hegesztési sebesség érhető el, mint az ingamozgású hegesztési eljárás esetében  

(7. ábra c)) [7]. 

 

 

a) Tűzővarrat hegesztése b) Ingamozgású hegesztés c) Gyorshegesztés 

7. ábra Forrógázos hegesztési eljárás típusai 
a) 1:tűzővarrat hegesztő feltét, 2: hegesztett varrat, 3: hegesztőgép, 4: hegesztendő anyag 

b) 1: hozaganyag, 2: hegesztő fúvóka, 3: hegesztőgép, 4: varratmeder, 5: hegesztendő anyag  
c) 1: hozaganyag, 2: gyorshegesztő feltét, 3: hegesztőgép, 4: varratmeder, 5: hegesztendő anyag 

Az eljárás előnyei közé sorolható a relatív alacsony technológiai költség, a könnyű 

telepíthetőség, és a más eljárásokkal nehezen köthető poliolefinek nagyon jó 

hatásfokkal való hegesztése. Ezért a forrógázos hegesztést általánosan kis szériás, vagy 

egyedi gyártás során alkalmazzák, pl. medencék, vegyi tartályok rögzítő hegesztésére. 

A hegesztés ugyancsak elterjedt a különböző műanyag termékek javításánál, amelyet 

már a második világháborúban is alkalmaztak a sérült akril (PMMA) pilótafülke-

ablakok javítására [64]. Turner és Atkinson [65] forrógázos hegesztési eljárással 

PC/poliészter, poli(butilén-tereftalát) és etilén-propilén-dién (EPDM) anyagból gyártott 

személygépkocsi lökhárítókat és ugyanezen anyagból készült 3 mm-es lemezeket 

hegesztett össze. A hegesztéseket Leister Triac típusú hegesztőgéppel végezték el, 400 

l/perces térfogatárammal, valamint rendre 353, 340 és 330 °C-os hegesztési 

hőmérséklet. A hegesztési varratokat 60°-os letöréssel elkészített lemezeken végezték. 

A hegesztéshez szükséges hozaganyagként kereskedelmi forgalomban kapható  

V-formájú pálcát, illetve a hegesztett lemezből (így azonos anyagú) levágott pálcákat 

alkalmaztak, amelyekkel egyoldalú és kétoldalú hegesztett varratokat készítettek.  

A hegesztéseket kézzel végezték, így a pontos hegesztési sebességről és a hegesztő 

tapasztalatáról nem közöltek adatokat, valamint a kialakult varrat felszínéről 

következtettek a helyes sebességre. A hegesztett varratokat statikus 

(húzóvizsgálatokkal) és dinamikus (ejtősúlyos, valamint a személygépkocsira rögzített 

lökhárítókat törésteszttel) mechanikai vizsgálatokkal hasonlították össze. A hegesztett 
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varratok szakítóvizsgálatainak eredményét az alapanyag ugyanazon tulajdonságának 

arányában közölték. Méréseik alapján a polikarbonát/poliészterben az egyoldali  

V varrat esetében 0,59, a kétoldali varrat esetében 0,63 értéket tapasztaltak az alapanyag 

ugyanazon tulajdonságához viszonyítva. PBT és EPDM esetében rendre 0,76, 0,97, 

valamint 0,78, és 0,67 a számított érték. Ejtősúlyos vizsgálataikat 1,14 kg súlyú 

dárdával végezték el. A dárdát kis magasságból ejtették a hegesztett próbatestekre és a 

varratgyökre, majd a dárda ejtési magasságát mindaddig emelték, amíg törést nem 

tapasztaltak. A varrat felszínére ejtett dárdával nem észleltek törést 1000 mm 

magasságból PC/poliészter és PBT esetében, varratgyökkel felfelé pozícionált 

próbatesten a 100 mm magasságról ejtett dárda azonban már törést okozott az anyagban. 

EPDM esetében a „V” profil felszínére ejtett dárda esetében a közölt értékek 80 mm, a 

varratgyökre ejtett dárda esetében pedig 40 mm. 

Forrógázos extruziós hegesztés 

A forrógázos extrúziós hegesztési technika, hasonlóan a forrógázos hegesztési 

eljáráshoz, kézi eljárás. A technológiát a nagy térfogatú varratok készítésére 

fejlesztették ki, ahol a falvastagság meghaladja a hőlégfúvós technika gazdaságos és 

biztonságos kivitelét, mert általánosan 6-8 mm-es lemezvastagság felett a forrógázos 

eljárással csak többszörös hozaganyag behegesztésével lehet hegesztett kötést 

kialakítani, amivel természetesen a hibák előfordulásának valószínűsége is jelentősen 

növekszik.  

A hegesztési eljárás során általában „zsinór” formában lévő hegesztő hozaganyagot egy 

kisméretű extruderbe vezetik, ahol az megömlesztésre kerül, majd az extrudercsiga 

préseli be a forró gáz által előmelegített varrattérbe (8. ábra). A plasztikus anyag és a 

két hegesztendő felület közötti nyomást és a varratfelület minőségét PTFE simítósaruval 

biztosítják, amelyekkel tökéletes „V” vagy „X” varrat alakítható ki. 

Gehde és Ehrenstein [66] extruziós hegesztési varratok szerkezetét és szilárdságát 

vizsgálták PP homopolimeren. A hegesztések kivitelezéséhez, illetve a hegesztett varrat 

reprodukálásához a kézi hegesztőgépet egy számítógép-vezérlésű berendezéssel 

egészítették ki. Ezáltal a hegesztési sebességet, valamint az extruder térfogatáramát 

egymáshoz tudták hangolni. 
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8. ábra Kézi extruziós hegesztés elvi vázlata [66 alapján] 

A hegesztési paraméterek optimálása során új hegesztősarut terveztek, és kiterjesztették 

kutatásaikat a forrógázfúvóka geometriai kialakítására is. A hegesztési varratokat 

hárompontos hajlítóvizsgálatokkal, illetve optikai mikroszkópos vizsgálatokkal 

hasonlították össze. Megállapították, hogy az előmelegítés a legfontosabb a hegesztési 

paraméterek közül, illetve ezt úgy kell megválasztani, hogy a megolvadt réteg 

vastagsága minimum 0,8 mm legyen, mert az így kialakuló többréteges mikroszerkezet 

a rövid és a hosszú idejű vizsgálatoknak egyaránt megfelel. További vizsgálati célul 

tűzték ki a varratgeometria optimálását. 

2.2.2. Mechanikai súrlódásos hegesztési eljárások 

A mechanikai súrlódásos hegesztési technika alapja a felületi vagy molekuláris súrlódás 

által létrehozott hő, amely a hegesztendő anyag molekuláris szerkezetét intenzív 

mozgásra kényszeríti, ezáltal az hegesztésre alkalmas állapotba kerül [67]. 

Ultrahangos hegesztés 

Az ultrahangos hegesztés 20 vagy 40 kHz-es frekvenciát alkalmaz. A gerjesztett 

nagyfrekvenciás váltakozó áram a hanggenerátorban többnyire piezoelektromos 

anyagok felhasználásával mechanikai rezgéseket hoz létre, amely a „boosteren” 

keresztül a szonotródához, majd a hegesztendő munkadarab felületére kerül. Az ily 

módon keltett longitudinális rezgéshullámok az anyag molekuláris szerkezetében belső 

súrlódást okoznak, amely az anyag lokális felmelegedéséhez vezet. Ez a felmelegedés  

a gerjesztés időtartalmának növekedésével kiszélesedik, az anyag képlékeny  

állapotba kerül, majd a vibráció megszüntetése után a hegesztett darab lehűl és kialakul 

a kötés [68, 69]. 

Ultrahangos hegeszthetőség szempontjából az amorf és a részben kristályos polimerek 

között lényeges különbség van az anyagok molekulaszerkezetéből adódóan. Az amorf 

anyagok széles Tg tartománnyal rendelkeznek, és ebben a hőmérséklet-intervallumban 
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képlékenységük fokozatosan növekszik. Az ilyen típusú polimerek széles hegesztési 

erő- és amplitúdó-tartományban hatékonyan hegeszthetők. A kristályok olvadásának 

eléréséhez néhány esetben magas olvadáshő, amihez természetesen magas energiájú 

hegesztés szükséges. Egy részben kristályos anyag, amíg el nem éri az olvadáspontot, 

addig a mechanikai energiát továbbítja a hegesztési felületre, ezért ultrahangos 

hegesztéséhez magas amplitúdó szükséges [70].  

A vibrációátadás és a hegesztési varrat távolságától függően megkülönböztethető közeli 

(6 mm-nél kisebb) és távoli (6 mm-nél nagyobb) hegesztési eljárás. A közeli és a távoli 

ultrahangos hegesztési eljárásnál is fontos szerepet játszik a hegesztendő darabok 

csatlakozó profilkialakítása a mechanikai rezgések átvitele szempontjából. Chuah és 

szerzőtársai [71] ABS és PE anyagokat hegesztettek távoli ultrahangos hegesztési 

eljárással. A szerzők termoelemet ágyaztak a hegesztési darabokba, és a rögzített 

hőmérsékleti adatok alapján megállapították, hogy az ABS a bevitt hegesztési energia 

48,5%-át, míg a PE csak a 21,1%-át nyeli el a hegesztési zónában. Ezt a különbséget az 

eltérő molekuláris szerkezettel magyarázták. Kutatásaik során háromféle energiavezető 

profilt vizsgáltak: a hagyományos háromszög, a téglatest és a félkör alakút. A hegesztett 

varrat szilárdsága az energiavezetők alakjára nagyon érzékeny. Azonos hegesztési 

paraméterek mellett a félkör alakú energiavezetőnek volt a legnagyobb 

varratszilárdsága, ezt a téglatest, majd a háromszög profilú hegesztés követte. 

Megállapították, hogy ABS esetében a hegesztés során a hegesztendő darabokat 

összeszorító erő növelésével a szilárdság csökken, ellentétben a PE-vel. A hegesztés 

utáni nyomvatartási idő nem mutatott különös befolyásoló hatást a varrat szilárdságára. 

A hegesztés során alkalmazott összeszorító erő tekintetében Benatar és Chang [72] arra 

a megállapításra jutott, hogy a nagyobb erő általánosan nagyobb varratszilárdságot 

eredményez, azonban az optimális hegesztési időnél hosszabb gerjesztés alkalmazása 

túlságosan nagy molekulaorientációt okoz a hegesztett zónában, ami a hegesztett varrat 

szilárdságának csökkenéséhez vezet. Kopecky és szerzőtársai [73] öt különböző folyási 

mutatószámú (MFI) PC-anyagon végeztek közeli ultrahangos vizsgálatsorozatot. A 

hegesztési eljárásokat három különböző amplitúdóval (0,036; 0,058 és 0,089 mm) és 

három különböző összeszorító nyomással (55,2; 75,9 és 96,6 kPa) mellett végezték.  

Az összeszorító nyomás viszonylatában a szerzők általánosan minden típusú anyagnál 

távolságvezérelt hegesztési módban arra a megállapításra jutottak, hogy az alacsony 

nyomáson végzett hegesztés hosszabb hegesztési időt igényel, és ez biztosítja a 

megfelelő anyagmennyiség megömlesztéséhez szükséges energiát. A magasabb  

MFI-vel rendelkező PC esetében a hegesztett varrat szilárdsága csökken. 
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Rotációs dörzshegesztés  

Ezen hegesztési eljárás során a két hegesztendő polimer alkatrész felületi érintkezésben 

van egymással, miközben az összehegesztendő alkatrészek egyike gyors forgó mozgást 

végez, mialatt megfelelő nyomással a másik, rögzített (álló) alkatrészhez nyomják.  

A hegesztés létrejöttéhez szükséges hegesztési hőmérsékletet a felületek között fellépő 

súrlódási hő biztosítja, ezáltal a felületek ömledékállapotba kerülnek és a forgást 

megszüntetésével, illetve a hegesztendő darabokat állandó nyomáson tartva a kötés 

létrejön. Az így kialakult hegesztés a körszimmetriából adódóan légzáró tulajdonságú. 

A hegesztési eljárást az ipar a jó szabályozhatósága, illetve az egyszerű hegesztő 

berendezés miatt széles körben alkalmazza.  

A hegesztés első fázisában a két test állandó fordulatszámon súrlódik egymáson, 

miközben az érintkező felületek hőmérséklete emelkedik (9. ábra).  

 

 

9. ábra A rotációs dörzshegesztés hőmérséklet- és a két hegesztendő darab távolságviszonya  
a hegesztés négy fázisában [74 és 82 alapján] 

A második fázisban a két forgó alkatrész a szakaszos súrlódás állapotába lép, ami azt 

jelzi, hogy a súrlódó felületek elérték a kristályolvadási, vagy az üvegesedési 

hőmérsékletet. Ebben a fázisban az anyag beolvadási mélysége növekszik, a két darab 

távolsága csökken (y), miközben az axiális erő hatására kis mennyiségű megömlött 

anyag kitorlódik a felületek közül. A harmadik fázisban állandó súrlódási erő mellett 

egyensúlyi állapot jön létre a súrlódás által keletkezett, és az anyagban axiális irányban 

elnyelődött hő között. Ekkor a két hegesztendő darab közötti távolság lineárisan 

csökken az idő elteltével és a hegesztési darabok hőmérséklete közel állandó marad. Az 

utolsó fázisban a forgás megszűnik, a két darab között lévő megömlött polimer réteg 

állandó nyomástartás mellett lehűl [74-76]. 



PhD értekezés  Irodalmi áttekintés 

   
Marczis Balázs  21 

Lin és Wu [77] PMMA és PVC anyagok rotációs dörzshegeszthetőségét 

tanulmányozták. A két anyag önmagához és egymáshoz való hegeszthetőségét 

vizsgálták. Az anyagokat három összeszorító nyomással és három hegesztési idővel 

hegesztették, azonos fordulatszám mellet. Optikai és pásztázó elektron mikroszkópos 

(SEM) felvételeket készítettek a hegesztés hőhatásövezetéről (HHÖ), ahol három jól 

elkülöníthető zónát figyeltek meg: a képlékeny, részben képlékeny és a deformálatlan 

zónát. Ezek a jellegzetes területek minden esetben kialakultak, és a méretük, alakjuk, 

valamint a hegesztési paraméterek között korrelációt tapasztaltak. További SEM 

vizsgálatokkal a szakítóvizsgálatok töretfelületeit elemezték. A törési képek alapján a 

szerzők három tipikus tulajdonsággal rendelkező, jól elkülöníthető sávot figyeltek meg. 

A forgástengely középső részében nem volt plasztikus töretfelület, a középső sávban 

részlegesen képlékeny deformációra utaló tönkremenetel, míg a kerületi zónában 

képlékeny, fodrosodó töretfelületet figyeltek meg. 

Vibrációs hegesztés 

Ez a hegesztési eljárás a hegesztéshez szükséges hőt apró, transzlációs elmozdulásokkal 

hozza létre a két egymáshoz szorított, és így súrlódó felület között. A vibrációs 

hegesztési eljárásnak a kis elmozdulások típusától függően kétféle változata 

különböztethető meg. A legelterjedtebb változata az egy tengely irányába történő 

lineáris vibráció, míg a másik változat a két lineáris mozgás kombinációjából 

összetevődő ellipszis pályán történő mozgatás. Ezen típusú eljárás mozgása a lineárissal 

ellentétben folyamatos, ezáltal a hegesztéshez kevesebb idő szükséges [78, 79]. 

A vibrációs hegesztési varrat minőségét négy fő hegesztési paraméter kombinációja 

határozza meg: a hegesztési frekvencia, a hegesztési amplitúdó, a hegesztés során a két 

felületet összenyomó erő, valamint a hegesztési idő. Ezeknek a paramétereknek az 

optimuma a hegesztett anyagtól, és a hegesztési darab geometriájától függően változik.  

A vibrációs hegesztési eljárást elsőként Stokes [80] elemezte. Az eljárást négy fázisra 

osztotta fel, amelyet a későbbiekben más szerzők is átvettek [41, 81-83]. A hegesztés 

első fázisában a két szilárd anyag egymáson való súrlódása következtében hő 

keletkezik, ekkor a két hegesztendő darab távolsága nem változik. A második fázisban a 

határfelületek a szilárd halmazállapotból képlékeny állapotba kerülnek, a megolvadt 

polimer elkezd az összenyomó erő hatására kitorlódni a két hegesztési felület közül.  

A két darab távolsága ekkor még instabilan csökken, amíg el nem éri az yT-t, amelytől a 

hegesztési darabok távolsága lineárisan csökken (10. ábra).  
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10. ábra A vibrációs hegesztés során a két hegesztendő darab távolságviszonya  
a hegesztés négy fázisában [80 alapján] 

A harmadik fázisban a két hegesztési munkadarab távolsága állandó értékkel csökken az 

idő függvényében. A negyedik fázisban a vibráció megszüntetésével a két munkadarab 

távolsága a hegesztési varrat megszilárdulásáig az összenyomó erő hatására tovább 

csökken. Stokes a fázis felépítését PC, PBT, PEI és M-PPO anyagokon elmozdulás-idő 

diagramokkal támasztotta alá. Megállapította, hogy minden általa vizsgált anyagnál 

megtalálhatóak ezek a fázisok. A hegesztés első három fázisát analitikus modellel 

támasztotta alá [84], amelyben az anyag hővezető-képességét és viszkozitását 

konstansnak tételezte fel a megömlött anyag adott hőmérsékletén. A modellt levezette 

az egyensúlyi állapot megömlött rétegvastagságára, a távolságcsökkenésre, a 

hőhatásövezet vastagságára, a hegesztési frekvenciára, amplitúdóra és az összeszorító 

nyomásra. Nonhof és szerzőtársai [83] végeselemes számításokat végeztek, amelyben 

nem hanyagolták el a viszkozitási különbségeket. Az eredményeiket összevetették 

Stokes eredményeivel és megállapították, hogy a viszkozitási tényező vibrációs 

hegesztés esetében nemcsak a hőmérséklettől és a nyírási sebességtől függ. Nonhof és 

munkatársai számításaikat saját mérési eredményeikkel is összevetették. Az általuk 

elkészített modell és a mérési eredményeik között erős korrelációt tapasztaltak. 

Számításaik alapján ajánlást tettek a hegesztési paraméterek megváltoztatására a 

hegesztési varrat szilárdságának növelése érdekében.  

Stokes [85] PC hegesztési varrat szilárdságát vizsgálta a vibrációs hegesztés 

paramétereinek (frekvencia, amplitúdó, hegesztési nyomás, hegesztési összenyomódás) 

függvényében. A varrat szilárdságának meghatározására szakítóvizsgálatokat 

alkalmazott, de a hegesztés során a próbatest felületére torlódott anyagot, azaz a 

hegesztési sorját nem távolította el. Ezt azzal indokolta, hogy a hegesztési sorja 

vastagsága mindössze 0,13 mm volt és ennek eltávolításával a hegesztési zónában 
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esetlegesen éles bemetszés keletkezne, ami a mérési eredményeket nagyban 

befolyásolhatja. 120 Hz-es hegesztési frekvenciánál megállapította, hogy a hegesztési 

amplitúdó nem befolyásolja a varratszilárdságot, amely 0,25 mm-es hegesztési 

összenyomódás felett jól közelíti az alapanyag ugyanezen tulajdonságát, ez alatt 

azonban erősen csökken. Stokes [86] ugyanezt a megállapítás tette PBT, PEI, M-PPO 

anyagok esetében is. Eltérő hegesztési frekvencián a hegesztési összenyomódás 

tekintetében ugyanerre a megállapításra jutott, amiből azt a következtetetést vonta le, 

hogy a vibrációs hegesztésnél a hegesztendő darabok távolságát célszerű szabályozni.  

2.2.3. Sugárzásos hegesztési eljárások 

Az elektromágneses hullámokat szabályosan váltakozó elektromágneses erőtér hozza 

létre. A látható fény, az infravörös sugárzás, vagy a hegesztéshez is felhasznált 

nagyfrekvenciás energiaközlés lényegében csak a hullámhosszban különbözik, ahogyan 

azt a 11. ábra mutatja. 

 

11. ábra Az elektromágneses spektum [99 alapján] 

A sugárzásos hegesztési módszerek az elektromágneses hullámok valamelyikét 

alkalmazzák (11. ábra), amely a hegesztendő anyag belsejében valamilyen fizikai 

elnyelődés után hővé alakul, így biztosítva a hegesztésre alkalmas reológiai állapotot. 

Ez alapján a sugárzásos eljárások közé sorolható a nagyfrekvenciás, az indukciós, a 

lézersugaras és az infravörös hegesztési eljárás. A látható fény is hullám természetű, így 

több kutató is kimutatta, hogy elvileg a fókuszált napfénysugarakkal is biztosítható a 

hegesztéshez szükséges energiamennyiség [87, 88]. Az elektromágneses sugárzásokat 

tehát hullámhosszukkal (λ) vagy a frekvenciájukkal (f) jellemezhetjük [89].  

Nagyfrekvenciá
s hegesztés 
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Nagyfrekvenciás hegesztés 

A poláris polimerek molekulái váltakozó elektromágneses erőtérben rezgésbe hozhatók. 

Magas dielektromos veszteségi tényezővel rendelkező műanyagban (pl. a PVC, TPU) 

az elektromágneses mező energiája a molekuláris szerkezetet mozgásra kényszeríti, 

belső súrlódás lép fel, és az energia egy része a műanyagban hővé alakul. A polimer 

felmelegszik és hegesztésre alkalmas állapotba kerül. A hegesztőgép felépítése 

egyszerű. Alapvetően két kondenzátorlemezből áll. A felső a kívánt geometriájú 

hegesztővarratot képezi, illetve biztosítja a hegesztéshez szükséges összeszorítóerőt, az 

alsó kondenzátorlemez a présasztal. Általánosan ezzel a módszerrel vékony lemezek és 

fóliák hegeszthetők. A nagyfrekvenciás hegesztés az orvostechnikában gyakori 

eljárásként alkalmazott [41]. 

Hollande és társai [90] ipari célra készített TPU bevonatú szövet nagyfrekvenciás 

hegeszthetőségét vizsgálták. A szerzők meghatározták az anyag dielektromos 

tulajdonságát -150 és +150 °C, illetve 100 Hz – 100 kHz-es tartományon belül. A mért 

értékek jól követték a William-Landel-Ferry törvényt, így lehetőség nyílt a  

27,12 MHz-es frekvencián a dielektromos tulajdonság meghatározására is. 

Eredményeik szerint a maximális hőmérsékletemelés a 27,12 MHz-es frekvencián  

50 °C-os TPU anyagon érhető el (a 27,12 MHz frekvencia kiválasztását az u.n. 

frekvenciagazdálkodás indokolja, mert a különféle nagyfrekvenciás elektronikai 

eszközök nem zavarhatják egymást). Hegesztési vizsgálataikat kétféle típusú hegesztési 

módban végezték: folyamatos, illetve pulzáló elektromágneses mezőt generáltak. 

Mindkét esetben 50 Pa volt a hegesztési nyomás. A hegesztési időt 4-9 másodpercig, a 

hegesztés utáni nyomvatartási időt pedig 6-9 másodperc között változtatták. A 

hegesztéseket szobahőmérsékleten és az előzetes számításaiknak megfelelően 50 °C-on 

végezték el. Különböző hőmérsékletre temperált TPU bevonatú textíliát hegesztettek, és 

a hegesztett varratok szilárdságát tépővizsgálatokkal hasonlították össze. Méréseik 

alapján megállapították, hogy jó hegesztési varrat akkor érhető el, ha a TPU-t 180 °C-ra 

temperálják a hegesztés előtt.  

Indukciós/elektromágneses hegesztés 

Ez a hegesztési eljárás az elektromágneses mező fizikai tulajdonságait használja fel a 

kötés kialakításához. A mágneses mezőt egy induktor hozza létre, amelyben az 

elektromos áram 3-8 MHz-es frekvencia-tartományú, azonban a gyakorlatban 

általánosan 2-5 MHz-et alkalmaznak. A hegesztendő anyagot háromféle módon lehet a 

hegesztési hőmérsékletre emelni. Az első esetben ferromágneses tulajdonságú 
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szemcsékkel polimer blendet készítenek. Nagy frekvenciájú váltakozó mágneses térben 

ez a polimer felmelegszik, így a speciális közdarab kötést alakít ki a hegesztendő 

darabok között [41]. Stokes [91] PC, PBT és PP anyagokat hegesztett indukciós 

hegesztési eljárással. A PC és PP hegesztéséhez Emaweld® 247103 és 247403 típusú 

fémporral töltött, speciálisan indukciós hegesztéshez készült anyagot alkalmazott (a 

fémrészecskék mérete nagyrészt 50 µm körüli, de előfordultak 250-500 µm-es 

szemcsék is). Az induktor közé helyezett PTFE foglalattal tompahegesztett 

próbatesteket készített. A hegesztések során az indukciós hegesztőgép teljesítményét, a 

próbatestek közötti nyomást, valamint a hegesztési időt változtatta, és a kialakult 

varratszilárdságot szakítóvizsgálatokkal elemezte. Megállapította, hogy PC esetén az 

alapanyag szilárdságának a 48%-át, PBT esetén 50%-át, míg PP esetén 55%-át érte el a 

varratszilárdság. A vizsgált töretfelületet SEM vizsgálatokkal is jellemezte. 

Megfigyelte, hogy PP esetében képlékeny tönkremenetelt mutató töretfelület 

keletkezett, míg PC és PBT esetében nem tapasztalt erre utaló jeleket. 

A második módszer során fémhálót, mint mágneses mezőben aktív elemet, ágyaznak a 

két hegesztendő felület közé, amelyben hő fejlődik. Yarlagadda és szerzőtársai [92] 

kísérleteket végeztek ezzel a típusú segédelemmel. Megállapították, hogy a fémhálón a 

hőmérséklet-eloszlás nagyban függ az alkalmazott induktor alakjától, és minél 

homogénebb a hőmérséklet eloszlás, annál jobb a kialakult hegesztési varrat minősége. 

Ezt a fémhálóból való szálak eltávolításával érte el.  

A hegesztendő anyagok harmadik típusú melegítési módja a szénszál (CF) alkalmazása, 

mivel a szénszál önmagában vezető tulajdonsággal rendelkezik. Miller [93] az 

indukciós melegítést vizsgálta CF szöveten. Megállapítása szerint a mágneses mező 

hatására örvényáramok keletkeznek a szövetben, és a hő a szálak ellenállásából adódóan 

fejlődik. Erre az ad lehetőséget, hogy a szövet csomópontokat tartalmaz a folytonos CF 

szálak felületén, és ez lehetőséget ad az örvényáram létrejöttére a szöveten belül. Az 

egyirányú CF ezzel ellentétben egyáltalán nem tartalmaz csomópontokat, és ezért nem 

mutat aktivitást, ezért ez a kompozit indukciós hegesztésre önmagában nem alkalmas.  

Rudolf és szerzőtársai [94, 95] hasonló megállapításra jutottak a folyamatos indukciós 

hegesztés kifejlesztése során. Azt tapasztalták, hogy vezetőhurkok szükségesek ahhoz, 

hogy szénszál-erősítésű kompozitban az indukciós mező hőt fejlesszen. 

Az indukciós hegesztés az autóipar számára egyre nagyobb jelentőségű, mert 

viszonylag nagy sebességgel, CF erősítésű kompozitokban melegítőelem hozzáadása 

nélkül hozható létre nagy szilárdságú kötés [96]. További előnye, hogy a kötés a 

későbbiekben bontható, és újra kialakítható [7]. 
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Mikrohullámú hegesztés 

Hasonlóan a nagyfrekvenciás hegesztési eljáráshoz, a mikrohullámú hegesztés is az 

anyagok dielektromos tulajdonságát használja fel hőgerjesztésre. A mikrohullámú 

eljárások alkalmazásában a legfontosabb anyagtulajdonsági jellemző a dielektromos 

veszteségi tényező, amely megadja az anyag azon tulajdonságát, hogy a belépő 

energiának mekkora részét képes azt hővé alakítani [97, 98]. A mikrohullámú 

alkalmazásokra a 2,45 GHz frekvencia a legelterjedtebb, bár az ipar számára több 

rögzített frekvencia is le van foglalva. Potente és társai [99] a mikrohullámú hegesztési 

eljárást két csoportra bontották, attól függően, hogy a hegesztés során segédanyagot 

alkalmaznak-e vagy sem. Ez azonban a hegesztendő anyagtól függ: segédanyagot nem 

szükséges alkalmazni azoknál az anyagoknál, amelyek poláris szerkezetűek, ezáltal 

közvetlen melegítés lehetséges. Ennél az eljárásnál a mikrohullámot fémből készült 

terelőelemekkel irányítják a hegesztési helyre. A másik csoportban hegesztési 

segédanyag alkalmazása szükséges, mert a hegesztendő polimer apoláris. A hegesztés 

két darabja közé magas dielektromos veszteségi tényezővel rendelkező anyagot 

juttatnak, így hő csak a betétnél keletkezik, ezért ennek a típusú eljárásnak különös 

előnye, hogy a hegesztési zónákat szelektíven is el lehet készíteni.  

Wu és Benatar [100] polianilint (PANI) (vezetőképes polimer) alkalmazott hegesztési 

segédanyagként HDPE mikrohullámú hegesztéséhez. Kétféle típusú segédanyagot 

készítettek: 50 és 60 tömeg % PANI/HDPE, majd ennek a két anyagnak a 

felhasználásával, HDPE próbatesteket hegesztettek össze. A hegesztések során 

vizsgálták a hegesztési idő, valamint a hegesztési nyomás hatását a hegesztési varratra. 

A hegesztett próbatestek varratminőségét szakítóvizsgálatokkal hasonlították össze. 

Megállapították, hogy hegesztési nyomás nélkül szélesebb megömlött réteg keletkezik a 

mikrohullámú mező hatására, és ezeknek a varratoknak a szilárdsága magasabb. 

Ugyancsak hasonló megállapítást tettek a hegesztési időre vonatkozóan: hosszabb 

hegesztési időnél vastagabb megömlött réteget figyeltek meg, és az elkészült varrat 

szilárdsága ugyancsak nagyobb volt. A hegesztési nyomás emelésével a megömlött és 

egyben kisebb szilárdságú PANI/HDPE segédanyag kipréselődött a hegesztési felületek 

közül, így az előző kísérleteikhez képest még nagyobb szilárdságot tudtak elérni. A 

legnagyobb varratszilárdságot 60 %-os PANI/HDPE tartalmú segédanyaggal, 60 

másodperces hegesztési idő, valamint 0,9 MPa-os hegesztési nyomás mellett érték el, 

amely megközelítette az alapanyag szakítószilárdságát. 
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Lézersugaras hegesztés 

Polimerek lézeres hegesztési eljárásai széndioxid- (λ=10,6 µm), neodínium:YAG 

(Nd:YAG) (λ=1,06 µm) vagy diódalézerek (λ=808±10nm, λ=830±10nm,  

λ=940±10 nm) valamelyikét alkalmazzák [101]. A hegesztési eljárástípust a lézersugár 

melegítési módja alapján két alcsoportra lehet bontani: lézeres tompahegesztésre 

valamint lézeres transzmissziós hegesztésre. 

A lézeres tompahegesztési folyamat a tükörhegesztés analógiája alapján három lépésből 

épül fel: a melegítésből, az összeillesztésből és a hegedésből. A melegítés során a 

munkadarabok közé tükröt helyeznek, és ezek segítségével lézersugárral pásztázzák a 

hegesztendő felületeket. Mindkét hegesztési felületen a lézersugár abszorbeálódik, hőt 

gerjesztve az anyagban. A hegesztés következő fázisában a hegesztési darab 

pásztázásához szükséges tükröket kiemelik a hegesztendő felületek közül, és a két 

hegesztendő darabot egymáshoz illesztik, majd a hegesztéshez szükséges nyomást 

biztosítják. A harmadik lépésben a hegedés, a hegesztési varrat lehűlése következik be. 

Ou és társai [102] CO2 lézerrel készítettek tompahegesztési varratokat. A hegesztési 

paraméterek vizsgálatához HDPE és PP lemezeket alkalmaztak. Szabványos 

szakítóvizsgálattal hasonlították össze a hegesztési varratok minőségét, valamint 

mikroszkópos és SEM felvételeket is készítettek. Öt paraméter hatását vizsgálták a 

hegesztett varrat minőségére: a hegesztési sebességet, a CO2 lézer teljesítményét, a 

védőgáz térfogatáramát, a sugárnyaláb fókuszpontjának a hegesztési felülettől mért 

távolságát, illetve a hegesztési nyomást. Az első három paraméter változtatása nem 

mutatott összefüggést a hegesztési varrat szilárdságával. A sugárnyaláb 

defókuszálásával a szerzők megfigyelték, hogy a nagyobb sugárkeresztmetszet a 

hegesztési varrat szilárdságnövekedését eredményezte. Potente és Becker [103] hasonló 

megállapításra jutott a lézeres tompahegesztés sugárkeresztmetszetének tanulmányozása 

során. A szerzők azt is megfigyelték, hogy amennyiben a lézersugár átmérője és a 

hegesztendő anyag vastagságának aránya kisebb, mint 1, akkor a lézersugár nem 

olvasztja meg teljes keresztmetszetben az anyagot, hanem csak egy ömledékmedencét 

hoz létre benne. Ou és társai a hegesztési varrat összekapcsolásakor alkalmazott felületi 

nyomás tanulmányozásakor megállapították, hogy a túl alacsony nyomás a lézer által 

degradált polimert nem préselte ki, míg a túl magas nyomás a megolvadt réteget teljesen 

kipréselte a két hegesztési felület közül. Mindkét szélsőséges nyomás kis 

varratszilárdságot eredményezett. A hegesztési határfelületet 10 µm-es metszeteken 

vizsgálták fénymikroszkóppal. PP esetében könnyen azonosították a hegesztési 

határfelületet. Megfigyelték, hogy a hegesztési határfelület közelében kisebb méretű 
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szferolitok vannak, mint az alapanyagban, amelyet a hegesztési felületek gyors hűlési 

sebességével magyaráztak.  

A lézeres transzmissziós hegesztés esetében a két hegesztendő felületet a hegesztés előtt 

összeillesztik, átlapolt kötést kialakítva. A lézersugár érkezése felőli anyag a lézer 

számára áteresztő, így a lézernyaláb áthatol ezen a rétegen, míg az alsó anyag 

abszorbeálja a lézersugarat, és hővé alakul. Az áteresztő anyag hővezetés útján 

melegedik [104, 105]. A lézeres transzmissziós hegesztést további négy csoportba lehet 

sorolni: kontúrhegesztés, látszólag folytonos hegesztés, szimultán hegesztés, valamint 

maszkolt hegesztés [106]. A kérdés azonban ennek az eljárásnak az 

alkalmazhatóságában, az alkalmazott anyag áteresztő, valamint abszorbciós 

képességében, illetve ezen képesség kialakításában rejlik. Kagan társaival [107] 

poliamidok optikai áteresztő-képességét vizsgálta lézeres transzmissziós hegesztés 

során. Vizsgálataikat poliamid 6-os (PA6) alapanyagba kevert grafitporon, valamint a 

kereskedelmi forgalomban kapható színezékeken, illetve rövid üvegszállal és ásványi 

szállal töltött anyagokon végezték el. Megállapították, hogy a rövid üvegszállal erősített 

PA6-os anyag áteresztő képessége monoton csökken, amennyiben az üvegszál vagy az 

ásványi szál tartalmat növelik. A színezékek tekintetében az alkalmazott típusoktól 

függően eltérő tulajdonságokat tapasztaltak. A piros színezék nem mutatott nagy 

eltérést, a sárga és a zöld színek azonban az anyag áteresztő képességét erősen 

befolyásolták. A grafitpor adalék alkalmazása (0,2-2 %) során az áteresztő-képesség 

alig mérhető szintre esett vissza. Kagan és Pinho [108] a lézeres transzmissziós 

hegesztéssel készült varratok mechanikai tulajdonságát is vizsgálták, majd 

összehasonlították a varratszilárdságot vibrációs, tükörhegesztés, illetve ultrahangos 

hegesztési eljárás ugyanazon eredményeivel. Megállapították, hogy a rövidszállal 

erősített PA6 hegesztési varratszilárdsága közel azonos a vibrációs hegesztési, illetve a 

tükörhegesztési eljárás értékeivel. 

A lézeres tompahegesztés és a transzmissziós hegesztési eljárás közül az ipari 

alkalmazhatóság szempontjából nagyobb jelentősége van a lézeres transzmissziós 

hegesztésnek, az érintkezésmenetes hőátvitel, a szabad 3 dimenziós hegesztési varrat 

előállíthatósága, a nagy rugalmassága, valamint a nagy hegesztési sebessége, és a kis 

hőhatásövezete miatt. Tömeggyártásban a Marquardt cég elsőként elektromos 

kulcsfoglalatának legutolsó fázisú összeszerelésében alkalmazta a lézeres 

transzmissziós hegesztési eljárást, ahol a beépített elektronika sérülésmentesége és a 

tökéletes zárás elengedhetetlen követelmény volt [109].  
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Infravörös hegesztés 

Az infravörös hegesztés a lézeres hegesztéshez hasonlóan a sugárzott fény 

infratartományát használja. A lézeres hegesztési eljárással ellentétben – amely csupán 

egy hullámhosszon (pl. Nd:Yag 1,064 µm) – az infravörös hegesztés során alkalmazott 

infralámpa az infravörös tartomány egészében, minden irányban sugároz, ezért nagyon 

nehéz a sugárzását fókuszálni. Az infravörös tartományt a hullámhossz szerint rövid 

(λ=0,78-1,4 µm), közepes (λ=1,4-3 µm) és hosszú (λ=3 µm-1000 mm) hullámhosszú 

tartományra lehet felosztani. Az infralámpákat az emittált sugárzás eloszlása szerint 

osztályozzák [41].  

2.3. HEGESZTETT POLIPROPILÉN VARRATOK HŐHATÁSÖVEZETE 
A hegesztési varrat létrejöttekor a hegesztési felületen megömlött vékony polimer réteg 

termikus és mechanikai kölcsönhatások együttes hatására újra megszilárdul. Ez az újra 

megszilárdult réteg, valamint az alapanyag azon része amely a bevitt hőenergia hatására 

a hegesztés során nem olvadt meg, de a mikroszerkezete és ezáltal mechanikai 

viselkedése megváltozott, alkotja a hegesztett varrat hőhatásövezetét (HHÖ) [110]. 

Kristályos polimerek esetében a hegesztési paraméterek együttese (pl. hegesztési 

hőmérséklet, lehűlési sebesség, alkalmazott nyomás stb.) határozza meg a hegesztés 

hőhatásövezetében kialakuló szupermolekuláris szerkezetet. A szupermolekuláris 

szerkezet erősen befolyásolja a polimerek mechanikai tulajdonságait, ezért a hegesztés 

során alkalmazott hegesztési paraméterek és a kialakult varrat szerkezete között lévő 

kapcsolatot több kutató is elemezte [66, 111]. 

Schmachtenberg és Tüchert [112] tükörhegesztett PP lemez HHÖ-jének szerkezetét 

vizsgálaták. A varrat eltérő kristályos szerkezetét polarizált fényű mikroszkópos 

felvételekkel támasztották alá. A hegesztett varrat síkjára merőleges irányú felvételeket 

készítettek, és a hegesztési varrat középvonalától az alapanyag felé haladva hat, jól 

elkülöníthető részre bontották a hegesztett varrat HHÖ-jét (12. ábra), amely egyezett 

Egen [113] eredményeivel. 

A hegesztési középvonalban (1) transzkristályos szerkezetet figyeltek meg, amelyet 

gócsorról lenövő szferolitok alkotnak. Az alapanyag szerkezetéhez hasonló szerkezet 

figyelhető meg a következő nagyszemcsés szferolit zónában (2), amelyet a szerzők a 

lassú lehűlési sebesség hatásának tulajdonítottak. A durva szferolitos szerkezetet egy 

vékony finom szfereolitos réteg (3) követi, amelyet a nagy lehűlési sebesség okozott. 

Az úgynevezett áramvonalak a nyírt ömledék zónában (4) a gyors hűlési sebesség és a 

nyírás együttes hatására alakultak ki. 
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12. ábra Tükörhegesztett polipropilén varrat hőhatásövezetének szerkezeti felépítése:  
(1) transzkristályos szerkezet, (2) nagyszemcsés szferolit zóna, (3) finom szfereolitos réteg, 

(4) nyírt ömledékből kilakult zóna, (5) nem tökéletesen megolvadt és nyírt zóna,(6) nagyszemcsés 
szferolitok [112, 113] 

A nem tökéletesen megolvadt és nyírt zónában (5) a szferolitok csak részben olvadtak 

meg, összehasonlításban a nyírt ömledék zónával. Az alapanyag (6) már egyáltalán nem 

olvadt meg, és nagyszemcsés szferolitok figyelhetőek meg. A hegesztési paraméterek 

függvényében nem tapasztaltak jelentős eltéréseket Egen felosztásától. Az Egen által 

megfigyelt transzkristályos szerkezetet Schmachtenberg és Tüchert csak alacsony 

hegesztőtükör hőmérsékletnél tapasztalt, abban az esetben is csak szórványosan és 

eltérő helyeken, nem pedig a teljes keresztmetszetben. Ezt az első kristályos góc 

megjelenésének tulajdonították a szerzők, amely az alacsony hőmérsékletű fűtőelem 

kiemelésénél következhet be. Ekkor a két felület összeérintését követően a szferolitok 

lineáris gócsoron képződnek az érintkezési zónában. Mindamellett, a hegesztési 

paraméterek (hegesztőtükör hőmérséklete, melegítési idő, hegesztési nyomás) eltérő 

hatásokat mutattak a hegesztett varrat hőhatásövezetére. Ennek eredményeképpen a 

strukturált zónák valamelyest változtak. Megfigyelték, hogy a hegesztőtükör 

hőmérsékletének emelése a nyírt ömledék zóna (4) szélességét növeli, ezzel ellentétben 

a finom szferolitos réteg szélessége független a hegesztési paraméterektől. 

Ehrenstein és szerzőtársai [114] vibrációs hegesztési technikával készített polipropilén 

hegesztett varratok szupermolekuláris szerkezetét vizsgálták. Az általuk alkalmazott 

hegesztési paraméter-tartományban készült varratokat jellegzetes alakjuk és szerkezetük 

alapján négy típusba sorolták be. Az optimális mechanikai tulajdonságokkal rendelkező 

hegesztési varratoknál polarizált mikroszkópos vizsgálataikkor széles hegedési varratot 

figyeltek meg. A jellemző HHÖ kettős belső szerkezettel és jellegtelen dudorral 

rendelkezett. Az ilyen típusú varratok hosszú hegesztési időnél (7 s) és kis hegesztési 

nyomásnál (0,5 MPa) alakultak ki. Ebben az esetben a kis nyomás hatására csak kis 



PhD értekezés  Irodalmi áttekintés 

   
Marczis Balázs  31 

mennyiségű anyag torlódott a hegesztési varratból a felületre, így a varratdudor 

jellegtelen alakot vett fel. A belső szerkezetet két fő részre különítették el: egy belső 

mobilis zónára, amely homogén mikrokristályos szerkezetű, (véleményük szerint ez a 

mikrokristályos szerkezet az áramlás következtében fellépő gócképződés hatására gyors 

kristályosodási folyamatban alakult ki) és egy jól elkülöníthető másik, immobilis 

ömledék zónára, amely szerkezete inhomogén, és a hegesztési középvonaltól az 

alapanyag felé haladva a következő jellegzetes sávokkal rendelkezik. A mobilis zóna 

határán egy orientált transzkristályos front helyezkedik el, amely nagy számban 

tartalmaz jellegzetes α- és β-szferolitszegmenseket. Ezt egy éles határvonallal jól 

elkülöníthető szferolitos zóna követ, amelyben a szferolitok mérete az alapanyag 

irányába csökken, és ennek a zónának szélén esetenként megfigyelhető egy csupán α-

módosulatból álló front. Az alapanyag irányában továbbhaladva egy durva szemcsés, 

deformált szferolitos zóna következik, amely a lapok széle felé orientálva jelenik meg. 

A szerzők szerint ezt a sávot feltehetően az alapanyag szferolitjai alkották, amelyek 

nyomás és hőmérséklet együttes hatására deformálódtak. 

2.4. AZ IRODALMI ÁTTEKINTÉS KRITIKAI ELEMZÉSE, A DOLGOZAT CÉLJA 
Dolgozatom eddigi részében áttekintettem a műanyagok napjainkban legjelentősebb 

kötési eljárásait. A felgyorsult termékfejlesztés megköveteli, hogy új, gyorsabb, 

rugalmasabb gyártásra alkalmas kötési eljárásokat alkalmazzanak, ezért egyre nagyobb 

jelentőségűvé válnak a műanyaghegesztési eljárások. Ahhoz azonban, hogy a hegesztési 

eljárások bármelyikét, tetszőleges anyagtípusra a folyamatmérnökök gyorsan 

optimálhassák, és ezáltal megbízható hegesztési varratot készíthessenek, 

elengedhetetlen, hogy kellő információs háttérrel rendelkezzenek. Sok esetben 

tapasztalható, hogy az alkalmazott hegesztési technológiát hiányos ismeretek mellett 

alkalmazzák, az eljárások nincsenek alátámasztva statisztikai elemzésekkel, amelyek 

ismerete nélkül a termék, vagy konstrukció használata vagy üzemeltetése előre nem 

látható veszélyekkel járhat. 

Jól feltárt hegesztési területnek számít a tükörhegesztés, amelyet Potente [38, 40], 

Benatar [43], Nonhof [44] és Stokes [46-52] több anyagtípuson vizsgált, keresve a 

hegesztési paramétereknek az optimumát. A vibrációs hegesztés szintén jól feldolgozott 

területnek számít, Stokes [80, 84-86], Ehrenstein [114] munkássága ebben a hegesztési 

eljárásban is kiemelkedő. Termoplasztikus műanyagok hegesztésére az új innovatív 

eljárást, a lézerhegesztést is egyre gyakrabban alkalmazzák a módszer rugalmassága, 

gyorsasága és megbízhatósága miatt. Ennél a hegesztési eljárásnál sok a feltáratlan 
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terület az egyes anyagok hegeszthetősége, a hegesztési paraméterek meghatározása, 

valamint a kialakult hegesztett varrat mikroszerkezetét illetően. 

A kompozit szerkezetek elterjedése magával vonzza ezen anyagok hegesztésének 

vizsgálatát is. Az indukciós hegesztés, – kihasználva a kompozit szerkezetek 

tulajdonságait, – napjainkban egyre nagyobb érdeklődést vált ki [93-95]. Számos, a 

mindennapok gyakorlatává vált hegesztési eljárás, mint pl. a forrógázos eljárás, 

szakmai-tudományos irodalma még nem mondható teljesnek [65], a gyakorlat sok 

esetben megelőzte az elméletet. 

Kijelenthető, hogy a legtöbb esetben a hegesztési eljárások hegesztési paramétereinek 

az optimumát külön-külön meghatározták, de nem vizsgálták a hegesztési paraméterek 

egymáshoz, illetve összességében a kialakult hegesztési varrathoz való viszonyát. A 

kialakult hegesztett varrat szupermolekuláris szerkezetével, illetve a hegesztési 

paraméterek kapcsolatával csak kevés tanulmány foglalkozik [66, 112-114]. 

Hazai viszonylatban számos ipari cég foglalkozik műanyaghegesztéssel, amelyeknek 

profilja többek között élelmiszeripari tartályok, kádak, burkolatok, vagy vegyipari 

galvanizáló és eloxáló kádak, dobok, tartályok, esetlegesen nagyméretű, más módon 

nem előállítható csőidomok, úszómedence burkolatok egyedi tervezése és gyártása. A 

tartályok döntően polipropilén lemezből készülnek, és a szerkezeti kialakításukat 

háromféle hegesztési technológiával készítik: tükörhegesztéssel, forrógázos és 

forrógázos extruziós hegesztéssel. A három hegesztési eljárás közül a tükörhegesztési 

eljárás szakirodalma jól kidolgozott, a forrógázos extrúziós eljárás paramétereinek 

optimálását és a hegesztett varrat szerkezetét Gehde és Ehrenstein [66] feltárta, de a 

forrógázos hegesztést ilyen mélységben nem tárgyalta még senki. Mindezek alapján 

disszertációm célja a következőképpen jelölhető ki: 

1. A kézi forrógázos hegesztési eljárás hegesztési paramétereinek 

kontrolálhatóságát, összehangolt szabályozását elméletileg és gyakorlatilag is 

megalapozni, és így reprodukálható hegesztési varrat előállítását lehetővé tenni. 

2. Az eljárás hegesztési paramétereinek egyenkénti és együttes vizsgálata, az egyes 

paraméterek befolyásoló hatásának elemzése a kialakult varrat szilárdságára, 

valamint a paraméterek egymáshoz való viszonyának feltárása. 

3. A hegesztés varratszerkezetének vizsgálata, valamint a kialakult varratszerkezet 

és a hegesztési paraméterek közötti kapcsolat feltárása. 

4. A hegesztett varrat tönkremenetelének elemzése, illetve a jellemző 

tönkremeneteli módoknak, valamint a varratszerkezet kapcsolatának 

tanulmányozása. 
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3. FORRÓGÁZOS HEGESZTÉSI ELJÁRÁS ÉS A VIZSGÁLATI 
MÓDSZEREK 

Dolgozatomnak ebben a fejezetében bemutatom az általam vizsgált hegesztési eljárást, 

leírom a kézi forrógázos hegesztőgép automatizálását, a hegesztett alapanyag 

tulajdonságait, valamint a forrógázos hegesztés menetét. Összefoglalom az általam 

alkalmazott szabványos, illetve a speciális vizsgálati eljárásokat. 

3.1. FORRÓGÁZOS HEGESZTÉSI ELJÁRÁS AUTOMATIZÁLÁSA 
Turner és Atkinson [65] forrógázos hegesztési eljárással készített varratok 

tulajdonságait vizsgálta gépkocsi-lökhárítókon. A szerzők megadták a hegesztésnél 

alkalmazott áramló gáz térfogatáramát, nyomását, valamint a hőmérsékletét. A 

hegesztéseket kézzel végezték, így a pontos hegesztési sebességet nem határozhatták 

meg. A Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren [115] német 

hegesztési szabvány (DVS) sem ad irányszámokat a hegesztési sebességre, kizárólag a 

hegesztési hőmérsékletre, a hozaganyagot a varratmederbe préselő erőre, valamint az 

áramló gáz térfogatáramára találhatók értékek  a DVS-ben. A DVS valamint Turner és 

Atkinson által alkalmazott hegesztési paraméterek összehasonlítására nincs lehetőség, 

mert a DVS-ben a szerzők által vizsgált anyagok leírása nem szerepel.  

A forrógázos hegesztési eljárás során kialakuló varrat minőségét az irodalmi adatok 

szerint három paraméter (hegesztési hőmérséklet, a hozaganyagot varratmederbe 

préselő erő és az áramló gáz térfogatárama) jellemez. Hegesztési tapasztalataim alapján 

a három hegesztési paramétert szükségesnek tartom kiegészíteni a hegesztési 

sebességgel, mert ez a paraméter erősen befolyásolja a kialakult varrat minőségét.  

A forrógázos hegesztés ipari alkalmazása általában kézzel történik, ebből adódóan a 

felsorolt négy hegesztési paraméter közül kettő – a hegesztési sebesség és a hegesztési 

erő, – a hegesztő szakember személyétől és hegesztési tapasztalatától függ, ezért a 

hegesztett varratok objektív összehasonlítását csak az emberi tényező teljes kizárása 

esetén lehet megtenni.  

Vizsgálataim kivitelezéséhez a kézi hőlégfúvós hegesztési eljárást automatizáltam, 

amellyel célom az emberi tényezők kizárása, és kontrolálhatóság kialakítása volt. 

Mérhetővé, valamint szabályozhatóvá tettem a hegesztési paramétereket, ezzel 

lehetőség nyílt a varrat reprodukálhatóságára, illetve a hegesztési paraméterek közötti 

összefüggések meghatározására, és az egyes paraméterek optimálására.  
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Munkám első fázisában a kézi forrógázos hegesztési eljárás hegesztési paramétereinek 

figyelembevételével követelményrendszert állítottam fel, amely egyaránt tartalmazza a 

géppel kapcsolatos és a hegesztett darabbal szembeni kritériumokat  

(Mellékletek M2. ábra). 

A műanyaghegesztés forrógázos alkalmazása területén (fűtőékes, forrógázos és 

forrógázos extruziós hegesztés) a Leister cég által kínált lehetőségek közül a 

követelményjegyzéknek megfelelően kiválasztottam a számomra alkalmas Diode Pid 

típusú hegesztőgépet. A gép fejlettebb, mint a Turner és Atkinson [65] által alkalmazott 

Triac típusú. A Diode Pid beépített elektronikával van ellátva, amely a kívánt levegő 

hőmérsékletet folyamatosan kontrollálja a hőlégfúvóban található szenzor segítségével. 

Az elektronika szükség szerint úgy növeli vagy csökkenti a felvett áram mennyiségét, 

hogy a kiáramló gáz hőmérséklete a kívánt értékű legyen. A Diode Pid kizárólag az 

áramló levegő felmelegítésére szolgáló egység, így az üzemeltetéséhez szükséges 

áramló hideg levegőt a BME Polimertechnika Tanszék laboratóriumának központi 

sűrített levegőrendszeréből egy szabályozható szelepen keresztül csatlakozattam le. A 

sűrített levegőnek az aktuális térfogatáramát Yokogawa típusú rotaméterrel tettem 

mérhetővé. A kézi forrógázos hegesztés két gépi paramétere ezzel mérhetővé és 

szabályozhatóvá vált. A hegesztési sebesség biztosításához szükséges relatív 

elmozdulást a hőlégfúvó mozgatásával oldottam meg. A megvalósításhoz egy 

hegesztőportált terveztem és valósítottam meg, amelyre felépítettem a kézi forrógázos 

hegesztőgépet (13. ábra).  

 

 

13. ábra Hegesztőportál felépítése 
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A portál mozgatása menetes orsóval történt, amelyet a hegesztési sík alá építettem.  

A menetes orsó forgatását egy 370 W-os motorral, és a hozzá kapcsolható 

csigahajtóművel valósítottam meg. A fordulatszám, ezáltal a hegesztési sebesség 

szabályozást Danfoss VLT 2800-as típusú frekvenciaváltóval tettem lehetővé. A helyi 

vezérlőegységen keresztül minden paraméter célirányos programozására, illetve a 

frekvenciaváltón keresztül a motor vezérlésére, így a hegesztési sebesség pontos 

beállítására is lehetőségem nyílt. Az így összeállított konstrukciót egy acélkeretbe 

szilikon-ágyazással behelyezett gránitlapra építettem fel, amelynek a síklapúsága 

biztosította az SKF LLEHS15HZ2-600A típusú egyenesbevezetők szabad futását.  

A negyedik hegesztési paraméternek, a hozaganyagnak a varratmederbe préseléséhez 

szükséges erő biztosítását egy csuklós mechanizmussal valósítottam meg (14. ábra).  

 

 

 

 

14. ábra Csuklós mechanizmus a hozaganyag varratmederbe préselésére  
(folytonos nyilak a szabad elmozdulást, szaggatott nyilak az állítási lehetőséget jelölik) 
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A hegesztési varratok elkészítéséhez a hegesztőportálra egy pozícionáló lemezt 

rögzítettem, amely biztosította, hogy a hegesztési munkadarabok összeillesztésekor az 

általuk létrehozott varratmeder mindig pontosan a forrógázos hegesztőgép 

gyorshegesztő-papucsa alá kerüljön. Varratkezdésnél és varratbefejezésnél a 

hegesztőgép rotációs szabadságfokából, illetve a munkadarab anyagvastagságából 

adódóan a hegesztőpapucs nem követhet egyenes vonalú pályát, ezért a varratbekezdés 

és a varratkifutás, azaz a hegesztőpapucs mozgásának egyvonalúvá tételére a 

varratgeometriával megegyező alumínium lemezt helyeztem (15. ábra). A két hegesztési 

munkadarab rögzítését egy hosszanti, leszorító csavarokkal ellátott fém lappal 

valósítottam meg [116]. 
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sebességgel végeztem. A számszerű mérési eredményeket a Mellékletekben találhatóak  

(Mellékletek M1. táblázat). 

3.3. HEGESZTÉSI VARRAT ÉS PRÓBATESTEK KÉSZÍTÉSE 
A PEMÜ Rt. által gyártott 3 mm vastag lemezek 1500x2000 mm-es (szélesség x 

hosszúság) táblában álltak a rendelkezésemre. Mikrométerrel történt mérések alapján a 

gyártástechnológiából adódóan a lemez vastagsága az 1500 mm-es élen mérve a 

nominális 3 mm-től eltért: minimálisan 2,93, míg maximálisan 3,13 mm volt.  

A hegesztés során, a keresztmetszet-ingadozás elkerülése érdekében, a hegesztési 

munkadarabokat a 16. ábra szerint munkáltam ki, majd a 75x600 mm-es lemezeken 

speciálisan erre a célra átalakított marógéppel kialakítottam a hegesztéshez szükséges 

45°-os letörést. A lemezt ezután kettévágtam, és egymással szembefordítottam. Ezzel 

biztosítottam, hogy minden hegesztett darab megegyező vastagsággal és azonos 

élletöréssel rendelkezzen. Ez biztosította az összefordítás után a varratmeder tökéletes 

szimmetriáját.  

 

 

16. ábra A hegesztési munkadarab elkészítésének fázisai 
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1. Extrudált táblából a 75x600 mm-es lemezek kivágása 

2. Az egyik 600 mm-es él 45°-os 
letörésének elkészítése 

3. A lemez kettévágása 

15
00

 m
m

 

2000 mm

A tábla extrudálási iránya 



PhD értekezés Forrógázos hegesztési eljárás és a vizsgálati módszerek 

   
Marczis Balázs  38 

A hozaganyag és a hegesztési munkadarab felületéről az esetleges szennyeződéseket 

acetonnal átitatott törlőkendővel távolítottam el. Ezek után behelyeztem a 

munkadarabokat a hegesztőgép alá, majd rögzítettem, végül a hegesztőportált 

pozícionáltam a kiindulási pontba. A hozaganyagnak a gyorshegesztő papucsba való 

befűzése után azonnal elindítottam a hegesztőportált a beállított hegesztési sebességgel. 

A hegesztés megkezdésekor a papucs az alumínium lemezek által kialakított 

varratmeder fölött futott. A hegesztési hozaganyagot a hegesztés megkezdésekor az 

alumíniumlemezekre rögzítettem, így a hegesztendő munkadarabra való ráfutáskor 

elkerültem a túlmelegedett hozaganyagot. A hegesztőportálnak a munkadarabok felett 

történt végigfutása után a portált megállítottam, a maradék hozaganyagot elvágtam és 

kifűztem a hegesztőpapucsból. A rögzítést kb. 2 perc eltelte után feloldottam és 

kivettem az összehegesztett lemezt a hegesztőgép alól. 

3.4. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 
Dolgozatomnak ebben a fejezetében áttekintem az alkalmazott mérési eljárásokat és 

ismertetem a mérések körülményeit. 

3.4.1. Szabványos szakítóvizsgálat 

A szakítóvizsgálatokhoz az ISO 527-3 számú szabványt [119] vettem alapul. Hegesztési 

varratonként a szabvány szerinti 2-es típusú (Mellékletek M6. ábra), téglatest alakú 

próbatestet a 17. ábrán látható módon munkáltam ki a hegesztett lemezből, ügyelve arra, 

hogy a varratbekezdést és kifutást ne tartalmazza a próbatest. A kimunkált próbatest 

mérete 10x150 mm volt. 

 

17. ábra Próbatestek kimunkálása a hegesztett lemezből  

Hegesztési irány 

300 mm 

Hegesztett varrat 

50 mm 

 7   6   5   4   3   2    1 

Húzó vizsgálati 
próbatestek 

Mikroszkópos,  
mikro-szakítóvizsgálatokhoz 

szükséges minta 
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A méréseket Zwick Z050-es típusú, számítógép-vezérelt elektronikus szakítógépen, 

szobahőmérsékleten, 10 mm/perc szakítási sebességgel végeztem.  

3.4.2. Fénymikroszkópos vizsgálat 

Az fénymikroszkópos vizsgálatokhoz a hegesztett mintákból (17. ábra) ~15 µm-es 

metszeteket készítettem LEICA Leitz 1400 Microtome készülékkel, majd ezeket 

polarizált fényben LEICA Leitz Diaplan típusú mikroszkópon vizsgáltam. A felvételeket 

színes CCD kamerával és a hozzá csatlakoztatott számítógéppel rögzítettem. 

3.4.3. Pásztázó elektron mikroszkópos (SEM) vizsgálat 

A szabványos szakítóvizsgálat során létrejött töretfelületeket Au/Pd ötvözettel vontam 

be, majd a felvételeket JEOL JSM 5400 típusú pásztázó elektron mikroszkóppal 

készítettem. 

3.4.4. Mikro-szakítóvizsgálatok 

Mikro-szakítóvizsgálattal elemeztem a varrat deformációját, amelyet Gehde és 

Ehrenstein [66] munkája alapján állítottam össze (18. ábra). A vizsgálathoz a hegesztett 

lemezek varratzónáiból (17. ábra) 30 µm vastagságú metszetet készítettem.  

A vizsgálatot számítógép-vezérlésű Zwick 1462 típusú elektronikus szakítógépen  

10 mm/perc szakítási sebességgel szobahőmérsékleten végeztem. A szakítás folyamatát 

áteső polarizált fényben OLYMPUS SZ-STU2 típusú mikroszkóppal és a hozzá 

csatlakoztatott CCD kamerával rögzítettem számítógép segítségével. 

 

 

18. ábra Mikro-szakítóvizsgálat összeállítása 
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4. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE 

A disszertációm e fejezetében a kísérleti eredményeimet és azok értékelését ismertetem. 

Elsőként meghatározom a forrógázos vizsgálat során alkalmazott hegesztési 

paraméterek tartományait, majd a különböző hegesztési paraméterek hatását mutatom 

be a hegesztett varrat szilárdságára. Ezek után elemzem a hegesztési paraméterek 

közötti kapcsolatot, majd ezeknek a viszonyát a hegesztett varrat hőhatásövezetével. 

Végül vizsgálom a hegesztett varrat tönkremenetelét. 

4.1. HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA ÉS A KÍSÉRLETEK 
MEGTERVEZÉSE 
A vizsgálataim első lépéseként a hegesztési paraméterek alkalmazhatósági tartományát 

határoztam meg. A DSC vizsgálatok alapján az általam vizsgált PP blokk-kopolimer 

kristályos fázisának olvadáspontja 165 és 170 °C között volt. A kézi hegesztési próbák 

azt mutatták, hogy 210 °C-os hegesztési hőmérséklet alatt nem hozható létre kötés a 

hegesztőpálca és a hegesztési munkadarabok között, viszont 250 °C-os 

levegőhőmérséklet esetében a hegesztési hozaganyag annyira felmelegszik, hogy a 

gyorshegesztő papucs a hegesztési művelet során elszakítja a meglágyult anyagot, és 

egy része beleég a hegesztőgépbe. Ezáltal a vizsgált hegesztési hőmérséklet tartományt 

220 és 240 °C között állapítottam meg.  

Az áramló gáz térfogatáramának vizsgálatára a DVS ajánlása alapján [115]  

40-80 l/perc tartományt állapítottam meg, amelynek középértéke a jelenleg forgalomban 

lévő beépített ventilátorral ellátott, kézi forrógázos hegesztőgépek teljesítményének 

felel meg. 

A DVS [115] csak kör-keresztmetszetű anyagra ad értékeket a hegesztési erőre, a 

hozaganyag varratmederbe történő nyomására. PP esetében, gyorshegesztő papucs 

alkalmazásával, 3 mm átmérőjű pálcára ez az érték 10-16 N között van.  

Az értéktartományt kiszélesítettem 10-20 N közötti tartományra a háromszögprofilú 

keresztmetszet alkalmazása miatt (Mellékletek M3. ábra) 

A hegesztési sebességre nem volt semmilyen előzetes adat, ezért az előkísérletekben 

kimért minimális, és maximális értéknek megfelelően jelöltem ki ennek a hegesztési 

paraméternek a vizsgálati tartományát, amely 50, 75 és 100 mm/percnek felelt meg. 

A bemutatott négy hegesztési paraméter két csoportra bontható aszerint, hogy a kézi 

hegesztés során a paraméter értéke független-e a hegesztő szakembertől. A független 

paramétereket a szabályozhatóságuk miatt öt szintre osztottam. A hegesztő 

szakembertől függő paraméterekre az ipari tapasztalatnak megfelelően három (alacsony, 



PhD értekezés Vizsgálati eredmények és azok értékelése 

   
Marczis Balázs  41 

közepes, magas) szintet különböztettem meg, amelyek jól elkülöníthetőek a kézi 

hegesztés során (1. táblázat).  

 
Paraméterek beállítási értékei  Hegesztési paraméterek 
1. 2. 3. 4. 5. 

Hegesztési hőmérséklet (T) [°C] 220 225 230 235 240 Független, 

szabályozható 

paraméterek Hegesztési térfogatáram (V) [l/perc] 40 50 60 70 80 

Hegesztési sebesség (S) [mm/perc] 50 75 100 - - A hegesztő 

szakembertől függő 

paraméterek Hegesztőerő (F) [N] 10 15 20 - - 

1. táblázat A forrógázos hegesztési kísérletek során alkalmazott hegesztési paraméterek és azok értékei, 
ahol a szürke tartomány a beállítási értékek középértékét jelöli 

A hegesztési paraméterek közötti kapcsolatról a vizsgált tartományokon belül csak 

abban az esetben kapható teljes kép, ha a kísérletek minden hegesztési paraméternek az 

összes lehetséges értékével elvégzésre kerülnek. Ez 5⋅5⋅3⋅3, azaz 225 lehetőséget ad a 

paraméterkombinációk tekintetében. 

4.2. HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK HATÁSA A VARRAT SZILÁRDSÁGÁRA 
A hegesztési varratok elkészítése és a próbatestek kimunkálása után, a hegesztett 

varratok minőségét a 3.4.1. fejezetben leírt szabványos szakítóvizsgálattal hasonlítottam 

össze. A mérési eredmények számszerű értékei a Mellékletekben találhatók 

(Mellékletek M2. táblázat). 

4.2.1. Hegesztett varratok szilárdságváltozásának ábrázolási rendszere 

A hegesztési paraméterek kombinációival előállított hegesztett varrat szilárdságának 

grafikus ábrázolását ismertetem. A hegesztett varratok szilárdsági értékeit halmazok 

elemeivel definiált mátrixokban lévő diagramokon ábrázoltam. A hegesztési 

paraméterek elemeinek jelölésére az (1-4) szerinti halmazokat alkalmaztam. 

 

 Hegesztési hőmérséklet  [°C]:  T={220, 225, 230, 235, 240} (1) 

 Hegesztési térfogatáram  [l/perc]: V={40, 50, 60, 70, 80}  (2) 

 Hegesztési sebesség [mm/perc]: S={50, 75, 100} (3) 

 Hegesztőerő  [N]: F={10, 15, 20} (4) 
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Az elvégzett hegesztéseknek a lehetséges hegesztési paraméterkombinációi a T, V, S, F 

halmazok Descartes-féle szorzatával képzett elemnégyesekkel írhatók fel, és így a 

képzett elemnégyeseket a továbbiakban a B halmazhoz rendeltem hozzá (5).  

 

 B = T×V×S×F = {(t, v, s, f)⎪ t∈T, v∈V, s∈S, f∈F} (5) 

 |B| = |T|⋅|V|⋅|S|⋅|F| (6) 

 

A B halmaz számossága – azaz a lehetséges beállítások száma –225 (6), a T, V, S, F 

halmazok elemeinek lehetséges kombinációjából eredően. A B halmaz bármely 

eleméhez (bk) – paraméterkombinációjához – egyértelműen hozzá lehet rendelni hét 

mérési eredményt (7), amelyek az M halmaz elemei. A B halmaz számossága és a 7 

mérési eredmény szorzata adja a mérési eredmények halmazát, az M halmazt, amelynek 

számossága 1575. 

 M={mk,l ∈ R+ | k∈[1,..,225], l∈[1,..,7]} (7) 

 

A diagramokat mátrixokba rendeztem. A mátrix sorainak az L halmaz, az oszlopainak a 

C halmaz elemei feleltek meg (8). A mátrix sorainak és oszlopainak az elemei az i, j 

értékei a (9) értékeket vehetik fel. 

 

 X, P, L, C = {∀(T ∨ V ∨ S ∨ F) ⎪ X≠P≠L≠C} (8) 

 pg∈P | g∈{[1,..,|P|]},   li∈L | i∈{[1,..,|L|]},  cj∈C | j∈{[1,..,|C|]} (9) 

 

Az egyes mátrixokban P hegesztési paraméter hatását vizsgáltam a varratszilárdságra X 

függvényeként, L és C változó paraméterek mellett. Egy mátrix egyik eleme (pl. (1,1) 

elem), tehát az alábbiak szerint értelmezhető: P hegesztési paraméter hatása látható a 

varratszilárdságon az li (l1) és cj (c1) rögzített hegesztési paraméter értékek mellett, tehát 

egy mátrixelemben li és cj rögzített, amíg X és P változó paraméterek. A diagramok 

abszcisszáján lévő X halmaz (8) elemeihez megkülönböztetve felrajzoltam egy 

hegesztési paraméter, a P halmaz (8) pg-hez tartozó M halmaz értékeit, és ezekre az 

értékekre másodfokú regressziós görbéket illesztettem, amely során fennállt a (10) 

összefüggés. A mátrixot az X és a P halmaz nevével jelöltem: X[P] (19. ábra).  

 

 pg⊂ ((li⊂B) ∩ (cj⊂B)) (10) 
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… 

 

X [P] 
|L|, |C| 

= … 
             . 
                 . 
                     . 

… 

… 

 

19. ábra A hegesztési paraméterek kapcsolatának ábrázolási rendszere  

A (7) összefüggés alapján, az X, P, L, C halmazok a T, V, S, F elemeit a négy halmaz 

permutációjaként vehetik fel, így összesen 4! (24 db) mátrix képezhető. A 24 mátrixból 

elégséges csak 12 mátrixot vizsgálni, mert pl. T[V](F,S) mátrix transzponáltjának 

elemei, azaz diagramjai megegyezik a T[V](S,F) mátrixéval (T[V](F,S)T=T[V](S,F)). 

Mindkét mátrix tartalma azonos, csak az oszlopok, és a sorok ábrázolásában van 

különbség, így a leképzett mátrixok az L és a C halmazok számosságától függően (3,3), 

(3,5), vagy (5,5) sorokkal és oszlopokkal rendelkeztek. Ezeket összegezve, összesen 12 

mátrixon, 188 diagramon keresztül lehetséges minden hegesztési paraméternek a hatását 

bemutatni (2. táblázat). 

 

T[V] 
|S|,|F| 

(9 diagram) 

V[T] 
|S|,|F| 

(9 diagram) 

S[T] 
|F|,|V| 

(15 diagram) 

F[T] 
|S|,|V| 

(15 diagram) 

T[S] 
|F|,|V| 

(15 diagram) 

V[S] 
|F|,|T| 

(15 diagram) 

S[V] 
|F|,|T| 

(15 diagram) 

F[V] 
|S|,|T| 

(15 diagram) 

T[F] 
|S|,|V| 

(15 diagram) 

V[F] 
|S|,|V| 

(15 diagram) 

S[F] 
|V|,|T| 

(25 diagram) 

F[S] 
|V|,|T| 

(25 diagram) 

2. táblázat A paraméterelemzést segítő mátrixok összefoglalása 

Dolgozatom céljai között szerepel, hogy az ipari alkalmazás során az eredményeim 

minél szélesebb körben alkalmazhatók legyenek. Ezért a kiértékeléseket a hőmérséklet 

függvényében, T[V], T[S], T[F] mátrixokban szereplő diagramokon ábrázolom, mert a 

X 

Μ P 

X 

Μ P 

X 

Μ P 

X 

Μ P 
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forrógázos kézi hegesztés során a gyakorlatban alkalmazott hegesztőgépek többségén 

csak hőmérsékletszabályozásra van lehetőség. A kereskedelmi forgalomban már 

léteznek olyan új fejlesztésű gépek (pl. Wegener DT4 – Autotherm), amelyeken 

lehetséges a hegesztési hőmérsékletnek és a levegő térfogatáramának a szabályozása is, 

azonban a jelentős beruházási költségük miatt Magyarországon ezek még nem terjedtek 

el.  

4.2.2. Hegesztett varrat szilárdságának változása a hőmérséklet 
függvényében 

A 4.2.1 fejezetben lévő jelölésrendszert felhasználva, a három mátrix T[V], T[S] és a 

T[F] teljes ábrázolása a Mellékletekben található (Mellékletek M7-M9. ábra). A 

mátrixokban szereplő diagramokon a hőmérséklet függvényében ábrázoltam a V, S és 

az F hegesztési paramétereket. A hegesztési paraméterek hatását a hegesztett varratok 

szakítószilárdságával jellemeztem és ezeket az értékeket a diagrammokon jelöltem.  

Az összetartozó adatokra másodfokú regressziós polinomokat illesztettem.  

A másodfokú polinomok R2 értékeit a Mellékletekben található  

(Mellékletek M3-M5. táblázat). 

A hegesztési paraméterek kombinációja, valamint a hegesztési varrat szilárdsága között 

valószínűsíthetően létezik összefüggés, és hasonlóan kapcsolat figyelhető meg a 

hegesztési paraméterek és az elkészült varrat felületi képei között is. A hegesztett varrat 

képe jól tükrözi a hegesztési felületek kapcsolatát, mert a hőhatás következtében 

minden hegesztett varrat esetében a hegesztett felületek ömledékállapotba kerülnek és a 

hegesztőerő hatására a megömlött réteg a varrat hőhatásövezetében deformálódik.  

A forrógázos hegesztési eljárás ipari alkalmazása során, a hegesztett szerkezeti elemben 

a hegesztési varrat minőségéről a szakemberek nagyrészt csak vizuális úton győződnek 

meg. Ezért a hegesztési varratképek elemzése ennél a technológiánál különösen nagy 

jelentőséggel bír. 

Hegesztési hőmérséklet 

A hegesztési hőmérséklet növelése a hegesztett varrat szilárdságára kétféle hatást fejtett 

ki. Az első típusú hatás mindhárom mátrix diagramjainak a többségén megfigyelhető, 

hogy a magasabb hegesztési hőmérséklethez, nagyobb szilárdsági értékek tartoznak. Ez 

a hatás tisztán látszik az F=10 N-os hegesztési erővel készült hegesztési varratok 

diagramjain a T[V] valamint a T[S] mátrix első sorában. Mindkét mátrix esetében 

megfigyelhető, hogy a hegesztési hőmérséklet emelésével bármely hegesztési 
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térfogatáramon, illetve hegesztési sebességen magasabb σmax értékek mérhetők. Ez a 

hegesztett felületeknek a nagyobb mértékű felmelegedésével, és nagyobb molekuláris 

mobilitással magyarázható. A T[V] (1,1) es diagramon 60 l/perc térfogatáram mellett 

készült varratok felületi képein (20. ábra) megfigyelhető a megömlött anyag kitorlódása 

a hegesztési felületek közül, amelyet a hegesztés közben a felületi nyomás hoz létre. A 

felvételsorozaton látható, hogy a lemez felöli varratdudor minden esetben szélesebb. Ez 

annak a következménye, hogy a gyorshegesztő feltét hosszú előmelegítési nyílással 

rendelkezik (típusszám: Leister 106.986), ezáltal a lemez felületét jobban felmelegíti, 

mint a hagyományos hegesztőfeltétek. Megfigyelhető a 220-230 °C hegesztési 

hőmérséklettel készült minták felületi képein, hogy a hozaganyagból megömlött és 

kitorlódott anyag mennyisége sokkal kevesebb a lemez anyagából kitorlódott 

anyagmennyiséghez képest. A hozaganyagból képződött varratdudor csak a hegesztett 

varrat bal, vagy jobb oldalán vékony ömledékvonal formájában jelenik meg. Az 

aszimmetrikus kitorlódást a hozaganyag egyenetlen felmelegítése, és/vagy a 

hozaganyagnak a hegesztés során bekövetkező szögelfordulása (α) okozhatja (21. ábra). 

A 235 és 240 °C hegesztési hőmérsékleten már mindkét oldalon megfigyelhető a 

hozaganyagból képződött varratdudor.  

 

 

  

20. ábra Hegesztett varratok felületi képei 220, 225, 230, 235, 240 °C-os hegesztési hőmérsékletnél 
azonos V, S, F paraméterek mellett. A fehér nyilak a lemez és a hozaganyag anyagából képződött 

varratdudort mutatják. 
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21. ábra A hegesztett varrat aszimmetrikus kitorlódása. A nyilak a megömlött réteg áramlási irányát, 
illetve mennyiségét jelölik. 

A diagramokon megfigyelhető másik eset, amikor növekvő hegesztési hőmérséklethez 

alacsonyabb szilárdsági értékek tartoznak. Ilyen hatás a T[S] mátrixban tisztán 

megfigyelhető a 80 l/perces térfogatáram és 20 N hegesztési erővel készült varrat 

bármelyikén. Ez azzal magyarázható, hogy a magas térfogatáram hatására egységnyi idő 

alatt nagyobb mennyiségű forró levegő áramlik a hegesztési felületekre, így felületek 

már alacsonyabb hőmérsékleten is hegesztésre alkalmas reológiai állapotba kerülnek.  

A hegesztési hőmérséklet növelésével a felületekre áramlott hőmennyiség olyan 

mértékben megnövekszik, hogy a hegesztőerő hatására a megömlött anyag a felületekre 

préselődik ki. Ez az anyagáramlás orientációt okozhat, valamint a mélyre préselt 

hozaganyag a hegesztési varrat keresztmetszetét csökkentheti, ami szintén a teherbírás 

csökkenését eredményezi. 

Hegesztési térfogatáram 

A különböző térfogatárammal készített hegesztési varratok szilárdságait a T[V] mátrix 

tartalmazza. A T[V] (1,1), T[V] (1,2) és a T[V] (1,3) diagramok mindegyikén 

megfigyelhető, hogy a térfogatáram növelésével jobb felmelegítés érhető el. Ezt 

támasztja alá a 22. ábrán bemutatott képsorozat is.  

40 l/perc térfogatáram esetén a hozaganyag még kiemelkedik a hegesztési lap síkjából, 

de a térfogatáram növelésével egyre jobban belesüllyed a varratmederbe. A hozaganyag 

nagyobb mértékű besüllyedését a kellőképpen átmelegedett hegesztési határfelületek 

teszik lehetővé.  

Lemez Lemez 

α Hozaganyag Varratdudor 

Varratdudor 
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22. ábra Hegesztett varratok felületi képei 40, 50, 60, 70, 80 l/perc hegesztési térfogatáramoknál azonos 
T, S, F paraméterek mellett. A fehér nyilak a lemez anyagából képződött varratdudort jelölik. 

A T[V] mátrix második sorában ennyire egyértelműen nem fogalmazható meg a 

térfogatáramnak a hatása a hegesztett varrat szilárdságára. A T[S] mátrix második 

sorában (Mellékletek M8. ábra) jobban nyomon követhető a változás, amelyet az  

50 mm/perc hegesztési sebesség esetében mutatok be: a T[S] (2,1)-en megfigyelhető, 

hogy 40 l/perc térfogatáramon a teljes hőmérséklettartományon a varrat szilárdsága 

11,7-17,4 MPa között mozog, és a legmagasabb szilárdsági értékeket 230 és 235 °C-os 

hegesztési hőmérsékleten éri el (kb. 17 MPa). Az 50 l/perc térfogatáramon (T[S] (2,2)-

es diagramon) a szilárdsági értékek kb. 2-3 MPa-lal magasabbak (15,2-19 MPa) a 40 

l/perces térfogatárammal hegesztett varratokénál. A legmagasabb szilárdsági érték 230-

235°C-on mérhető. A T[S] (2,3)-on a hegesztett varrat szilárdsága 225 és 240 °C 

közötti hőmérsékleteken meghaladja 19 MPa-os határt, és 230, illetve 235 °C-on 20 

MPa-os érték felett mozog. 70 l/perces térfogatáramon 50 mm/perc hegesztési sebesség 

mellett 220-235 °C-os tartományban a hegesztett varrat szilárdsága szinte nem is 

változik, 19,5 MPa-os átlagérték körül ingadozik ±0,8 MPa-os szórással. A 240 °C-os 

hőmérsékleten a varrat szilárdsági értéke már kisebb, mint a 220-235 °C-os 

tartományban. A T[S] (2,5)-ös diagramon, 80 l/perc hegesztési térfogatáram mellett 

megfigyelhető, hogy hegesztett varratok szilárdsága a hőmérséklet emelkedésével 

csökkenő tendenciát mutat. A 23. ábrán a T[S] (2,1) – T[S](2,5) diagramokon szereplő 

hegesztett varratok varratfelületeiről készült felvételeken megfigyelhető, hogy azonos 

(T=235°C, S=50 mm/perc, F=15 N) hegesztési paraméterek mellett csupán a 

térfogatáramot változtatva a hegesztett varrat képe milyen módon tükrözi a varrat 

szilárdságát.  
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MPa7,16max =σ  

 
MPa5,18max =σ  

 
MPa3,20max =σ  

 
MPa5,19max =σ  

 
MPa9,17max =σ  

23. ábra Hegesztett varratok felületi képei 40, 50, 60, 70, 80 l/perces hegesztési térfogatáramoknál 
azonos 235°C-os hegesztési hőmérséklet, 50 mm/perces hegesztési sebesség és 15 N-os hegesztőerő 

mellett. A fehér nyilak a lemez és a hozaganyag anyagából képződött varratdudort mutatják. 

 

A képeken jól látható, hogy a növekvő térfogatáram a hegesztési felületeket jobban 

felmelegítette, ahol a megömlesztett réteg vastagsága növekedett. Ez a hozaganyag, 

illetve a lemez anyagából képződött varratdudor szélességi méretéből következtethető. 

A 70 és a 80 l/perc térfogatáramokon a szilárdság csökkenését az okozhatja, hogy a 

meglágyult anyagot a hegesztőpapucs kipréselte maga alól, valamint gyengítő hatásként 

említhető meg a baloldali nyilakkal jelölt árok, amely a terhelés során feszültséggyűjtő 

helyként jelenik meg. 

A hegesztési hőmérséklet és a hegesztési térfogatáram kapcsolatának szemléltetésére a 

T[V] (2,1) diagramot három dimenzióban ábrázoltam (24. ábra). A háromdimenziós 

diagramon jól megfigyelhető, hogy a növekvő hegesztési hőmérsékleten a legmagasabb 

varratszilárdság egyre alacsonyabb térfogatáram mellett érhető el.  

A 24. ábrán nyilakkal megjelölt beállítások szakítószilárdsága megközelítőleg azonos 

(20 MPa), a varratképek (25. ábra) nagyon hasonlóak, de az ábrákon három különböző 

beállítással készült varrat látható. A 25. ábrán mindegyik képén megfigyelhető a 

hozaganyag mindkét oldalán a jellegzetes varratdudor, amely a lemez anyagából 

képződött, amely rádiuszos formát vett fel. 
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 20 MPa
 18 MPa
 16 MPa
 14 MPa
 12 MPa
 10 MPa

 

24. ábra T[V] (2,1) 3 dimenziós ábrázolása 

  

25. ábra Azonos hegesztési szilárdság különböző T és V beállítások mellett, azonos S és F értékeknél. 
A fehér nyilak a lemez és a hozaganyag anyagából képződött varratdudort mutatják. 

Hegesztési sebesség 

A hegesztési sebesség hatása a kialakult varrat szilárdságára a T[S] mátrixon figyelhető 

meg (Mellékletek M8. ábra). A diagrammok alapján megállapítható, hogy a nagyobb 

hegesztési sebességgel készült varratok szilárdsága minden esetben kisebb, mint az 

alacsonyabb hegesztési sebességgel készült varratoké. Megállapítottam, hogy a 

legmagasabb (240 °C-os) hegesztési hőmérséklet és hegesztési térfogatáram (80 l/perc) 

esetén, 50 mm/perc hegesztési sebesség mellett a hozaganyag és a hegesztett lemez 

anyaga is egyaránt megömlött állapotba került, és ez vastag ömledék dudorként jelent 

meg a felületen, míg a hozaganyagot a hegesztőpapucs mélyen a varratmederbe préselte 

(26. ábra). 75 mm/perc hegesztési sebesség esetén a varratdudor csak a varrat egyik 

oldalán figyelhető meg. 100 mm/perc hegesztési sebesség esetében egyáltalán nem 

tapasztalható a megömlött anyag kitorlódása, valamint a hozaganyag kiemelkedik a 

hegesztett lemezek síkjából.  
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26. ábra Hegesztett varratok felületi képei 50, 75, 100 mm/perces hegesztési sebességeken  
azonos T, V, F paraméterek mellett. A fehér nyilak a hozaganyag kiemelkedését mutatják a lemez 

síkjához képest. 

Ennek oka könnyen megállapítható: mivel a növekvő sebesség hatásárat a 

hegesztőpapucs azonos úthosszat rövidebb idő alatt tesz meg, ezáltal a nagyobb 

sebességnél a hegesztendő anyagok felmelegítésére rövidebb idő áll rendelkezésre, így 

nem érhető el a hegesztendő felületeken a hegesztéshez szükséges reológiai állapot. A 

nagyobb hegesztési sebesség miatt a gyorshegesztőpapucs orra által biztosított 

hegesztőerő is rövidebb időintervallumig fejt ki nyomást a hegesztendő felületekre, 

emiatt a hegesztéshez szükséges molekuláris kapcsolat nem jön létre megfelelő ideig. 

Belátható, hogy a hegesztési sebesség fordított arányosságot mutat a hegesztett varrat 

szilárdságával. A hegesztett varratok felületi felvételei is bizonyítják, hogy a nagyobb 

hegesztési sebességgel a hegesztendő felületek átmelegítése, és ezáltal az ömledékdudor 

mérete is egyre kisebb (26. ábra). 

Hegesztőerő 

A hegesztési térfogatáram és a hegesztési sebesség után a hegesztő erő hatását elemzem 

a hegesztési hőmérséklet függvényében. A T[F] mátrixon (M9. ábra) általánosan 

megfigyelhető, hogy a három erőszint közül a 15 N-os hegesztési erővel készített 

varratok szilárdsága a legmagasabb. A T[F] (1,1) - T[F] (1,5) diagramok mindegyike  

50 mm/perc hegesztési sebességgel készült varratokat ábrázolják. Megfigyelhető, hogy 

60 l/perc térfogatáramig a különböző hegesztési erőkkel készített hegesztési varratok 

szilárdsága között nincs jelentős különbség, a különböző hőmérsékleten mért értékek 

megközelítőleg 5 MPa-os tartományon belül mozognak. A T[F] (1,4) és a T[F] (1,5)-ös 

diagramon az ezeken az erőszinteken a hegesztett varrat szilárdsága csökken a 

hőmérséklet emelkedésével, míg a 10 N-os hegesztési erőnél továbbra is növekvő 

értékeket mutat. Ennek az a magyarázata, hogy 10 N-os erőszinten a megömlött 

határfelületeken a makromolekulák szegmenseinek makro Brown mozgása növekszik, 

illetve 10 N-os hegesztőerő kellő közelséget biztosít, hogy a molekulaláncok a 

határfelületen egymásba ágazzanak. A 15 N-os hegesztőerőnél a kötéshez szükséges 
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közelség már alacsonyabb hőmérsékleten is biztosított, és ezzel a hegesztőerővel jobb 

varratszilárdság érhető el. A hőmérséklet növelésével a nagyobb hegesztőerő hatására a 

megömlött határréteg a hegesztési felületek felé torlódik ki. Ez a hőhatásövezet 

elvékonyodását, valamint a felületek felé irányuló molekulaorientációt eredményez, 

amelyek a hegesztési varrat szilárdságát gyengítik. 

A négy hegesztési paraméter hatásait röviden összefoglalva kijelenthető, hogy a 

hegesztési hőmérséklet emelésével általánosan nagyobb varratszilárdság érhető el, de a 

többi hegesztési paraméter hatása a magasabb hőmérséklettartományban már 

szilárdságcsökkenést eredményez. A hegesztési térfogatáram tekintetében általánosan 

megállapítható, hogy a magasabb térfogatárammal készített varratok szilárdsága is 

magasabb. Szükséges azonban megjegyezni, hogy a térfogatáram és a hegesztési 

hőmérséklet több kombinációjával is elérhető optimális varratszilárdság: alacsonyabb 

hőmérsékleten magasabb térfogatáram, míg magasabb hőmérsékleten és alacsonyabb 

térfogatáramon is elegendő hő áramlik a hegesztési felületekre a hegesztéshez szükséges 

reológiai állapot biztosításához. A hegesztési sebesség növelése minden esetben 

csökkenő varratszilárdságot eredményezett. A hegesztőerő tekintetében megállapítható, 

hogy a hegesztőerőnek 15 N-nál optimuma van. Alacsony erőszinten végzett hegesztés 

során nem jön létre megfelelő molekuláris közelség, valamint a magasabb hegesztőerő 

kipréseli a megömlött határréteget, és szintén gyengébb varratot eredményez. 

4.2.3. Hegesztési paraméterek kölcsönhatásának vizsgálata 

A hegesztési paraméterek kölcsönhatását érdemes megvizsgálni, annak felderítésére, 

hogy a hegesztési paramétereknek a teljes tartományban történő változtatása milyen 

mértékű hatással van a varrat szilárdságára. 

Az 1. táblázatban lévő felosztás alapján, két szabályozható hegesztési paraméternek 

(hegesztési hőmérséklet, hegesztési térfogatáram), és két a hegesztő szakembertől függő 

paraméternek (hegesztési sebesség, hegesztőerő) a hatását, valamint a két-két paraméter 

kölcsönhatását mutatom be a hegesztett varrat szakítószilárdságának tükrében.  

A hatások elemzésére varianciaanalízist (ANOVA - Analysis of Variance), vagy 

másnéven szóráselemzést alkalmaztam. A varianciaanalízis – nevével ellentétben – nem 

a szórások, hanem az átlagok összehasonlítására szolgál [123]. Az analízis célja, hogy 

eldönthető legyen, hogy a két hegesztési paraméter milyen mértékben befolyásolja a 

hegesztett varrat szilárdságát, hatása szignifikáns-e, és tapasztalható-e közöttük 

kölcsönhatás, illetve ez a kölcsönhatás szignifikánsan megjelenik-e. Az ANOVA két 

faktor szerinti keresztosztályozás során lehetőség nyílik a két független faktor 
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(hegesztési paraméterek) külön-külön fellépő hatásának vizsgálatára, valamint a két 

faktor kölcsönhatására.  

ANOVA két faktor szerinti keresztosztályozási modellje [123-125] 

A valószínűségi modell szerint az egyes faktorok i és j szintjén a mérhető k-adik y függő 

változó µij várható értékkel és εijk hibával rendelkezik. A k-adik mérési eredmény az 

általános értelemben vett átlagmodell szerint: 

 

 yijk=µij+εijk (11) 

 

Az ANOVA két faktor szerinti keresztosztályozásában az átlagmodell módosul, 

hatásmodellé, amelyben szerepel az A és a B faktor hatása, és az A-B kölcsönhatásának 

hatása is.  

 yijk=µ+αi+βj+αβij+εijk              (i=1,..,r; j=1,…,q; k=1,…,p) (12) 

 

A hatásmodellben az αi az A faktor i-edik szintjének hatása (a µ várható értékhez 

képest), a βj a B faktor j-edik szintjének hatása, αβij pedig a kölcsönhatásuk, εijk a hiba 

tényező, p,q és r az adott faktor maximális értéke. 

Az yijk értéke az elméleti µij várható értéktől εijk hibával tér el, amelyre a következő 

feltételezések érvényesek: 

1) εijk  várhatóértéke zérus, azaz az yijk kísérleti adatok µij várhatóérték körül 

ingadoznak, 

2) varianciájuk σe
2  konstans, vagyis mindegyik ij csoportra egyforma nagyságú, 

3) εijk  hibák függetlenek egymástól csoporton belül, és a csoportok között is, 

4) εijk  hibák normális eloszlásúak. 

 

A becsült modell felírható: 

 ijjiij abbamY +++=ˆ
 (13) 

A „sum to zero” megkötéssel élve: 

 0==== ∑∑∑∑
j
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i ababba  (14) 

a minimalizálandó eltérés-négyzetösszeg: 
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A függvény m, ai és bj szerinti parciális deriváltjait zérussal egyenlővé téve a kapott 

normálegyenlet-rendszer megoldása adja a paraméterek becslését: 

 m = y…  (16) 

 ai = yi.. – y…  (17) 

 bj = y.j. – y...  (18) 

 abij = yij. – yi.. – y.j. + y… (19) 

ahol, a ’.’-ok az adott faktor szerinti átlagolást jelölik. 

A képletben szereplő átlagok definíció szerint a következők: 
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Visszahelyettesítve ezt a becsült függvényértékbe (13): 

 .ˆˆ
ijijij yY == µ  (24) 

Ez alapján a becsült függvényérték az egyes cella átlaga.  

Az eltérés algebrai felbontása után, feltételezve, hogy a modell adekvát: 

 ijijkijijk yYy µ−=−  (25) 
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Négyzetre emelve és szummázva i, j és k szerint: 
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ahol a vegyes szorzatokat tartalmazó tagok zérussal egyenlők. 

Az egyenlet bal oldalán álló teljes négyzetösszeg egy normális eloszlású valószínűségi 

változó, illetve a várhatóértéke a különbségek négyzetösszege. Emiatt 22
eσχ  eloszlású.  
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A Fischer-Cochran-tétel értelmében [123] az egyenlet jobb oldalán található 

négyzetösszegek mindegyike 22
eσχ  eloszlású és egymástól függetlenek, ha a modell 

adekvát, azaz a fentebb említett összefüggések teljesülnek. Ez az alapja, hogy 

egymástól függetlenül becsülhető legyen az egyes faktoroknak a hatása illetve a 

kölcsönhatása. 

A nullhipotézis úgy fogalmazható meg, hogy az A és a B faktornak nincs hatása, akkor 

az eredmény az A és a B faktorok különböző szintjein – az ingadozástól eltekintve – 

ugyanaz.  
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Ha ez igaz, akkor az SA-val, vagy SB-vel jelölt kifejezés azonos lesz a (27) egyenlet jobb 

oldalának harmadik és negyedik négyzetösszegével, és a kifejezés 22
eσχ  eloszlású lesz, 

v=r-1, vagy v=q-1 szabadságfokkal. 
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Az interakció pedig a (31) hipotézis szerint, SAB szintén 22
eσχ  eloszlású lesz,  

v=(r-1)(q-1) szabadságfokkal: 

 

 qjriH ij
AB ,...,1;,...,10:0 ===αβ  (31) 
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Ezek a négyzetösszegek a maradék négyzetösszegével vethetők össze, amely bármelyik 

nullhipotézistől függetlenül 22
eσχ  eloszlású, v=rq(p-1) szabadságfokkal. 
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i j k
ijijkR yyS 2
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A (27) egyenletbe behelyettesítve a (29), (30), (32) és a (33)-as egyenletet, a teljes 

négyzetösszeg (S0) felírható [125]: 

 RABBA SSSSS +++=0  (34) 

Az egyes faktorok vizsgálatakor a csoportok (sorok, oszlopok) közötti szórásnégyzetet 

hasonlítjuk a csoportokon belüli szórásnégyzethez. Ha a nullhipotézis igaz, akkor az  

F-próbastatisztika F-eloszlású.  
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Ezt egyoldali F-próbával végezhetjük el az A faktorra: 
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 (35)
 

a B faktorra: 
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és az A B kölcsönhatására: 
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Akkor utasítjuk el a nullhipotézist, ha az arányok bármelyikének értéke meghaladja a 

kritikus értéket. 

A négyzetösszegeket és a szórásnégyzeteket, illetve a számított próbastatisztikát egy 

úgynevezett szóráselemzési táblázatban foglaltam össze (3. táblázat): 
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3. táblázat ANOVA két faktor szerinti keresztosztályozás összefoglaló táblázata 

ANOVA két faktor szerinti keresztosztályozás alkalmazása a hegesztési 
hőmérsékletre és a hegesztési térfogatáramra, valamint a hegesztési sebességre és a 
hegesztőerőre 

Az 4.2 fejezetben utaltam rá, hogy a hegesztési paramétereket két csoportra osztottam 

fel az alapján, miszerint a hegesztés folyamatát az emberi tényező befolyásolja-e.  

Az emberi és a gépi tényezőt külön elemeztem, és így a 4.2 fejezetben található 

felosztást megtartottam a hegesztési paraméterek hatásának, illetve kölcsönhatásának a 

vizsgálatára is.  

Ez alapján ebben a fejezetben egymással párhuzamosan fogom elvégezni az ANOVA 

két faktor szerinti keresztosztályozását a hegesztési hőmérsékletre és a hegesztési 
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térfogatáramra, illetve a hegesztési sebességre és a hegesztőerőre. Az általános jelölési 

rendszerben az A és a B faktornak megfelelő hegesztési paramétereket az 4. táblázat 

tartalmazza. 

 

 1. analízis 

(S=50 mm/perc, F=15 N) 

2. analízis 

(T=230 °C, V=60 l/perc) 

A faktor (r szinten) Hegesztési hőmérséklet (5) Hegesztési sebesség (3) 

B faktor (q szinten) Hegesztési térfogatáram (5) Hegesztőerő (3) 

4. táblázat Általános jelölési rendszerben az A és a B faktornak megfelelő  
hegesztési paraméterek az elvégzett két analízis szerint 

Az analízis elvégzése során A és a B faktor összes (r , q) szintjét kombinálom, azaz r·q 

számú szinten végzem el, minden beállításnál azonos számú ismétlés (p) alapján, ami 

kiegyensúlyozott tervet jelent. Az analíziseket a vizsgálatban nem szereplő hegesztési 

paraméterek középértékein végeztem el. A szakítóvizsgálatok kigyűjtött szilárdsági 

eredményeit a Mellékletek tartalmazza (Mellékletek M6.-M7. táblázat). 

Az ANOVA feltételei közé tartozik, hogy a csoportok mögött álló sokaságoknak a 

várható értékei között nincs különbség, azaz a nullhipotézis: 

 

 H0: µ1=µ2=µ3= … =µr*q (38) 

 

Ennek a feltételnek a teljesülése statisztikai próbának az elvégzésével igazolható.  

Két csoport variancia azonosságának megállapítása F próba segítségével dönthető el. 

Több változó (csoport) varianciájának megegyezésének igazolására Bartlett-, Cochran- 

vagy Levene-próba alkalmas [123]. A Cochran-próbát alkalmaztam a varianciák 

elemzésének vizsgálatára, mert a minták elemszáma azonos volt (beállításonként 7 db), 

illetve a próba nem mutat érzékenységet a különösen kiugró szórásnégyzetekre, amely 

esetemben fennállt. A Cochran próbastatisztika tehát: 
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ahol az s2 a korrigált tapasztalati szórásnégyzetet jelöli, amely [126]: 
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Amennyiben az α=0,05 szignifikanciaszinthez tartozó kritikus G értékeket [123] nem 

haladja meg a próbastatisztika, akkor a nullhipotézis α=0,05 szignifikanciaszinten 

elfogadható.  

A hegesztési hőmérsékletnek és a hegesztési térfogatáramnak, mint faktoroknak, öt-öt 

beállítási értéke van, amely azt jelenti, hogy összesen 5*5, azaz 25 csoport 

összehasonlítását kell elvégezni. A tapasztalati szórásnégyzeteket a 5. és a 6. táblázat 

tartalmazza. 

 
 

A (T [°C])  
220 225 230 235 240 

40 0,551 0,309 1,494 0,281 1,277 
50 0,136 0,364 0,340 0,856 0,706 
60 0,090 0,051 0,579 1,131 0,705 
70 0,480 0,257 0,644 0,882 1,083 

B
 (V

 [l
/p

er
c]

) 

80 0,195 0,633 0,565 0,748 0,538 

 
A (S [mm/perc])  

50 75 100 
10 0,122 0,462 0,913 
15 0,839 0,579 0,504 

B
 (F

 [N
])

 

20 0,750 0,616 0,659 

5. táblázat Hegesztett varrat szilárdsági adatainak 
tapasztalati szórásnégyzete MPa-ban 

(S=75 mm/perces hegesztési sebesség és F=15 N 
hegesztési erő mellett) 

6. táblázat Hegesztett varrat szilárdsági 
adatainak tapasztalati szórásnégyzete  

MPa-ban (T=230 °C hegesztési hőmérséklet 
és V=60 l/perces hegesztési térfogatáram 

mellett) 

Az (39) egyenlet alapján a számítás elvégzése után a próbastatisztika értékei, és az 

α=0,05 szignifikanciaszinthez tartozó kritikus G értékeket a 7. táblázat tartalmazza. 

 
 1. analízis 2. analízis 
Számított G-érték 0,1002 0,1677 

α=0,05 szignifikanciaszinthez tartozó 
kritikus G érték 0,1374 0,3067 

7. táblázat Cochran-próbastatisztika eredményei  
és α=0,05 szignifikanciaszinthez tartozó kritikus G értékek 

A α=0,05 szignifikanciaszinthez tartozó kritikus G értékeket nem haladják meg a 

számított G értékek, ezért ezen a szinten a nullhipotézis (38) elfogadható mindkét 

analízisre. 

A varianciaanalízisnek a további alkalmazhatósági feltétele, hogy az ingadozás normális 

eloszlást követ-e. Ennek az ellenőrzésére grafikus módszert alkalmaztam. A mérési 

adatok kumulált relatív gyakorisági hisztogramjának koordinátarendszerét 

transzformáltam, hogy a görbe kiegyenesedjék, ekkor az elméleti egyenestől való 

eltérések vizsgálatára lehetőség nyílik a Gauss-hálón. A 27. ábra vízszintes tengelyén 

ábrázolt reziduumokhoz az y-tengelyen a kumulált relatív gyakoriság tartozik, a jelölt 
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egyenes az elméleti normalizált normális eloszláshoz (u-eloszlás) tartozó értékeit 

mutatja. A reziduumok esetemben az egyes mérési adatoknak és az adat csoportjának az 

átlagától való eltérését jelenti. 
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27. ábra Reziduumok Gauss-hálón való ábrázolása 
az ingadozások normális eloszlásának elemzésére 

az 1. analízis adatai alapján 

28. ábra Reziduumok Gauss-hálón való ábrázolása 
az ingadozások normális eloszlásának elemzésére 

a 2. analízis adatai alapján 

A 27. és a 28. ábra jól mutatja, hogy a mérési pontok a berajzolt elméleti egyenes körül 

véletlenszerűen ingadoznak, ezért az ANOVA-nak ezen feltétele is elfogadható, mert az 

ingadozások normális eloszlást követnek. 

Indokolt ellenőrizni, hogy a kísérletek elvégzésének sorrendje mutat-e rendszerességet 

(pl.: periodikusságot, vagy monoton változást) a reziduumok tekintetében. Ha nem, 

akkor ez azt jelenti, hogy az εijk  hibák függetlenek egymástól. Ehhez az eredeti mérési 

sorrendet és a reziduumokat ábrázoltam egy koordinátarendszerben. Megállapítható, 

hogy a 29. ábra és a 30. ábra nem tartalmaz rendezettséget. 
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29. ábra Reziduumok ábrázolása a mérések 
sorrendjében az 1. analízis adatai alapján 

30. ábra Reziduumok ábrázolása a mérések 
sorrendjében a 2. analízis adatai alapján 
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Mivel a nullhipotézisek mind igaznak bizonyultak ezért az ANOVA elvégezhető. 

Első lépésben a mérési vizsgálatok eredményeit grafikusan ábrázoltam, amelyet a  

31. ábra tartalmaz. A diagramokon megfigyelhető, hogy az egyes csoportokon belüli 

ingadozás hasonló mértékű (ezt a Cochran-próba is megerősítette). 
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31. ábra Mérési eredmények ábrázolása az 1. analízis adatai alapján (S=50 mm/perc, F=15 N) 
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Hegesztőerő [N]: 10

50 75 100
0

5

10

15

20

Hegesztőerő [N]: 15

50 75 100

Hegesztőerő [N]: 20

50 75 100
0

5

10

15

20

 Átlag 
 Min-Max 

 Hegesztőerő [N]

Hegesztési sebesség [mm/perc]: 50

10 15 20
0

5

10

15

20

Hegesztési sebesség [mm/perc]: 75

10 15 20

Hegesztési sebesség [mm/perc]: 100

10 15 20
0

5

10

15

20

  Átlag
 Min-Max 

 

32. ábra Mérési eredmények ábrázolása a 2. analízis adatai alapján (T=230 °C, V=60 l/perc) 

A M6. és az M7. táblázat eredményei és a (21)-(24) egyenletek alapján a sorok és az 

oszlopok szerinti átlagokat a 8. és a 9. táblázatban foglaltam össze. 

 

A faktor (T [°C])  
220 225 230 235 240 y.j. 

40 11,45 12,34 13,43 15,24 14,37 13,36 
50 12,77 13,88 15,33 17,06 16,81 15,17 
60 15,53 16,88 18,04 17,81 17,89 17,23 
70 16,66 17,90 18,48 17,59 17,27 17,58 
80 18,86 19,48 19,55 17,85 16,99 18,55 B

 fa
kt

or
  

(V
 [l

/p
er

c]
) 

yi.. 15,05 16,10 16,97 17,11 16,67 y… =16,38 

8. táblázat Csoport szerinti átlagok és a teljes átlag az 1. analízisben 
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A faktor (S [mm/perc])  
50 75 100 y.j. 

10 17,98 20,15 17,96 18,70 
20 15,18 18,04 15,60 16,27 
30 10,40 15,87 12,61 12,96 

B
 fa

kt
or

  
(F

 [N
])

 

yi.. 14,52 18,02 15,39 y…=15,98 

9. táblázat Csoport szerinti átlagok és a teljes átlag az 2. analízisben 

Az ANOVA táblázatban (3. táblázat) szereplő egyenletek és a 8. valamint a 9. táblázat 

számításai alapján kiszámítottam, majd az eredményeket a 10. és a 11. táblázatban 

foglaltam össze a két analízisre. 

 

Az eltérés forrása Eltérés-
négyzetösszeg 

Szabadsági 
fok 

Szórás-
négyzet F 

A hatása 97,79 4 24,45 41,033 
B hatása 609,45 4 152,36 255,726 
AB kölcsön-hatás 141,22 16 8,83 14,814 
Maradék (csoporton belüli) 89,37 150 0,60  
Teljes 937,83 174 

10. táblázat Két faktor szerinti keresztosztályozású varianciaanalízis számított értékei  
A faktor: hegesztési hőmérséklet; B faktor: hegesztési térfogatáram 

Az eltérés forrása Eltérés-
négyzetösszeg 

Szabadsági 
fok 

Szórás-
négyzet F 

A hatása 348,54 2 174,27 287,98 
B hatása 139,57 2 69,79 115,32 
AB kölcsön-hatás 22,04 4 5,51 9,10 
Maradék (csoporton belüli) 32,68 54 0,61  
Teljes 542,83 62 

11. táblázat Két faktor szerinti keresztosztályozású varianciaanalízis számított értékei  
A faktor: hegesztési sebesség; B faktor: hegesztőerő 

Az analízisek eredményének kiértékelése 

Az első analízis eredményei alapján megállapítható, hogy a hegesztési hőmérsékletnek 

és a hegesztési térfogatáramnak egyaránt nagyon jelentős a hatása, mert az F(4,150)-hez 

tartozó α=0,05 szignifikanciaszinten a kritikus érték 2,46. Ezt az értéket mindkét 

hegesztési paraméter próbastatisztikája túllépi, valamint a két F érték 

összehasonlításából látható, hogy a hegesztési térfogatáramnak 6,2-szer erősebb a 

hatása, mint a hegesztési hőmérsékletnek. A két hegesztési paraméternek a 

kölcsönhatásáról az egyoldali F-próba értéke 14,814 alapján elmondható, hogy a két 

faktor kölcsönhatása is jelentős, mert az F(16,150)-hez tartozó α=0.05 

szignifikanciaszinten a kritikus érték 1,75.  
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A második analízisnek az eredményei alapján kijelenthető, hogy mindkét hegesztési 

paraméternek szintén jelentős az egyenkénti hatása a hegesztett varrat szilárdságára, 

mert az F(2,54)-hez tartozó kritikus értéket (3,18), amelyet jóval meghalad mindkét 

próbastatisztika értéke. Megállapítható az F értékek elemzése alapján, hogy a hegesztési 

sebességnek nagyobb hatása van a kialakult varrat szilárdságára, mint a hegesztőerőnek. 

A hegesztési sebesség és a hegesztőerő együttes hatása is szignifikánsnak mondható.  

4.3. HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK KAPCSOLATA 
Az előző fejezetben rámutattam arra, hogy a hegesztett varrat szilárdsága komplexen 

függ a négy hegesztési paramétertől, és minden hegesztési paraméter hatása szignifikáns  

a kialakult varrat szilárdságára, továbbá a kölcsönhatásuk is jelentős. A hegesztési 

paraméterek hatása, illetve egymáshoz való viszonyuk összetett. A varrat jósági fokát a 

hegesztési paraméterek együttesen befolyásolják, ezért szükséges a négy hegesztési 

paraméter kapcsolatát meghatározni. Fizikai megközelítésből ahhoz, hogy a hegesztési 

munkadarab és a hozaganyag hegesztésre alkalmas reológiai állapotba kerüljön, 

valamilyen energia bevitelre van szükség. A hőlégfúvós hegesztés során ez az energia 

áramló légnemű közegben jut el a hegesztési felületekre. A bevitt energiamennyiség 

meghatározása után a varrat szilárdsága ábrázolható ennek a komplex paraméternek a 

függvényében. 

4.3.1. Forrógázos hegesztés termodinamikai leírása 

A hegesztési paraméterek attól függően, hogy hatással vannak-e a hegesztés során az 

egységnyi hegesztési felületre áramlott energiával, két csoportra bonthatók. Az elsőhöz 

tartozik a hegesztési hőmérséklet és az áramló gáz térfogatárama, amelyek 

termodinamikai szempontból meghatározzák az egységnyi idő alatt átvitt 

energiamennyiséget. Ide tartozik még a hegesztési sebesség is, mert az átáramlott 

energiamennyiségnek az egységnyi úthosszra vonatkoztatott értéke ennek a 

paraméternek a bevonásával adható meg. A másik csoportban a negyedik hegesztési 

paraméter, a hegesztőerő szerepel, amely nem befolyásolja termodinamikai 

szempontból a hegesztést, ez ebben a felosztásban technológiai paraméternek 

tekinthető. 

Az egységnyi hegesztési felületre áramlott energia a hegesztőgépen áramló levegő 

termodinamikai és áramlástani szempontból való leírása után adható meg. Közvetlenül a 

felvett elektromos energia mérését nem tudtam megvalósítani, mert a Leister Diode PID 

beépített hőmérséklet-szabályzó elektronikával rendelkezik, ezáltal a felvett 
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áramerőséget a másodperc törtrésze alatt változtatja annak függvényében, hogy a 

kiáramlott gáz hőmérséklete alacsonyabb, vagy magasabb a beállított értéknél. Az 

áramerőség folyamatos regisztrálására nem volt lehetőségem, ezért a bevitt energiát 

számítás útján határoztam meg. 

Az áramló levegőt ideális gáznak tekintettem.  

 

 

33. ábra Hőlégfúvó sematikus ábrája 

A hegesztőgép sematikus ábrája (33. ábra) alapján a termodinamikai rendszert három 

részre lehet osztani. Az első és a második szakasz között az áramló gáz állandó 

keresztmetszeten áramlik át, csupán a hegesztőgép fűtőelemével érintkezik. Ebben a 

keresztmetszetben az elektromos áram hatására felmelegedett fűtőszál adott 

hőmennyiséget ad át az áramló gáznak, majd a felmelegített gáz a szűkülő hármas 

keresztmetszeten – a gyorshegesztő papucs fúvókáján keresztül – áramlik ki a 

hegesztendő felületre.  

Az áramló gáz felmelegítése 

A termodinamika főtételét az átáramlott nyitott rendszerre, egységnyi tömegre felírva 

[120]: 

 

 2
22

2
11 2

1
2
1 ωω +=++ hqh  (41) 

 

ahol h1 és h2 a gáz entalpiája, ω1 és ω2 az áramló gáz sebessége az 1-es és a 2-es 

keresztmetszeten. Az entalpia a következő egyenletekből számítható. 

 

 11 Tch p ⋅=  (42) 

 22 Tch p ⋅=  (43) 

 

ahol cp a gáz fajhője, T1 illetve T2 az áramló gáz hőmérséklete. 

Fűtőelem 
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Az ideális gáz állapotegyenlete: 
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ahol p1 és p2 az áramló gáz nyomása, v1 és v2 a gáz fajtérfogata, ami  

 

 
ρ
1

=v  (45) 

 

ahol ρ a gáz sűrűsége. 

Az impulzustételt felírva a fűtőelemet körülvevő felületre, elhanyagolva a testre ható és 

súrlódó erőket [121]: 

 )( 2112
2

221
2

11 ppAAA −⋅=⋅⋅+⋅⋅− ωρωρ  (46) 

 

ahol az A1 és A2 az áramlási keresztmetszet. 

A kontinuitási egyenlet szerint: 

 

 222111 ρωρω ⋅⋅=⋅⋅ AA  (47) 

 

Figyelembe véve, hogy nincs keresztmetszet változás, vagyis  

 

 A1=A2 (48) 

 

ezt behelyettesítve az impulzustételbe (46) a következőket kapom: 
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Az ideális állapotegyenletből kifejezve v2-t: 
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A kontinuitási egyenletből (47) kifejezve v2-t felhasználva az (45) egyenletet: 
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Majd a (50) és a (51) egyenletet egyenlővé téve: 
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A (52) rendezve p2-re: 
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Az egyszerűsödött impulzustételbe (49) behelyettesítve (53) egyenletet: 
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A fenti (54) egyenlet ω2-re rendezve másodfokú, amelynek két megoldása van.  
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A számításból csak a kisebb jöhet szóba, mert a gáznak először a kisebb sebességre kell 

felgyorsulnia. 

A mérések során ismert az áramló gáz térfogatárama, amelyből számítható az ω1: 

 

 Amqv ⋅== 1ω
ρ
&

 (56) 

 

A számított ω értéket a termodinamika első fő tételébe (41) behelyettesítve, valamint az 

egyenletet q-ra rendezve: 
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Mivel az egyenletben a kinetikus tag sokkal alacsonyabb az entalpiánál, ezért ez a tag 

elhanyagolható a számítások során [120, 121]. Ezáltal (57) egyenletet módosítva, 

valamint, a q-t egységnyi idő alatt átáramlott tömegre vonatkoztatva, a hőáram felírható: 

 

 mTTcp &⋅−⋅=Φ )( 12  (58) 

A hőáram megadja egy adott keresztmetszetben egy másodperc alatt átáramlott 

energiamennyiséget, ezt egységnyi úthosszra kell vonatkoztatni, amelyet a hegesztési 

sebességnek (S) a bevonásával tehetünk meg, így a hegesztési energiához jutunk (K): 

 
S
Φ

=Κ  (59) 

Az (59) egyenlet alapján számított K érték dimenziója SI alapján ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
m
J . Ezt célszerű 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
mm
J -re vonatkoztatni, ezáltal (59) egyenlet részletezve a következőképpen írható fel: 
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 (60) 

A számításokhoz szükség volt az áramló gáz nyomásának ismeretére, amelyet egy 

FESTO LR-M1-G1/8-04G típusú nyomásmérő órával ellátott nyomáscsökkentővel 

mértem meg. Az utólagos mérések során a mérőóra 1,2 bar értéket mutatott. Ennek a 

mérésnek az eredményét felhasználva minden paraméterkombinációra elvégeztem a 

számításokat, és az eredményeket a Mellékletek M2. táblázatában foglaltam össze.  

A 34. ábrán jól megfigyelhetők a hegesztési paraméterek beállításainak, illetve a 

számított hegesztési energia kapcsolata.  
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34. ábra A hegesztési beállítások és a hegesztési energia értékei 

S=50 mm/perc

T=240°C

V=40 l/perc 

S=75 mm/perc

S=100 mm/perc

V=50 l/perc 

V=60 l/perc 

V=80 l/perc 

V=70 l/perc 

T=235°C T=230°CT=225°CT=220°C 
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A diagram abszcisszáján a beállítási kódok vannak feltüntetve, így az M2. táblázat 

alapján jól követhető a hegesztési paramétereknek a változása és hatása az egységnyi 

úthosszra vonatkoztatott energiamennyiségre. Az x tengely felett megjelöltem az öt 

hegesztési hőmérsékletet. Megfigyelhető, hogy a mérésbeállítások K értékei minden 

hőmérsékletszinten hasonlóan helyezkednek el. Folytonos vonallal jelöltem a 

diagramon az azonos hegesztési sebességi beállításokat, valamint szaggatottal az azonos 

hegesztési térfogatáramokat. A 34. ábra jól mutatja, hogy állandó hegesztési 

hőmérséklet és hegesztési sebesség mellett a térfogatáram változtatásával jelentősen 

lehet befolyásolni a K értékét: a térfogatáram két szélső értéke között minimálisan 112, 

maximálisan 246 J/mm különbség lehet a két másik hegesztési paramétertől függően.  

A hegesztési hőmérséklet változtatásával nem érhető el jelentős energiaváltozás, 

mindössze 11,4-45,5 J/mm az állítható tartomány. A másik érzékeny hegesztési 

paraméter a hegesztési sebesség, amely állandó hegesztési hőmérséklet, illetve 

térfogatáram mellett a két szélső értékén szintén 112-246 J/mm tartományon belül képes 

befolyásolni a K értékét. A (60) egyenlet is azt mutatja, hogy a hegesztési sebesség a 

nevezőben szerepel és ez fordított arányosságot mutat a K értékével. Hasonló 

megállapításra jutottam a mérési eredmények grafikus elemzésénél a 4.2.2 fejezetben is.  

Az előző fejezetben számított hegesztési energiának a változása 75 mm/perc hegesztési 

sebesség és 60 l/perc hegesztési térfogatáram mellett a hegesztési hőmérséklet teljes 

tartományában a hegesztési paraméterek középértékén 22,7 J/mm, míg a hegesztési 

hőmérséklet középértékén a teljes térfogatáram tartományban ugyanez a megfelelő érték 

157 J/mm volt. A két hegesztési energia aránya 6,9, ami jól közelíti az ANOVA F 

próbastatisztikáinak az arányát (6,23). Ez azt igazolja, hogy a termodinamikai modell 

valóban jól közelíti a mérések eredményeit is. 

4.3.2. Hegesztett varrat szilárdságának vizsgálata a hegesztési energia 
függvényében 

A 4.3.1 fejezet elején utaltam rá, hogy a hegesztőerő nem befolyásolja termodinamikai 

szempontból a hegesztést, ezért ennek a technológiai paraméternek a különböző 

szintjein ábrázolom a hegesztett varrat szilárdságát a hegesztési energia függvényében 

(Mellékletek M10. ábra). Megállapítható, hogy a pontok nem egy egyenes mentén, 

hanem egy görbe mentén helyezkednek el. Az illesztett regressziós polinom fokszámát 

kvalitatív módon határoztam meg. A ∑ − 2)ˆ( ii Yy  négyzetösszeg a polinom 

fokszámának növelésével először rohamosan, majd egyre kisebb mértékben változik.  
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A kis változás oka az, hogy már a pontok szórásai és a mérési ingadozások okozzák a 

változást, tehát a függvény jól illeszkedik a mérési eredményekre.  

„Statistica” (StatSoft, Inc. (2004). STATISTICA (data analysis software system), 

version 6.) program segítségével különválogattam a 10, 15 és 20 N-os erővel készített 

varratokat, és az értékeket külön-külön ábrázoltam, majd lineáris függvényt, másod-, 

harmad-, negyed- és ötödfokú polinomot illesztettem a mérési eredményekre.  

Az illesztett függvények együtthatóit, a reziduális szórásnégyzetet, a reziduális szórást, 

a függvények szabadsági fokait és a reziduális négyzetösszegeket hegesztési 

erőszintenként a M8.-M10. táblázatban foglaltam össze. 

A 35. ábrán megfigyelhető, hogy a számított reziduális négyzetösszegek hogyan 

csökkennek az illesztett polinomok fokszámának függvényében. F=10 és 20 N-os 

hegesztési erőnél megállapítható, hogy a másodfokú függvények felett a reziduális 

négyzetösszegek alig csökkennek, illetve az M8. és az M10. táblázat alapján a 

determinációs együttható is csak kismértékben változik. A 15 N-nal készített hegesztési 

varratok esetében a 35. ábrán megfigyelhető, hogy a reziduális négyzetösszeg a lineáris 

és a másodfokú polinom között drasztikusan csökken, majd a másod és a harmadfokú 

polinomok reziduális négyzetösszegei között alig figyelhető meg különbség.  

Az illesztett polinom fokszámának a növelésével további csökkenés tapasztalható.  

Ez abból adódik, hogy a 125 J/mm alatti és 450 J/mm feletti hegesztési energiával 

készült varratok szilárdságai esnek távolabb a másodfokú görbe értékeitől, de a polinom 

fokszámának növelésével a regressziós görbe sokkal jobban hozzásimul az 

eredményekhez. Ezen megfontolás alapján, a másodfokú polinom még jól közelíti a 

várható értékeket, magasabb fokszámú polinom illesztésére nincs szükség.  
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35. ábra A reziduális négyzetösszegek az illesztett polinomok fokszámának függvényében  
F=10, 15 és 20 N-nál 
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A fenti megfontolás alapján az eredményekre másodfokú regressziós polinomot 

illesztettem, és hegesztési erőszintenként külön-külön úgy ábrázoltam, hogy a 

hegesztési energiát 50 J/mm-es tartományokra osztottam, majd tartományonként 

ábrázoltam a mérési pontok átlagát, illetve a mérési adatok minimális és maximális 

értékeit (36. ábra).  

 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

K [J/mm]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

σ
 m

ax
 [M

P
a]

 Átlag
 Min-Max 

R2=0,7013
y=1,9646+0,0681*x-6,6621E-5*x 2̂

F = 10 N

 
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

K [J/mm]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

σ
 m

ax
 [M

P
a]

 Átlag 
 Min-Max 

R2=0,7509
y=-1,1649+0,1084*x-0,0001*x 2̂

F = 15N

 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

K [J/mm]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

σ
 m

ax
 [M

P
a]

 Átlag 
 Min-Max 

R2=0,6515
y=4,4395+0,0606*x-6,846E-5*x 2̂

F = 20N

 

36. ábra A mérési eredményekre másodfokú regressziós polinom illesztve hegesztési erőszintenként 

F=10 N-os hegesztőerővel készült varratoknál megfigyelhető, hogy a hegesztési energia 

növelésével növekszik a varrat szilárdsága is, és magasabb K tartományban sem 

tapasztalható szilárdságcsökkenés. Az F=15 és 20 N-os hegesztőerő-szinten készült 

varratok szilárdságánál megfigyelhető, hogy megközelítőleg 400 J/mm hegesztési 

energia felett a hegesztési varrat szilárdsága csökken. A kiszámított determinációs 

együttható alapján (61) a regressziós függvény jósága jellemezhető, mert R2 az iy  

mérési adatok y  átlagtól való eltérésének az a része, amely a Ŷ  regressziós 

függvénnyel leírható. 
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A M8.-M10. táblázat R2 értékei másodfokú polinom esetében F=10 N esetében 

R2=0,7013, F=15 N esetében R2=0,7509 és F=20 N esetében R2=0,6515. Az értékekből 

következtethető, hogy a hegesztési erőnek is van optimuma, ahol a determinációs 

együttható értéke a legmagasabb, ezáltal azon a hegesztési erőszinten írja le a 

másodfokú regressziós polinom a varrat szilárdsági értékét a hegesztési energia 

függvényében. Ennek az optimumnak a meghatározásához a hegesztett varrat 

szilárdsági adatait háromdimenziós diagramon ábrázoltam (37. ábra). A diagram  

x-tengelyén a hegesztési energiát, az y-tengelyen a hegesztőerőt, valamint a kettő 

függvényében a z-tengelyen a hegesztett varrat jósági fokát. 
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37. ábra A hegesztett varrat szilárdsági értékei 
háromdimenziós diagramon ábrázolva a hegesztési 

energia, és a hegesztőerő függvényében 

38. ábra A 37. ábrán látható másodfokú felületi 
függvény x-y síkra vetített érétkei 

A mérési eredményekre másodfokú felületi regressziós modellt illesztettem, amelynek 

az egyenlete:  
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ahol a K értéke megegyezik a (60) egyenlet szerint számított értékkel, az F értéke a 

hegesztőerő. Az illesztett felületi függvény számított determinációs együtthatója: 

R2=0,7051. A másodfokú felületi függvény x-y síkra vetített értékeit a 38. ábra mutatja. 

Ezen az ábrán jól megfigyelhető egy technológiai tartomány: 375-460 J/mm és 12-16 N 

hegesztési erő között készült hegesztett varratok esetében, amelyben a hegesztett varrat 

várható szilárdsága 18 MPa, vagy ennél magasabb érték. 



PhD értekezés Vizsgálati eredmények és azok értékelése 

   
Marczis Balázs  70 

4.4. HEGESZTETT VARRAT HŐHATÁSÖVEZETE 
A 2.3 fejezetben rámutattam arra, hogy a hegesztési varrat hőhatásövezetét (HHÖ) az 

újra megszilárdult, megömlött réteg alkotja, amely a hegesztési felületeken jön létre 

termikus és mechanikai változások együttes hatására. Ebben a zónában a bevitt 

hőenergia hatására az anyag szupermolekuláris szerkezete megváltozik [110].  

A polipropilén forrógázos hegesztése során a hegesztési paraméterek együttes hatása 

határozza meg a hegesztés hőhatásövezetében kialakuló szupermolekuláris szerkezetet. 

Ez az alapanyagtól eltérő szerkezet erősen befolyásolja az adott zóna mechanikai 

tulajdonságait, ezért a hegesztés során alkalmazott hegesztési paraméterek és a kialakult 

varrat szerkezete között lévő kapcsolat elemezése nagy jelentőséggel bír. 

A polipropilén részben kristályos szerkezetű polimer, így az amorf részek mellett a 

molekulaláncok rendezett egységekben vannak jelen az anyagban, amelyekre a 

szferolitos szerkezet jellemző. A szferolitok optikailag kettőstörő, rendszerint gömb 

alakú képződmények, amelyeket szálformájú fibrilláris szerkezetek építenek fel. A 

fibrillák egy középponti gócból radiális irányban továbbterjedve és elágazva alakítják ki 

a szferolitos szerkezeti egységet [127]. Polipropilén estében az α-módosulat monoklin 

cellákból áll. Az ilyen típusú szferolit lehet optikailag negatív (fibrillák nagyrészt 

sugárirányban növekedtek és kisszögű elágazásokat tartalmaznak), vagy optikailag 

pozitív (nagyszögű elágazásokat tartalmaznak) (39. ábra). A β-módosulat hexagonális 

elemi cellájú, és optikailag negatív szferolit [128]. A szferolitok mérete az 1 µm-től 

elméletileg akár a mm nagyságú tartományig terjedhet. Emiatt, valamint az optikai 

kettőstörő tulajdonság miatt, a polipropilén szupermolekuláris szerkezete polarizált 

fényű mikroszkóp alatt kiválóan tanulmányozható. 

 

 
+ szferolit 

 
– szferolit 

39. ábra Szferolitok α és β módosulatai [127] 

molekulalánc 

fibrilla 
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4.4.1. Forrógázzal hegesztett polipropilén varratok hőhatásövezetének 
fénymikroszkópos vizsgálata 

Egy forrógázos hegesztéssel készült tipikus varrat polarizált fényben készült 

mikroszkópos felvételét mutatja a 40. ábra, amelyen megfigyelhető a polipropilén 

kettőstörő, szferolitos szerkezete. A szferolitok mérete a lemez és a hozaganyagban is 

kicsi, ezért a kép nagyrészt egy kettőstörő homogén képet mutat. Ez nem meglepő a 

kereskedelmi forgalomban kapható polipropilén anyagtól, mert a szferolitátmérő 

növekedésével az anyag ridegebbé válik, és a szakadási nyúlása lecsökken [129]. 

 

 

40. ábra Forrógázos hegesztés során kialakult varrat keresztmetszeti képe polarizált fényben 

Az 40. ábrán jól megfigyelhető a hegesztett lemez (L) és a hozaganyag (H) közötti 

kapcsolat. Ennél a hegesztési paraméterkombinációnál megállapítható, hogy a lemez 

anyagából megömlött anyagréteg csak a felső (hegesztés felöli) irányba áramlik, és 

ezzel a varrat felületén varratdudort (D) képez. Ezt alátámasztja, hogy az 40. ábrán 1-es 

nyíllal jelölt helyen a megömlött lemez anyaga elvékonyodik, így a megömlött anyag 

áramlása csak a felső felület felé történik, és ott a kitorlódott anyagmennyiség  

D varratdudort hoz létre. A hozaganyag a varratgyök felé (lefelé) (2) és a varrat felszíne 

felé is áramlik (3). 

A varrat hőhatásövezetét a nagyobb nagyítással készült 41. ábra mutatja, amelynek a 

helyét a 40. ábrán lévő fehér téglalap jelöl. Az előző jelölési rendszernek megfelelően 

az alapanyag felől a hozaganyag felé haladva különböző szupermolekuláris szerkezetek 

figyelhetők meg. 
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41. ábra A hegesztett varrat hőhatásövezete 

1. A lemez (L) alapanyagának szferolitos szerkezete, amely mikroszferolitokból 

(MSZ) áll. Ezek a szferolitok a hegesztési eljárás során egyáltalán nem olvadtak 

meg. 

2. A második zónában nyírt ömledék által képződött áramvonalak figyelhetők meg 

(NYÖZ). A nyírt réteg a hegesztőerő által kifejtett nyomás hatására jött létre.  

Az áramvonalak a nem teljes mértékben megömlött anyag áramlásának irányát 

mutatják, amely ebben az esetben a felső varratdudor felé irányul. A jellemző 

kristályszerkezet cilindrites. 

3. Finomszferolitos szerkezet figyelhető meg (FSZ) a 3. zónában. A szferolitok 

méretei ebben a zónában jóval kisebbek az alapanyagénál. Ez valószínűleg abból 

ered, hogy a zóna lehűlési sebessége sokkal gyorsabb volt, mint a lemez 

anyagának hűlési sebessége a gyártás során. 

4. A hegesztett varrat szimmetriatengelye felé haladva a szferolitok mérete kissé 

növekszik (SZ). 

A szimmetriatengelyt átlépve az 5,6,7 és a 8-as számmal jelölt szerkezetek mintegy 

tükörképe a lemez anyagából képződött szupermolekuláris szerkezetnek, azzal a 

különbséggel, hogy ezek a hozaganyag anyagából alakultak ki. A szerkezet alapján a 

forrógázos hegesztés során kialakuló szupermolekuláris szerkezetet három jellemző 

zónára osztható fel. Az alapanyagok (1 lemez anyaga, ill. 8 a hozaganyag anyaga) a 

hőhatás által nem módosított szerkezeti részeket hideg zónának (HZ) nevezzük.  
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Ezt követi a plasztikus zóna (PZ), amelyben az anyag nem ömlött meg teljes mértékben, 

és így nyírt réteg alakult ki (2,7), amelyre a cilindrites kristályszerkezet a jellemző. A 

hegesztési varrat legbelső része a folyási zóna (FZ), amelyben az anyag teljes 

mértékben megömlött, és a hegesztőerő hatására áramlott, majd újra megszilárdult  

(3-6). Ezek alapján a forrógázos hegesztés során kialakult HHÖ szupermolekuláris 

szerkezetének a modelljét a 42. ábra mutatja be. 

 

 

42. ábra A forrógázos hegesztés során kialakult HHÖ szupermolekuláris szerkezetének modellje 
HZ: Hideg zóna, PZ: Plasztikus ömledék zóna, FZ: Folyási zóna; MSZ: alapanyag mikroszferolitos 

zónája, NYÖZ: nyírt ömledék zóna, FSZ: finomszferolitos zóna, SZ: szferolitos zóna.   

4.4.2. Hegesztési paraméterek hatása a hegesztett varrat hőhatásövezetére 

A 4.3.2 fejezetben a hegesztési energia és a hegesztőerő függvényében ábrázolt 38. ábra 

szerint a hegesztési energiatartományt 5 részre osztottam fel, és ezeken a szinteken 

mindhárom hegesztőerővel készült varratról fénymikroszkóppal felvételeket 

készítettem. A hegesztési energiáknak a szintjeit a 43. ábra, az energiaszinthez tartozó 

hegesztési paramétereket pedig a 12. táblázat tartalmazza. 
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43. ábra A fénymikroszkópos vizsgálathoz kiválasztott hegesztési varratok  
a hegesztési energia és a hegesztőerő függvényében 
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Hegesztési paraméterek beállítási értékei Hegesztési 
energia 
[J/mm] F = 10 N F = 15 N F = 20 N 

431,9 T = 240 °C V = 70 l/perc S = 50 mm/perc 
361,7 T = 235 °C V = 60 l/perc S = 50 mm/perc 
294,3 T = 230 °C V = 50 l/perc S = 50 mm/perc 
224,1 T = 220 °C V = 60 l/perc S = 75 mm/perc 
147,1 T = 220 °C V = 50 l/perc S = 100 mm/perc 

12. táblázat A fénymikroszkópos vizsgálathoz kiválasztott hegesztési energiához tartozó T, V, S 
paraméterek értékei a vizsgált hegesztési erőszinteken 

A 13. táblázatban látható fénymikroszkópos felvételeken megfigyelhető, hogy a 4.4.1-es 

fejezetben bemutatott hőhatásövezet a minták alapján csak a 294,3 J/mm-es, illetve ettől 

nagyobb hegesztési energiával készült varratok esetében tapasztalható. A hőhatásövezet 

szélessége csökken a hegesztési erő növekedésével, amely minden hegesztési energiával 

készült varratokon megfigyelhető.  

A hegesztett varrat varratgyökénél található varratdudor csak a legmagasabb 

energiaszinten jött létre. Ennek kialakulása azzal magyarázható, hogy az összeillesztett 

lemezek felületét ez az energiaszint már olyannyira felmelegítette, hogy a lemez 

felületén megömlött réteg átszakadt a varratgyöknél, ezáltal a lemez és a hozaganyag is 

kifolyt a hegesztett lemez túloldalán, szabályos hengeres cseppformát képezve.  

A 13. táblázat képsorozatán megfigyelhető még a hegesztett varrat felszínén található 

jellegzetes varratdudor formája és nagysága.  

A varratdudor alakjára egyaránt a hegesztési energia és a hegesztőerő is befolyással van, 

hasonlóképpen a varrat hőhatásövezetére. Megfigyelhető, hogy az alacsony 

energiaszinteken (147,1 – 224,1 J/mm) képződött dudor kis kitorlódásos formája, 

amelynek alakja még nem vesz fel rádiuszos alakot. Ugyanezeken az energiaszinteken 

nem tapasztalható még a jellegzetes hármas szerkezetű HHÖ sem. 

294,3 J/mm-nél már jól megfigyelhető a HHÖ hármas szerkezete, illetve a hozaganyag 

mindkét oldalán képződött varratdudor is. A varratdudor alakja 10 N-os hegesztőerő 

esetében elnyújtottabb, majd a hegesztőerő növekedésével egyre jobban rádiuszos 

formát vesz fel. A dudor kettőssége 294,3 J/mm –es hegesztési energiaszinten 15 és  

20 N-os hegesztőerőnél már megfigyelhető. Ez azt jelenti, hogy a lemez és a 

hozaganyagból nem egy szabályos rádiuszos varratdudor alakul ki, hanem kettős dudor 

keletkezik, amelyen megfigyelhető a lemez és a hozaganyagból képződött dudor. A 

közel szabályos rádiuszos varratdudort csak a vizsgált legmagasabb energiaszinten és 

15 valamint 20 N-os hegesztőerőnél figyelhető meg. 
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13. táblázat Forrógázos hegesztett varratok optikai mikroszkópos képei polarizált fényben 
F=10, 15, 20 N-os hegesztőerőnél és öt különböző hegesztési energiánál  

* a varrat varratgyökénél található volt egy varratdudor, de a mintakészítés során a kis mérete miatt 
leszakadt. 

A vizsgálatok során elemeztem a hegesztett varrat geometriáját. A különböző 

geometriai adatokat a 44. ábrán látható jelölési rendszerrel láttam el. A mért értékeket a 

Mellékletek M11. táblázat tartalmazza. 

 

*
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44. ábra A mikroszkópos vizsgálatok során elvégzett mérések jelölései: 
Vsz: varratszélesség; Vm: a varrat teljes kötést létesítő magassága;  

Hm: a hozaganyag lemez síkjából kiemelkedő magasság; HHÖsz: hőhatásövezet szélessége;  
Lv: lemezvastagság; D1sz, D2sz a varratdudor szélessége; D1m, D2m a varratdudor magassága. 

A 13. táblázatban található mikroszkópos felvételek alapjául szolgáló mérések szerint a 

45. ábrán jól megfigyelhető a hegesztési energia és a hegesztőerő közös hatása a 4.4.1 

fejezetben bemutatott hőhatásövezetnek a szélességére. 
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45. ábra A hegesztési energia és a hőhatásövezet szélességének kapcsolata  
F=10, 15 és 20 N-os  hegesztőerő esetében 

A 13. táblázatban található felvételeknek a tanulmányozásakor is megállapítható volt, 

hogy a HHÖ szélessége a hegesztőerő növekedésével csökken, amelyet a geometriai 

mérések is alátámasztanak bármely energiaszinten (45. ábra). Ennek magyarázata, hogy 

a magasabb hegesztőerő a hegesztési felületeken megömlött réteget kipréseli a még 

szilárd felületek közül, így a HHÖ elvékonyodik. A diagramokon megfigyelhető, hogy 

10 N-os hegesztési erővel készült hegesztési varratok esetében a HHÖ szélesség a 

hegesztési energia növekedésével folyamatosan növekszik. F=15 N hegesztési erő 
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esetében a hegesztési energia növekedésével a HHÖ szélessége is növekszik  

kb. 380 J/mm-es hegesztési energiáig, ahol eléri a maximális értékét a 0,4-t (az illesztett 

harmadfokú függvény szerint), majd csökkeni kezd. Ez azzal magyarázható, hogy a 

határfelületeken megömlött réteget ezen hegesztési energia felett a 15 N-os hegesztőerő 

már kipréseli a hegesztett felületek közül. Ennek az oka, hogy a magasabb hegesztési 

energián a felületeken az anyag viszkozitása lecsökken, és így még könnyebben áramlik 

ki a lemez és a hozaganyag közül. Hasonló jelenség tapasztalható F=20 N-os 

hegesztőerővel készült varratok esetében is, azzal a különbséggel, hogy a HHÖ 

szélessége maximálisan 0,35 mm, és ezt az értéket 370 J/mm-es hegesztési energiánál 

éri el. 

Az 46. ábra diagramsorozatán jól megfigyelhető, hogy az egyes hegesztési erőszinteken 

az adott hegesztési energiához milyen szilárdsági értékek és HHÖ szélesség várhatók.  

A diagramokon a szilárdsági értékek a 13. táblázat alapján tüntettem fel, ami a 

hegesztett varrathoz tartozó hegesztési paraméterkombinációkkal készült hegesztett 

próbatestek átlag-szakítószilárdsági értéke. 
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46. ábra A HHÖ szélessége és a hegesztett varrat szilárdsága a hegesztési energia függvényében  
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Az 46. ábra diagramjain a görbék lefutása nagyon hasonló. A HHÖ szélessége és a 

hegesztett varrat szilárdsága között kapcsolat áll fenn. A feltevésem bizonyítását a 

mérnöki gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott Pearson-féle lineáris 

korrelációszámítással végeztem el [126]. 

A korrelációs együttható ( xyρ ) az x és y valószínűségi változók közötti kapcsolat 

szorosságát méri: 
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Ha két valószínűségi változó egymástól független, akkor 0=xyρ , mivel a 0=xyσ . Ha 

viszont a xyρ -értéke zérus, akkor még nem mondható, hogy a két valószínűségi változó 

egymástól független, csak az, hogy korrelálatlanok egymástól. A xyρ  korrelációs 

együttható értéke akkor és csak akkor egységnyi (±1), ha az x és y között lineáris 

függvénykapcsolat van. Ha az érték pozitív, akkor az iránytangens is pozitív, ha 

negatív, akkor az iránytangens is negatív.  

A xyρ  diszkrét értékekét az r korrelációs tényezővel becsültem [123, 126]. 
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Az 47. ábrán az x tengelyen a HHÖ szélességét ábrázoltam, y tengelyén pedig a hozzá 

tartozó hegesztet varrat szilárdságát. A két változó közötti korrelációt külön-külön 

minden hegesztési erőszintre, illetve együttesen a (65) alapján számítottam. 
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47. ábra A HHÖ szélességének és a hegesztett varrat szilárdságának a kapcsolata 
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Az egyes erőszinteken a számított értékek kiváló korrelációt mutatnak: 10 N-nál r=0,96, 

15 N-nál r=0,97 illetve 20 N-nál r=0,97. Az összes hegesztési erőszinten erős korreláció 

tapasztalható a HHÖ szélessége és a hegesztett varrat szilárdsága között: r=0,85. Ennek 

a jelentősége azért nagy, mert a hegesztőerő emberi tényezőtől függő hegesztési 

paraméter, amelynek pontos értékének mérésére a gyakorlatban nincs mód, így az 

összes hegesztett mintára az r=0,85-ös érték nagyon jónak mondható. 

Az eredmény alapján a hegesztett varrat szilárdságára nagy befolyással van a HHÖ 

szélessége. Az ipari alkalmazás során azonban az a kérdés, hogy az elkészült hegesztési 

varratnak mekkora a szilárdsága, azaz teljesíti-e azt a követelményt, amit a varrat 

szilárdságára előírtak. Ennek megállapítására csak a hegesztett szerkezeti elem 

roncsolásos vizsgálatával nyerhető megbízható információ. A HHÖ szélessége és a 

hegesztett varrat szilárdsága között nagyon erős korrelációt találtam, de a HHÖ 

szélességének a megmérése a mindennapos gyakorlat során nem kivitelezhető, ezért a 

célom a külső mérhető geometria és a varrat szilárdsága közötti kapcsolat feltárása volt. 

A külső mérésekkel elvégezhető geometriai jellemzők és a varrat szilárdsága közötti 

korrelációkat a 48. ábra diagramjai tartalmazzák, ahol az összes hegesztési erőszintet 

egybevéve számítottam a korrelációs együttható értékét. 
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48. ábra A külső mérésekkel elvégezhető geometriai jellemzők és a varrat szilárdsága közötti 
kapcsolatok: Dsz: átlagos varratdudor szélesség; Dm: átlagos varratdudor magasság; Vsz: teljes varrat 

szélesség; Hm: A hegesztett varrat hozaganyagának legmagasabb pontja és a hegesztett lemez síkjának a 
távolsága 
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A legjobb korrelációt a hegesztett varrat szélessége (r=0,95) majd a hegesztett 

varratdudor átlagos szélessége (r=0,93) adta. A két érték azonban nem független 

egymástól, mert a varrat szélessége tartalmazza a varratdudor szélességét is, ezért és 

azon okból, mivel a varrat szélességét mérőeszközzel könnyebben lehet megmérni, a 

továbbiakban csak a varrat szélességének a kapcsolatát elemzem a hegesztett varrat 

szilárdságára. A hozaganyag és a lemez síkjának a távolsága a hegesztett varrat 

szilárdságával r = –0,8 korrelációt mutatott.  

A hozaganyag és a lemez síkjának a távolsága, valamint a varrat teljes szélességének a 

hányadosával egy dimenzió nélküli mennyiséget vezettem be (66), amely magában 

foglalja mindkét tulajdonságát a varratnak.  

 

 
Vsz

LvHmJ +
=  (66) 

 

A J komplex geometriai jellemző, valamint a hegesztett varrat szilárdsága közötti 

viszonyt a 49. ábra diagramjai mutatják be. 
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49. ábra A J komplex geometriai tényező és a hegesztett varrat szilárdsága közötti kapcsolat 

A korreláció 10 N-nál r=0,99, 15 N-nál r=0,98 illetve 20 N-nál r=0,98. Az összes 

hegesztési erőszinten r=0,94-es kiváló korreláció tapasztalható a J komplex geometriai 

tényező és a hegesztett varrat szilárdsága között. Természetesen ez az érték adott 

geometriai peremfeltételek mellett igaz, ami magában foglalja a hegesztendő lemez 

vastagságát és a hozaganyag geometriai adatait, a hegesztőgép gyorshegesztő feltétének 

geometriai adatait, valamint a hegesztendő anyagot. 
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4.5. HEGESZTETT VARRAT TÖNKREMENETELE 
A hegesztett varratok összehasonlítását az eddigi fejezetekben azok szilárdsága szerint 

tettem meg. A tönkremenetel során lényeges szempont, hogy mekkora a deformáció-

képessége a varratnak. A szakítóvizsgálatok alapján nem volt lényeges különbség a 

szakadási nyúlások tekintetében, ezért a hegesztett lemezekből LEICA Leitz 1400 

Microtome készülékkel 30 µm-es metszeteket készítettem, és azon végeztem el mikro-

szakítóvizsgálatot. A 30 µm vékony fóliák szakítása estén a síkfeszültségi állapot lép 

fel, amelyen a tönkremenetel hosszabb lefutású, ezáltal összehasonlíthatóvá válik a 

deformáció során végzett munka [130] (67), vagyis a szakítógörbe alatti terület. 

 

 ∫=
max

0

S

FdsW  (67) 

 

ahol, W a deformációs munka, F a húzóerő, s elmozdulás, smax a tönkremenetel 

bekövetkeztéig tartó elmozdulás.  

A szakítóvizsgálatok során mintánként három metszeten szakítást végeztem el, ahol 

megfigyelhető volt, hogy az erő elmozdulás görbék lefutása közel azonos. Ez igazolta, 

hogy a metszetek készítése során azok vastagsága tökéletesen egyforma, illetve a 

metszetek nem tartalmaztak egyedi hibahelyeket.  

A Mellékletek M12. táblázatban szereplő diagramokon, megfigyelhető, hogy az erő 

elmozdulás diagramokon, hogyan változik a függvény alakja. Az integrálási művelet 

elvégzése után az 50. ábrán megfigyelhető  értékek adódtak a deformációs munkára.  
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50. ábra A deformáció munkája a mikro-szakítóvizsgálatok lalpján 

Elemezve az 50. ábra baloldali diagramját, megállapítható, hogy a hegesztési energia 

növekedésével 361,7 J/mm értékig a deformáció munkája növekszik, de a legmagasabb 
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vizsgált energiaszinten a W értéke már csökkenést mutat. Ez általánosan elmondható 

mindhárom hegesztési erővel készült varratok esetében. 

A jobboldali diagramon megállapítható, hogy alacsony hegesztési energiával készült 

(147,1 J/mm) varrat esetében a deformációs munka növekszik a hegesztési erő 

növekedésével. Ez azzal magyarázható, hogy az éppen megömlött felületen a nagyobb 

hegesztési erő hatására a hegesztési határfelületen megömlött réteg molekulái közelebb 

kerültek egymáshoz, ezáltal jobb kapcsolat jött létre a két felület között. A hegesztési 

energia növekedésével, 361,3 J/mm-nél 10 N-nál maximuma tapasztalható a W 

értékének, majd ezen hegesztési energiaszint felett már csökkenő értékeket mutat a 

hegesztési erő növekedésével a deformációs munka értéke. 

Az 50. ábra értékeire harmadfokú regressziós polinomot fektetve kapjuk az 51. ábrát, 

ahol a görbék hasonlók a 45. ábra görbéihez.  
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51. ábra A hegesztési energia és deformációs munka között lévő kapcsolat F=10, 15 és 20 N-nál 

Az 51. ábrán a hegesztési energia és a kialakult varrat hőhatásövezetének a szélességét 

ábrázoltam, a korrelációszámítást a (65) alapján végeztem.  
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52. ábra A HHÖ szélességének és a hegesztett varrat deformációs munkájának kapcsolata 
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Az értékek alapján a HHÖ szélessége és a deformációs munka között kapcsolat áll fenn. 

A korrelációs együttható értéke az F=10 N esetében r=0,97, F=15 N-nál r=0,99 és F=20 

N-os hegesztőerő esetében r=0,98. A korreláció értéke kiváló, az összes mérési 

eredményre számítva r=0,94 adódik. Megállapítható tehát, hogy a deformációs munka 

annál nagyobb, minél szélesebb a HHÖ szélessége. 

A mikro-szakítóvizsgálatok folyamatát fénymikroszkóppal követtem, valamint az 

eseményeket digitálisan rögzítettem a fénymikroszkópra felszerelt, színes CCD kamera 

és a hozzá kapcsolt számítógép segítségével (3.4.4 fejezet, 18. ábra). 

A M12. táblázatban található diagramok erő-elmozdulás görbéin két jellemző lefutást 

lehet megfigyelni: K=147,1 és 224,1 J/mm-es hegesztési energiával készült varratok 

teljes tönkremenetelhez tartozó elmozdulás nem, vagy nem sokkal haladja meg az 1 

mm-t. Megfigyelhető, hogy mind a hat görbének a jellege csúcsos, a maximális 

szakítóerő elérése után a tönkremenetel robbanásszerűen, rideg jelleggel zajlik le. A 

másik csoportba a 294,3 J/mm-nél magasabb hegesztési energia értékű varratok 

tartoznak. Ezeknél a varratoknál látható, hogy azok teljes tönkremenetele sokkal 

nagyobb (4-6 mm) alakváltozás után következik be, továbbá a szakítógörbéknél 

képlékeny tönkremenetel figyelhető meg. Ez alapján a dolgozatomnak ebben a 

fejezetében a fentebb említett két jellemző tönkremenetelt elemzem. 

Rideg viselkedésű varratok 

A 224,1 J/mm-es hegesztési energiával és 15 N-os hegesztőerővel készült varratot 

választottam ki a jellemző lefutás bemutatására. A M12. táblázatban a diagramok 

azonos léptékű skálázással rendelkeznek az összehasonlíthatóság érdekében, azonban az 

53. ábrán ettől a léptéktől eltértem, a tengelyek maximális értékeit a görbe lefutásához 

igazítottam. 

Az 53. ábrán megjelölt pontokhoz tartozó képkockák az 54. ábrán láthatók. A 0. pontot 

referenciaképként illesztettem be a képsorozatba, amelyen a hegesztett varrat metszete 

előfeszített állapotban van. Összevetve ezt a képet a fénymikroszkópos felvétellel  

(55. ábra), megfigyelhető, hogy a varratgyöknél a vékony film felsodródik azon a 

részen, ahol a varrat keresztmetszetében nem alakult ki molekuláris kapcsolat  

(54. ábrán 0.-ás képén fehér nyíllal jelölve).  
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53. ábra 224,1 J/mm hegesztési energiával és 15 N 
hegesztőerővel készített varrat mikro 

szakítóvizsgálatának erő-elmozdulás görbéje 

14. táblázat Az 53. ábrán megjelölt pontok 
értékei 

A szakítógörbén a 0-s ponttól az 1-es pontig haladva a görbe meredeksége nem változik 

(az 53. ábrán piros vonallal jelölve y=-0,17463+2,87331x). Az 1-es pontban a 

meredekség lecsökken (az 53. ábrán kék vonallal jelölve y=0,67194+0,79873x). Ez 

annak a következménye, hogy az 1-es pontba a HHÖ varratgyök felöli részén (54. ábra 

1-es képén a fehér nyíl jelöli), az alsó hegesztési felületen a repedés megindult. Annak a 

magyarázatát, hogy az alsó HHÖ-ben indult meg a repedés az 55. ábrán látható 

fénymikroszkópos felvétel adja meg.  

 

   
0. 1. 2. 

   
3. 4. 5. 

54. ábra 224,1 J/mm hegesztési energiával és 15 N hegesztőerővel készített varrat mikro 
szakítóvizsgálatának erő-elmozdulás görbéjén (53. ábra) megjelölt pontokhoz tartozó képkockák 
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Az 55. ábrán megfigyelhető, hogy a baloldali HHÖ hossza rövidebb („b” távolság), 

mint a jobboldali lemez felületén („j” távolság), így a kötési keresztmetszet ezen az 

oldalon kisebb, ezáltal ezen a varratszegmensen nagyobb a feszültség, így ez jobban 

terhelt. 

 

55. ábra 224,1 J/mm hegesztési energiával és 15 N hegesztőerővel készített varrat  
fénymikroszkópos felvétele polarizált fényben 

A második pont után a szakítógörbe menete megváltozik. A növekvő elmozduláshoz 

jellemzően csökkenő húzóerő tartozik. A második ponttól a görbe lefutása lépcsős 

jelleget mutat: A görbe 2. és 3. pontjához tartozó felvételeken megfigyelhető, hogy a 

repedés a varratgyök felől szakaszosan halad tovább a HHÖ-ben. A 4. pontnál a repedés 

terjedése megáll a varratgyök felöli oldalán, de a varrat felszínén a hozaganyag és a 

lemez anyaga között új repedés indul meg, és nagy sebességgel terjed a HHÖ-ben.  

Az 54. ábra 5-ös felvétele a szakítási folyamat utolsó értékelhető képkockája, amelyen 

megfigyelhető, hogy a HHÖ-nek egy nagyon keskeny zónája mutatott csak nagyobb 

alakváltozást, a többi felületen a repedés akadálytalanul terjedt tovább a HHÖ-ben. 

A varrat 3.4.1 fejezet szerinti szabványos szakítóvizsgálatakor keletkezett 

töretfelületéről SEM felvételeket készítettem (56. ábra). A felvételeken jól 

megfigyelhető a két eltérő jellegű töretfelület. A hozaganyag felső részén (56. ábra A1 

1-es jelölés) képlékeny tönkremenetelre utaló töretfelület figyelhető meg, amely 

nagyobb nagyításban az A2-es felvételen látható. Az A2-es felvételen jól megfigyelhető 

a fibrillák a PP felületén, amely a lokális nyakképződés során alakult ki. A 2-es nyíllal 

jelzett (A1) zónában nem figyelhetők meg fibrilák a töretfelületen.  

A fénymikroszkópos felvételen a megfigyelhető HHÖ hossza jóval nagyobb  

(55. ábra „b” távolság), mint a SEM felvételen megfigyelhető képlékenyen 

deformálódott zóna hossza (A1 „k”). Ez azzal magyarázható, hogy a hő hatására a 

felület szerkezete ugyan vékony rétegben megváltozik, de molekuláris kötés nem alakul 

b

j 
k
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ki, csak az 55. ábrán „k”-val jelzett szakaszon. A mikro-szakítóvizsgálatok felvételein 

(54. ábra) ugyancsak ezen a szakaszon volt megfigyelhető a szakaszos repedésterjedés 

(54. ábra 2-5. képkocka). 

 

  

 

56. ábra A 224,1 J/mm hegesztési energiával és 15 N hegesztőerővel készített varrat ISO 527-3 
szabványos szakítóvizsgálat utáni töretfelületéről készült SEM felvételek 

Képlékeny tönkremenetelű varratok 

A nagy deformációval járó tönkremenetel elemzését a 361,7 J/mm-es hegesztési 

energiával és 15 N-os hegesztőerővel hegesztett varratból készült 30 µm vastagságú 

mintának a mikro-szakítóvizsgálatán keresztül mutatom be. A minta szakításkor 

regisztrált erő-elmozdulás görbét az 57. ábra tartalmazza. Ugyanezen a diagramon 

összehasonlításképpen feltüntettem az előző részben tárgyalt görbét is vörös színnel. 

Hasonlóan a rideg tönkremenetel elemzéséhez, az 57. ábrán a 0-val jelölt ponton az 

előfeszítés utáni állapotnak a bemutatására egy referencia-képkockát vágtam ki a mikro-

szakítás során rögzített video-felvételből (58. ábra 0.). Ennek a varratnak az ISO 527-3 

szerinti szilárdsági értéke: MPa37,20max =σ , a 30 µm-es mintára számított feszültségi 

érték 21,5 MPa. 

 

SEM  
„A” felvétel Töretfelület 

Hozaganyag 

Lemez
Próbatest

1. 

2. 

1. 

A1 A2

k 



PhD értekezés Vizsgálati eredmények és azok értékelése 

   
Marczis Balázs  87 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

F 
[N

]

s [mm]

 361,7 J/mm 15N
 224,1 J/mm 15N

5.

4.
3.2.1.

0.

 

  s [mm] F [N] 
0. 0,12 0,24 
1. 0,94 1,84 
2. 2,14 1,9 
3. 3,31 1,84 
4. 4,02 1,65 M

eg
je

lö
lt 

po
nt

ok
 

5. 4,44 0,46 

57. ábra 361,7 J/mm hegesztési energiával és 15 N 
hegesztőerővel készített varrat mikro 

szakítóvizsgálatának erő-elmozdulás görbéje 

15. táblázat Az 57. ábrán megjelölt 
pontok értékei 

A mikro-szakítóvizsgálat eredménye nagyon jól közelíti a ISO 527-3 vizsgálatok 

eredményét, de meg kell jegyeznem, hogy 1µm-es keresztmetszet változás a számított 

szilárdsági értékben 0,7 MPa eltérést okozhat. Ennek a nagyszilárdságú mintának a 

mikro-szakítógörbéjén az 1. pontban megfigyelhető 0,07 N-os erőcsökkenést a 

varratgyök megnyílása okozta, amelyet az 58. ábra 1. képkockája mutat be.  

 

   
0. 1. 2. 

   
3. 4. 5. 

58. ábra 361,7 J/mm hegesztési energiával és 15 N hegesztőerővel készített varrat mikro 
szakítóvizsgálatának erő-elmozdulás görbéjén (57. ábra) megjelölt pontokhoz tartozó képkockák  
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Ez megegyezik az általam végzett nagyszámú (1575 db) szabványos szakítóvizsgálat 

folyamán történt megfigyeléseimmel, miszerint a tönkremenetel minden esetben a 

varratgyöknél indult meg. A varratgyök megnyílásával létrejött a gyengített 

keresztmetszet, ahol a további képkockákon nyakképződés figyelhető meg.  

A 58. ábra 2. felvételén a varrat keresztmetszetén két sötétebb folt figyelhető meg, az 

egyik a varratgyöknél, amelynek a területe növekedett az 1. képkockához képest, illetve 

egy ennél kisebb sötét terület a felső HHÖ varrat felületi részén. Ezek a sötét területek a 

molekulaláncok orientációjának kialakulása folyamán jönnek létre, mert ekkor 

megváltozik az anyag optikai kettőstörő tulajdonsága, ennek kialakulásának másik 

bizonyítéka, hogy a 57. ábrán az 1. pont utáni lokális minimum és a 3. pont előtti lokális 

maximum között 0,15 N-os erőnövekedés tapasztalható, amely általános esetben a 

molekulaszerkezet orientációjának a kialakulása során figyelhető meg. A 3. pontban egy 

szignifikáns húzóerő csökkenés figyelhető meg az erő-elmozdulás diagramon.  

Az 58. ábra 3. képkockájának a tanulsága szerint ennél a pontnál repedés indul meg az 

alsó HHÖ-ben a varrat felszínéről, majd ez a repedésterjedés megáll, és a HHÖ 

megmaradt keresztmetszete tovább orientálódik. Az erősen orientálódott HHÖ-ben az 

58. ábra 4. felvétele szerint a belső mikro-repedésekből makro-repedés jön létre, és ettől 

a ponttól kezdve a tönkremenetel robbanásszerűen zajlik le: a repedés továbbterjed és a 

makro-repedés mérete is rohamosan növekszik (58. ábra 5.). 

A rideg tönkremenetelű varratokhoz hasonlóan ennél a hegesztésnél is készítettem SEM 

felvételeket az azonos hegesztési paraméter beállítással elszakított ISO 527-3 

próbatestek törésfelületeiről. A SEM felvételhez a 7 elszakított próbatest 14 

törésfelülete közül azt választottam ki, amelynek a hozaganyaga elvált a lemeztől a 

varratgyöknél és a hegesztési felületnél is (59. ábra). Azért tartottam fontosnak ilyen 

minta kiválasztását, mert a félig elvált felületek között jól megfigyelhető, hogy 

valójában milyen kapcsolat állt fenn a HHÖ-ben. Ennek megfelelően  két felvételt 

tartalmaz, amelyeknek a helyeit a sematikus ábrán „B” és „C”-vel jelöltem.  

Az „B” jelű a hegesztett varrat felszínéről készült. Az „B1”-es felvételen jól 

megfigyelhető, ahogyan a lemeztől a hozaganyag elvált a szakítás során. A 200X-os 

nagyítású képen (B2) a nyakképződés során kialakult fibrillák láthatók, amelyek a 

képlékeny tönkremenetelt igazolják az elválás felületén. A „C” jelű felvételeken szintén 

megfigyelhetők a képlékeny tönkremenetelre utaló jelek a hozaganyag felületén, 

valamint a hozaganyag és a lemez közti elvált felületen is (C2). 
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59. ábra A 361,7 J/mm hegesztési energiával és 15 N hegesztőerővel készített varrat ISO 527-3 
szabványos szakítóvizsgálat utáni töretfelületéről készült SEM felvételek 

SEM  
”C” felvétel 

Töretfelület 

Elvált felületek 

Lemez 

Próbatest

SEM  
”B” felvétel Hozaganyag 
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5. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A dolgozatban a polimer gépszerkezeti elemek teherviselő kötéstípusait rendszerbe 

foglaltam, és feldolgoztam a polimer-hegesztési eljárások tudományos hátterét. Az 

értekezés az egyedi műanyagtermékek gyártásánál egyik gyakori anyaggal záró kötési 

technológiát, a forrógázos hegesztési eljárást elemzi, a technológia hegesztési 

paramétereinek a hatást mutatja be a hegesztett varrat szilárdságára, valamint a varrat 

hőhatásövezetére. A kézi forrógázos hegesztés során a hegesztés minősége egyrészt az 

alkalmazott berendezés beállításaitól, másrészt a hegesztési varratot készítő szakember 

tapasztalatától függ. A technológia hegesztési paraméterei ezek alapján két csoportra 

bonthatók: szabályozható és az emberi tényezőtől függő csoportra.  

A hegesztési varratok vizsgálatának alapját azzal teremtettem meg, hogy az emberi 

tényezőtől függő hegesztési paramétereket kontrollálhatóvá, és ezáltal az elkészült 

varratot reprodukálhatóvá tettem. Ezt a kézi eljárás automatizálásával valósítottam meg. 

Az áramló levegő állandó hőmérsékletét az elektronikával ellátott hegesztőgép 

biztosította, az aktuális térfogatáram nagyságát rotaméterrel mértem. A hegesztőgépet 

egy hegesztőportálra rögzítettem fel, amelynek a pontos sebességvezérlését 

frekvenciaváltóval, a folyamatos hegesztés során az állandó hegesztőerőt pedig 

szabadsúlyokkal biztosítottam. Az így automatizált berendezéssel öt különböző 

hegesztési hőmérsékleten és térfogatáramon, valamint három különböző hegesztési 

sebességgel és hegesztőerővel, összesen 225 hegesztési paraméterkombinációval 

készítettem hegesztett varratokat 3 mm-es polipropilén lemezeken. Az elkészült 

varratokból mintánként, minden paraméterkombinációból 7 db ISO 527-3: 2-es típusú 

próbatestet munkáltam ki úgy, hogy azok nem tartalmazták a varratbekezdést és a 

varratkifutási zónákat. Az elkészült próbatestek szilárdságát szabványos ISO 527-3 

szerinti szakítópróbával vizsgáltam.  

A mért értékeket halmazok segítségével leírt mátrixokba rendezett diagramokon 

ábrázoltam, és elemeztem a hegesztési térfogatáram, a hegesztési sebesség és a 

hegesztőerő hatását a hegesztési hőmérséklet függvényében. A diagramok elemzésével 

megállapítottam, hogy a hegesztési hőmérséklet emelésével általánosan magasabb 

varratszilárdság érhető el, de a többi hegesztési paramétereknek az együttes hatására 

magasabb hőmérséklettartományban esetenként szilárdságcsökkenés is tapasztalható. A 

hegesztési sebesség növelése minden esetben csökkenő varratszilárdságot 

eredményezett, míg a hegesztőerőnek optimumát figyeltem meg a 15 N-os beállításnál.  

Varianciaanalízissel hasonlítottam össze a hegesztési paraméterek befolyásoló hatását a 

kialakult varratszilárdságra. Két analízist végeztem el: az egyikben a két szabályozható 
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(hegesztési hőmérséklet és hegesztési térfogatáram), míg a másikban az emberi 

tényezőtől függő hegesztési paraméternek (hegesztési sebesség és hegesztőerő) a hatását 

és kölcsönhatását mutattam ki. Az ANOVA két faktor szerinti keresztosztályozás 

alapján megállapítottam, hogy a varrat szilárdságára mind a négy hegesztési paraméter 

hatása szignifikáns. A szabályozható hegesztési paraméterek tekintetében, a 

próbastatisztika alapján, a hegesztési térfogatáramnak 6,2-szeres a hatása a hegesztési 

hőmérséklethez képest. A másik két hegesztési paraméter közül a hegesztési sebesség 

közel 2,5-szer erősebb hatást mutatott a hegesztőerővel összevetve. Ezen 

megállapítások alapján kijelenthető, hogy a hegesztett varrat szilárdsága komplexen 

függ a négy hegesztési paramétertől, valamint megállapítható, hogy több hegesztési 

hőmérséklet, hegesztési térfogatáram és hegesztési sebesség kombinációval is elérhető 

ugyanaz a varratszilárdság.  

A forrógázos hegesztési eljárás termodinamikai megközelítése alapján meghatároztam 

az egységnyi hegesztési úthosszra áramlott energia mennyiségét, amely magában 

foglalta a hegesztési hőmérsékletet, a hegesztési térfogatáramot és a hegesztési 

sebességet. A levezetett egyenlet hegesztőgéptől és szakembertől független érték, 

amennyiben a képletben szereplő hegesztési sebesség értéke állandó. A hegesztési 

paraméterekből számított hegesztési energia, valamint a hegesztőerő függvényében 

ábrázoltam a mért szilárdsági értékeket háromdimenziós diagramban. Az ábrázolt 

mérési eredményeket közelítő másodfokú felületi függvénnyel írtam le (R2=0,7051), 

amely alapján meghatároztam azt a technológiai tartományt (375-460 J/mm és 12-16 N 

hegesztési erő között található), amelyben a hegesztett varrat szilárdsága várhatóan  

18 MPa, vagy ennél magasabb értéket vesz fel, az adott hegesztési peremfeltételek 

mellett. 

Az értekezés következő kísérleti fejezetében a hegesztett varrat újra megszilárdult 

megömlött rétegét, a hőhatásövezetét elemeztem fénymikroszkópos vizsgálatok 

segítségével. A HHÖ vizsgálata során megfigyeltem, hogy az alapanyag szerkezete után 

egy jól elkülöníthető sávot alkot az a nem teljes mértékben megömlött nyírt réteg, 

amely a hegesztőerő által kifejtett nyomás hatására jött létre. Ebben a zónában áramlási 

vonalak figyelhetők meg, amelyek a képlékeny anyag áramlásának irányát mutatja. A 

HHÖ közepe felé haladva a nyírt réteg után finomszferolitos szerkezet jön létre, 

amelyben a szferolitok méretei sokkal kisebbek, mint az alapanyag szferolitjai, amely a 

zóna gyors lehűlési sebességére utal. A hegesztett varrat szimmetriatengelye közelében 

a szferolitok méretei megfigyelhetően nagyobbak, mint nyírt zóna közvetlen közelében. 

A megfigyeléseim alapján a HHÖ-t három jól elkülöníthető részre osztottam fel. Az 
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alapanyag hideg zónájára, amelynek a szupermolekuláris szerkezetét nem módosította 

hőhatás. A plasztikus zónára, amelyben az anyag nem ömlött meg teljes mértékben, és 

nyírt réteg alakult ki. A HHÖ legbelső része alkotja a harmadik, azaz a folyási zónát, 

amelyben az anyag teljes mértékben megömlött, és a hegesztőerő hatására áramlott, 

majd újra megszilárdult.  

Ezek alapján megalkottam a forrógázos hegesztés során kialakult HHÖ 

szupermolekuláris szerkezetének modelljét. Ennek a megállapításnak a tükrében 

vizsgáltam öt különböző hegesztési energiával, és minden energiaszinten három 

hegesztőerővel készült hegesztett varrat metszeti képét polarizált fényű mikroszkóp 

alatt. A fénymikroszkópos felvételeken lemértem a hegesztett varrat geometriáját: a 

teljes varratszélességet, a varrat teljes kötést létesítő magasságát, a hozaganyag lemez 

síkjából kiemelkedő magasságát, HHÖ szélességét, a kialakult varratdudor szélességét 

és magasságát. A mérések alapján ábrázoltam a hegesztési energia és a HHÖ 

szélességének kapcsolatát, és megállapítottam, hogy 10 N-os hegesztőerővel készült 

hegesztési varratok esetében a HHÖ szélesség a hegesztési energia növekedésével 

folyamatosan növekszik. Az F=15 N hegesztési erővel készült varratok metszetein a 

HHÖ szélessége a maximális értéket kb. 380 J/mm-es, F=20 N esetében 370 J/mm-es 

hegesztési energiánál éri el. A HHÖ maximális szélessége ezen a hegesztési 

energiaszinteken F=15 N-nál 0,4 mm, míg F=20 N esetében 0,35 mm volt.  

A hegesztőerők ezen befolyásoló hatását a HHÖ szélességére azzal magyaráztam, hogy 

a határfelületeken megömlött réteget az adott hegesztési energia felett a hegesztőerő 

már kipréseli a hegesztett felületek közül. A HHÖ szélessége és a hegesztett varrat 

szilárdsága közötti kapcsolatot Pearson-féle lineáris korrelációszámítással 

bizonyítottam. A számítások alapján az egyes erőszinteken a számított korrelációk a 

következőképpen alakultak: 10 N-nál r=0,96; 15 N-nál r=0,96; 20 N-nál r=0,97.  

Az összes hegesztési erőszintet egyben vizsgálva a HHÖ szélessége és a hegesztett 

varrat szilárdsága között: r=0,85 érték számítható. Ez erős kapcsolatot bizonyít, és így 

forrógázos hegesztés során a magasabb varratszilárdság elérése érdekében a cél a minél 

vastagabb HHÖ elérése.  

A gyakorlati alkalmazásban a HHÖ szélességének a megmérésére nincs mód, ezért a 

külső, mérhető geometria és a varrat szilárdsága közötti kapcsolatot vizsgáltam.  

A legjobb korrelációt a hegesztett varrat szélessége (r=0,95) adta, de erős korrelációt 

mutatott a hozaganyag és a lemez síkjának a távolsága is (r=-0,8). E két egymástól 

független varratgeometriai értéket összevontam, és egy dimenzió nélküli mennyiséget 

vezettem be. A számított értékek és a hegesztett varrat szilárdsága között 10 N-nál 
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r=0,99, 15N-nál r=0,98 illetve 20 N-nál r=0,98 korrelációt tapasztaltam. Az összes 

hegesztési erőszintet együtt vizsgálva a számított korrelációs együttható értékére r=0,94 

adódott. A megállapítás alapján, az adott peremfeltételek mellett készült hegesztett 

varrat szilárdsága külső geometriai mérései alapján jó közelítéssel becsülhető. 

A fénymikroszkópos vizsgálatok során elemzett paraméterkombinációkból készült 

varratokból 30 µm-es metszeteket készítettem, és azon mikro-szakítóvizsgálatokat 

végeztem el, amely célja kettős volt: egyrészt a tönkremenetel hosszabb lefutásúvá 

tétele, mert a 30 µm vékony fóliák szakítása estén síkfeszültségi állapot lép fel, és ekkor 

jobban összehasonlíthatóvá válik a deformációs munka, mint szabványos 

szakítóvizsgálatok esetében. A deformációs munkát a hegesztési energia függvényében 

ábrázolva megfigyeltem, hogy a harmadfokú illesztett görbék jellege hasonló a HHÖ 

szélességének a hegesztési energia függvényében ábrázolt értékeire fektetett görbékkel. 

E megfigyelés alapján a HHÖ szélessége és a deformációs munka közötti kapcsolat 

erősségét korreláció számításával igazoltam. A korrelációs együttható értéke az F=10 N 

esetében r=0,97, F=15 N-nál r=0,99 és F=20 N-os hegesztőerő esetében r=0,98, míg az 

összes mérési eredményre számított érték r=0,94. Megállapítható tehát, hogy a 

deformációs munka annál nagyobb, minél nagyobb a HHÖ szélessége.  

A mikro-szakítóvizsgálatok másik célja a tönkremenetel lefutásának elemzése volt. 

Kétféle tönkremenetelt különböztettem meg. A rideg jellegű tönkrementel esetében 

megfigyeltem, hogy a tönkremenetel a varratgyöknél keletkező repedésből indul ki, 

majd újabb repedés keletkezik a varrat felszínén a hozaganyag és a lemez anyaga 

között, és mindkét repedés szakaszosan, nagy gyorsasággal halad tovább a HHÖ-ben, 

ami a szakítógörbén lépcsős jellegű lefutásban mutatkozott meg. A képlékeny 

tönkremenetel esetében a varratgyök megnyílása után a repedésterjedés lokálisan 

megáll, nyakképződés figyelhető meg, amelyet a regisztrált erő-elmozdulás görbe, 

valamint a polarizált fényben készült mikroszkópos felvételek is bizonyítottak.  

A hosszú nyúlási folyamat után új repedés indul meg a varrat felszínéről a HHÖ-ben, 

majd ez a repedésterjedés is megáll, és a HHÖ tovább nyúlik/orientálódik, majd az 

erősen orientálódott HHÖ-ben makro-repedések alakulnak ki, és ettől a ponttól a 

tönkremenetel robbanásszerűen zajlik le. Mindkét tönkremeneteli típusú varratnak az 

azonos hegesztési paraméter beállítással elszakított ISO 527-3 próbatestek 

törésfelületeiről SEM felvételeket készítettem. A felvételek igazolták, hogy csak abban 

a zónában figyelhető meg képlékeny tönkremenetelre utaló fibrilláris kihúzódás, ahol a 

HHÖ-ben molekuláris kapcsolat is létrejött a hozaganyag és a lemez anyaga között. 
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5.1. TÉZISEK 
Az elvégzett kísérleteim alapján az alábbi tézisek fogalmazhatók meg [3, 4, 116, 131, 
132, 133, 134, 135]: 
 
1) Megterveztem és felépítettem egy fél-automatizált hegesztőportált, amellyel a kézi 

forrógázos műanyag hegesztési eljárás hegesztési paramétereit: a hegesztési 

hőmérsékletet, a hegesztési térfogatáramot, a hegesztési sebességet és a hegesztőerőt 

szabályozhatóvá, valamint függetlenné tettem az emberi tényezőtől. Ezzel a 

hegesztőportállal készült hegesztett varrat reprodukálhatóvá és a hegesztési 

paramétereknek a hatása vizsgálható vált a kialakult varrat szilárdságára.  

2) Varianciaanalízis két faktor szerinti keresztosztályozása alapján megállapítottam, 

hogy a forrógázos hegesztési eljárással készített hegesztett varrat szilárdságára a 

hegesztési hőmérsékletnek, az áramló gáz térfogatáramának, a hegesztési 

sebességnek és a hegesztőerőnek a hatása szignifikáns, és így a hegesztett varrat 

szilárdsága mind a négy hegesztési paramétertől komplexen függ. 

a) Forrógázos hegesztésnél, polipropilén blokk-kopolimer (TIPPLEN CS 2-8000) 

esetében meghatároztam az egységnyi úthosszra átáramlott energia-

mennyiséget, amely egyesíti a hegesztési hőmérsékletet, hegesztési 

térfogatáramot, valamint a hegesztési sebességet. A hegesztési energiát a 

                                      
S

TR
pqTTc vp

⋅
⋅

⋅⋅−⋅
=Κ

1000

)(
1

1
12

  

összefüggéssel írtam le, melynek dimenziója J/mm. Ahol a K a hegesztési 

energia, cp az áramló gáz fajhője állandó nyomáson, T1 a gáz alaphőmérséklete, 

T2 a gáz felmelegített hőmérséklete, qv az áramló gáz térfogatárama, p1 a gáz 

nyomása, R gázállandó, S a hegesztés sebessége SI mértékegységekben.  

b) Bebizonyítottam, hogy extrudált polipropilén blokk-kopolimerből (TIPPLEN CS 

2-8000) készült 45°-os élletörésű 3 mm vastagságú lemez, 5 mm széles 

háromszög-profilú hozaganyaggal, Leister 106.986 típusú gyorshegesztő 

feltéttel való forrógázos hegesztése során a készült hegesztett varrat esetében a 

hegesztett varrat szilárdsága forrógázos hegesztési eljárás esetében 

497,12108917,87872,1
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általános alakban írható fel, amely függvénynek a determinációs együtthatója 

R2=0,7051. 
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3) Bebizonyítottam, hogy a forrógázos hegesztési eljárással készített varrat 

hőhatásövezete három jó elkülöníthető részre osztható fel. Az első zóna az 

alapanyag hideg zónája, amelynek szupermolekuláris szerkezete nem módosult a 

hegesztés hőhatása során. A második zóna egy plasztikus zóna, amelyben az anyag 

nem ömlött meg teljes mértékben, és nyírt réteg alakult ki, amely a hegesztőerő által 

kifejtett nyomás hatására jött létre. A harmadik zóna a folyási zóna, amely a 

hőhatásövezet legbelső része. Ebben az övezetben anyag teljes mértékben 

megömlött, és a hegesztőerő hatására áramlott, majd újra megszilárdult. Ennek a 

zónának a határán kis szferolitátmérők találhatók, amely a nagy lehülési sebesség 

által alakult ki. A hőhatásövezet közepe felé haladva a szferolitátmérők növekednek.  

a) Megállapítottam, hogy a hőhatásövezet szélessége, a két plasztikus és a hideg 

zóna közötti távolság polarizált fényben mikroszkóppal jól mérhető.  

A vizsgált mintákon a hőhatásövezet szélessége és a hegesztett varrat 

szilárdsága közötti lineáris y=12,4167+14,3424x függvénykapcsolat mellett 

r=0,85 korrelációjú kapcsolat áll fenn. 

b) A hegesztett varrat szélessége, valamint a hozaganyag és a lemez síkjának a 

távolságából meghatároztam a dimenzió nélküli varratgeometriai tényezőt, 

amelyet 
Vsz

LvHmJ +
=  összefüggéssel írtam le. Ahol a Hm a hozaganyag lemez 

síkjából kiemelkedő magassága, Lv a hegesztett lemez vastagsága, Vsz a varrat 

szélessége. A varratgeometriai tényező és a hegesztett varrat szilárdsága között 

r=-0,95 korrelációjú kapcsolat áll fenn y=28,9741-21,4586x függvénykapcsolat 

mellett, amely alapján az adott hegesztési peremfeltételek mellett készült 

hegesztett varrat szilárdsága annak geometriája alapján jól becsülhető. 

4) Rámutattam, hogy hegesztett varratból a hegesztés vonalára merőlegesen kimetszett 

30 µm vékony fóliák mikro-szakítóvizsgálata során síkfeszültségi állapotban a 

tönkremenetel hosszabb lefutású, mint síkalakváltozási állapotban. Ezáltal a 

deformációs munka jól összehasonlító, valamint a varrat tönkremenetelének lefutása 

elemezhető.  

a) Megállapítottam, hogy a hegesztett varrat által elnyelhető deformációs munka 

annál nagyobb, minél szélesebb a hőhatásövezet. Az összefüggés r=0,95-ös 

korrelációs együtthatóval jellemezhető, y=-0,0915+14,2186x függvény-

kapcsolat mellett.  



PhD értekezés Az eredmények összefoglalása 

   
Marczis Balázs  96 

b) A hegesztett varratok mikro-szakítóvizsgálata alapján kimutattam, hogy rideg- 

és képlékeny jellegű tönkremenetel figyelhető meg forrógázos hegesztési 

eljárással készült varratoknál. A rideg jelleg esetében a tönkremenetel a 

varratgyöknél keletkező repedésből indul ki és szakaszosan, nagy gyorsasággal 

halad tovább a hőhatásövezetben, ami a szakítógörbén lépcsős jellegű lefutásban 

jelentkezik. A képlékeny tönkremenetel során a varratgyök megnyílása után a 

repedésterjedés lokálisan megáll, amelyet nyakképződés követ. Ezt a regisztrált 

erő-elmozdulás görbék, valamint a polarizált fényben készült mikroszkópos 

felvételek is bizonyítottak. Az erősen orientálódott hőhatásövezetben belső 

mikro-repedések alakulnak ki, és ezek megjelenésétől a repedésterjedés 

instabillá válik, a tönkremenetel robbanásszerűen zajlik le. 

5.2. GYAKORLATI ALKALMAZHATÓSÁG 
A dolgozatomban kézi forrógázos hegesztési eljárást elemeztem, és megállapítottam, 

hogy a hegesztési paraméterek komplexen befolyásolják a kialakult varrat szilárdságát. 

Három hegesztési paramétert (hegesztési hőmérséklet, hegesztési térfogatáram és 

hegesztési sebesség) egy összefüggés alapján összevontam, és ezzel meghatároztam a 

hegesztési energiát, amely egységnyi úthosszra vonatkoztatott energiamennyiség. Ebben 

az összefüggésben a hegesztési sebesség emberi tényezőtől függő hegesztési paraméter, 

ezáltal a kézi hegesztés során a sebesség ingadozásával az egységnyi hegesztett 

úthosszra áramlott energia ingadozhat a hegesztés körülményeitől függően. Az állandó 

hegesztési energia, a változó hegesztési sebesség mellett a hegesztési hőmérsékletet, 

vagy a hegesztési térfogatáramnak a változásával kompenzálható. A hegesztési 

hőmérsékletnek a gyors változtatása a fűtőelem tehetetlensége miatt nem valósítható 

meg, de a térfogatáram változtatásával jelentős mértékben módosítható az átáramlott 

hegesztési energiamennyiség (ANOVA analízis is rámutatott).  

A fenti megfontolás alapján a forrógázos hegesztőgép a következőképpen fejleszthető 

tovább: a hegesztés során a hozaganyag mozgását, ezáltal hegesztési sebességet egy 

tapintógörgővel ellátott sebességmérővel folyamatosan mérhetővé lehet tenni, és ezen 

adat birtokában a hegesztőgépbe beépített mikroprocesszor szabályozhatja egy szelep 

segítségével az áramló levegő térfogatáramát, ezzel konstans hegesztési energiát 

biztosítva a hegesztés folyamán.  

Az állandó hegesztőerő a gyorshegesztő feltét fejlesztésével megvalósítható. 

Amennyiben a gyorshegesztő feltétnek a hegesztés síkjával párhuzamos és a hegesztési 

varratra merőleges tengelyen az elfordulása biztosított, és az elfordulást szabályozható 
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rugóerővel akadályozzuk meg, úgy egy adott szöghöz konstans és egyben a rúgóerő 

állításával szabályozható hegesztőerő tartozik. Ezekkel a módosításokkal ellátott 

hegesztőgéppel a forrógázos technológia sokkal megbízhatóbbá, és a hegesztést 

kivitelező embertől függetlenebbé válna. 

A dolgozat másik jelentős gyakorlati eredménye, hogy erős kapcsolatot tártam fel a 

hegesztett varrat külső geometriájának és a varrat szilárdsága között. Ezáltal, 

amennyiben az adott varratgeometriai tényező, mérési eredményekkel alá van támasztva 

az adott hegesztési peremfeltételek mellett, a készített hegesztett varrat szilárdsága 

roncsolás mentesen becsülhető. 

5.3. TOVÁBBI KUTATÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK 
Tekintettel a műanyaghegesztés technika térhódítására, fontosnak tartom a további, a 

gyakorlatban nagy jelentőségű anyagok (HDPE, PA, PBT stb.) hegeszthetőségének a 

vizsgálatát, a hegesztési paraméterek optimálását [131, 132]. A PP vizsgálatához 

hasonlóan minden anyagnál és lemezvastagságnál meghatározható az a varratgeometriai 

tényező, amellyel a hegesztési varrat szilárdsága roncsolásmentes módszerrel 

becsülhető. Ezekhez az optimalizációkhoz a jelen dolgozat elvi segítséget ad. 

További kutatást igényel a hegesztési varrat profiljának a vizsgálata, mert 

megfigyeléseim szerint minden esetben a varratgyökből indult ki a repedés, és 

valószínűsítem, hogy ez más varratprofillal pl. X, vagy U varrat alkalmazásával, 

kedvezőbbé tehető. 

A hegesztési felületeket érő jelentős hőmennyiség, valamint az oxidatív hatású forró 

levegő hatására degradációs folyamatok játszódhatnak le az ömledék felületén, ezért 

ezen a területen is további reológiai vizsgálatok szükségesek. 

A hegesztett varrat tartósidejű vizsgálata is lényeges kutatási terület a forrógázos 

hegesztési technológia és minden műanyag hegesztési eljárás esetében is, mert a 

hegesztett elem (pl. PE csővezetékek) időtartam-szilárdsága fontos tényező a tervezés 

során. 
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7. MELLÉKLETEK 

 

 

M1. ábra Polimer szerkezeti elemek kötéseinek rendszerezése 
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M2. ábra Hegesztőportállal szemben támasztott követelmények 
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M3. ábra A forrógázos hegesztés során alkalmazott hozaganyag geometriája 

 

1) Áramló gázra vonatkozó követelmények 

a) Fokozatmentesen állítható hőmérséklet (20-600 °C) 

b) Állítható térfogatáram (0-100 l/min) 

2) Hegesztőgép mozgatására vonatkozó követelmények 

a) Szabályozható sebességű előtolás (0-200 mm/perc) 

b) Mindkét irányban való mozgathatóság 

3) Hegesztőfejre vonatkozó követelmények 

a) A mozgatás egyenes vonal mentén történjen 

b) A hegesztőfej magasságát az anyagvastagságnak megfelelően állítani 

lehessen 

c) A gyorshegesztő feltét varratmederbe préselő erejének 

változtathatósága 

4) Hegesztendő lemez rögzítése 

a) A hegesztőfej mozgáspályáját nem akadályozhatja 

b) Mindkét hegesztendő alapanyagot elmozdulásmentesen rögzítse 

c) Tér biztosítása az esetlegesen átömlött anyag részére 

5) A hegesztett munkadarabbal kapcsolatos követelmények 

a) Lehetőség legyen különböző szabványos próbatestek kimunkálására 

b) Folyamatos hegesztéssel minimum 15 db próbatestet lehessen 

elkészíteni. 
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M4. ábra PP lemez és a hegesztéshez alkalmazott hozaganyag DSC görbéi 

 

 

 

l3 ≥150 
l1 60,0 ± 0,5 
r ≥60 
l2 106 – 120 
b2 20 ± 0,2 
b1 10 ± 0,2 
h 4,0 ± 0,2 
L0 50 ± 0,5 
L 5

02
+l  

M5. ábra EN ISO 527-2:1996  1B típusú piskóta alakú próbatest 
l3: a próbatest teljes hossza; l2: kimunkált hossz; l1: gyengített, párhuzamos keresztmetszet hossza; 
L0: vizsgált hossz; L: befogási távolság; h: próbatest ajánlott vastagsága; b1: próbatest szélessége a 

gyengített keresztmetszetnél; b2: A próbatest szélessége a gyengítetlen keresztmetszeten; r: gyengített 
keresztmetszet kimunkálási sugara 

 

Próbatest
Száma 

b1  
[mm] 

h  
[mm] 

A (b1*h) 
[mm2] 

Fmax  
[N] 

σmax 
[N/mm2] 

εmax  
[%] 

1 3,03 9,9 30,00 683,10 22,77 7,88% 
2 3,03 9,3 28,18 610,44 21,66 8,40% 
3 3,03 9,9 30,00 672,20 22,41 7,80% 
4 3,04 9,3 28,27 611,33 21,62 8,46% 
5 3,04 9,3 28,27 616,90 21,82 7,85% 

Átlag: 3,03 9,54 28,94 638,79 22,06 8,08% 
Szórás: 0,01 0,33 0,96 35,76 0,51 0,32% 

M1. táblázat Az alapanyag szakítóvizsgálatainak eredménye 
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b 10-25 
h 1≥ 
L0 50 ± 0,5 
L 100 ± 5 
l3 ≥150 

 

M6. ábra EN ISO 527-3:1996  2 típusú téglalap alakú próbatest 
l3: a próbatest teljes hossza; L0: vizsgált hossz; L: befogási távolság;  

h: próbatest ajánlott vastagsága; b: próbatest szélessége; 1: jelölővonal 

 

M2. táblázat Az összes hegesztési paraméterkombinációval elvégzett szakítóvizsgálatok eredményei 
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1 2 3 4 5 6 7 

maxσ  s 

1 220 40 50 10 224,1 12,61 11,57 12,98 12,77 11,49 13,47 12,48 12,48 0,72 
2 220 40 50 15 224,1 13,49 12,95 13,12 11,78 12,70 12,19 12,17 12,63 0,61 
3 220 40 50 20 224,1 11,66 12,17 14,45 13,24 13,58 12,58 14,32 13,14 1,06 
4 220 40 75 10 149,4 8,17 8,39 8,86 10,06 9,08 10,75 9,55 9,27 0,92 
5 220 40 75 15 149,4 10,90 11,09 12,06 11,85 10,24 12,34 11,70 11,45 0,74 
6 220 40 75 20 149,4 12,20 14,11 14,37 13,84 13,19 13,72 13,95 13,63 0,73 
7 220 40 100 10 112,0 8,00 7,31 6,78 6,43 6,67 7,04 7,37 7,09 0,53 
8 220 40 100 15 112,0 5,53 5,30 3,41 4,26 6,24 4,66 4,70 4,87 0,92 
9 220 40 100 20 112,0 7,82 5,56 8,15 6,07 9,11 7,95 6,61 7,32 1,27 
10 220 50 50 10 280,1 14,48 13,77 12,85 12,85 13,50 14,80 15,00 13,90 0,89 
11 220 50 50 15 280,1 15,70 15,70 15,58 15,56 15,26 15,89 15,64 15,62 0,19 
12 220 50 50 20 280,1 15,60 15,48 15,31 15,40 15,57 15,18 15,19 15,39 0,17 
13 220 50 75 10 186,7 12,04 11,98 11,82 11,34 11,59 11,86 10,84 11,64 0,43 
14 220 50 75 15 186,7 12,69 12,34 12,54 12,73 12,62 13,48 12,97 12,77 0,37 
15 220 50 75 20 186,7 14,23 13,08 13,55 14,13 12,70 13,76 13,70 13,59 0,55 
16 220 50 100 10 147,1 8,43 6,99 9,42 8,62 8,08 8,80 9,31 8,52 0,82 
17 220 50 100 15 147,1 11,06 10,85 10,91 12,24 8,54 10,71 9,19 10,50 1,24 
18 220 50 100 20 147,1 9,13 9,28 9,46 8,98 9,20 9,42 7,65 9,02 0,62 
19 220 60 50 10 336,1 15,47 15,04 16,09 16,49 14,75 15,66 15,53 15,58 0,59 
20 220 60 50 15 336,1 18,02 18,12 18,71 17,52 18,52 18,36 18,29 18,22 0,39 
21 220 60 50 20 336,1 17,31 16,98 17,28 17,29 18,23 17,43 17,38 17,41 0,39 
22 220 60 75 10 224,1 13,45 13,06 14,14 13,37 13,75 13,11 13,28 13,45 0,38 
23 220 60 75 15 224,1 15,44 15,81 15,68 15,70 14,91 15,65 15,52 15,53 0,30 
24 220 60 75 20 224,1 14,36 13,55 13,62 13,98 14,19 14,13 14,09 13,99 0,30 
25 220 60 100 10 168,0 9,92 8,94 9,67 8,74 7,85 8,52 9,90 9,08 0,78 
26 220 60 100 15 168,0 12,11 13,80 12,25 14,44 14,44 14,22 14,62 13,70 1,07 
27 220 60 100 20 168,0 9,04 10,93 10,99 9,84 10,98 10,44 9,48 10,24 0,80 
28 220 70 50 10 392,1 15,71 16,09 16,91 16,35 17,25 15,80 16,92 16,43 0,60 
29 220 70 50 15 392,1 20,23 19,01 19,70 20,16 19,18 19,88 19,37 19,65 0,48 
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30 220 70 50 20 392,1 18,77 18,37 16,99 17,84 17,55 17,13 18,89 17,93 0,76 
31 220 70 75 10 261,4 14,09 13,67 14,89 13,60 12,38 13,11 13,92 13,66 0,78 
32 220 70 75 15 261,4 17,21 17,04 16,09 15,47 17,48 16,59 16,76 16,66 0,69 
33 220 70 75 20 261,4 15,02 12,71 13,33 14,95 14,71 13,13 15,29 14,16 1,06 
34 220 70 100 10 196,1 9,53 8,66 10,41 10,36 9,13 9,44 9,00 9,50 0,67 
35 220 70 100 15 196,1 14,69 15,41 17,25 14,28 16,20 15,25 15,95 15,58 0,99 
36 220 70 100 20 196,1 10,83 10,42 11,67 12,83 12,65 10,42 10,70 11,36 1,03 
37 220 80 50 10 448,1 17,59 16,55 18,12 16,64 17,41 16,71 16,26 17,04 0,67 
38 220 80 50 15 448,1 19,48 20,45 18,45 19,62 20,36 18,22 19,15 19,39 0,86 
39 220 80 50 20 448,1 18,86 18,97 18,38 18,07 17,43 17,67 18,81 18,31 0,61 
40 220 80 75 10 298,8 13,75 13,84 14,36 13,83 12,11 12,70 12,53 13,30 0,84 
41 220 80 75 15 298,8 18,93 17,90 18,90 19,10 19,11 18,88 19,20 18,86 0,44 
42 220 80 75 20 298,8 13,49 14,11 14,07 14,28 14,37 14,59 13,40 14,04 0,45 
43 220 80 100 10 224,1 10,60 9,70 9,96 10,29 10,67 10,21 9,41 10,12 0,46 
44 220 80 100 15 224,1 15,61 15,69 15,64 16,40 16,44 16,74 15,76 16,04 0,47 
45 220 80 100 20 224,1 11,67 11,22 11,37 11,23 10,97 11,42 11,19 11,30 0,22 
46 225 40 50 10 229,8 13,01 13,86 12,71 13,74 13,49 13,00 13,56 13,34 0,43 
47 225 40 50 15 229,8 13,76 14,16 15,55 14,28 13,44 15,46 14,94 14,51 0,82 
48 225 40 50 20 229,8 13,84 14,73 16,54 15,86 15,89 14,13 14,39 15,06 1,04 
49 225 40 75 10 153,2 10,36 9,15 11,27 10,48 10,81 12,28 9,54 10,56 1,05 
50 225 40 75 15 153,2 12,32 12,21 12,16 12,24 13,55 12,01 11,87 12,34 0,56 
51 225 40 75 20 153,2 13,39 14,29 15,56 14,97 14,74 13,26 14,53 14,39 0,83 
52 225 40 100 10 114,9 9,00 10,16 7,11 9,97 7,62 8,01 7,38 8,46 1,25 
53 225 40 100 15 114,9 6,18 7,81 7,82 5,21 8,37 7,22 5,68 6,90 1,21 
54 225 40 100 20 114,9 8,54 10,89 7,66 9,67 7,57 10,54 9,13 9,14 1,31 
55 225 50 50 10 287,2 15,82 14,93 14,89 15,03 16,24 15,91 14,99 15,40 0,57 
56 225 50 50 15 287,2 17,19 16,12 17,71 17,71 17,92 16,55 16,92 17,16 0,67 
57 225 50 50 20 287,2 16,64 16,00 16,00 16,36 15,83 17,39 16,93 16,45 0,57 
58 225 50 75 10 191,5 13,25 12,20 12,23 13,14 13,62 13,84 11,76 12,86 0,80 
59 225 50 75 15 191,5 14,38 13,70 14,97 13,69 13,67 13,12 13,66 13,88 0,60 
60 225 50 75 20 191,5 15,90 14,28 14,00 14,92 13,80 14,38 14,83 14,59 0,71 
61 225 50 100 10 143,6 9,57 7,74 8,55 8,69 9,23 10,15 8,25 8,88 0,82 
62 225 50 100 15 143,6 15,07 13,72 11,63 12,07 12,04 12,93 12,72 12,88 1,19 
63 225 50 100 20 143,6 9,16 10,30 11,46 11,16 10,07 9,40 9,80 10,19 0,86 
64 225 60 50 10 344,6 15,66 17,57 16,48 15,87 17,26 16,54 17,15 16,65 0,72 
65 225 60 50 15 344,6 19,79 18,76 18,63 19,38 20,33 20,21 19,69 19,54 0,66 
66 225 60 50 20 344,6 17,40 18,72 17,96 18,63 18,12 17,53 17,67 18,01 0,52 
67 225 60 75 10 229,8 13,80 15,60 15,24 14,32 14,39 14,86 15,79 14,86 0,73 
68 225 60 75 15 229,8 16,63 16,69 17,04 17,15 17,13 16,84 16,66 16,88 0,23 
69 225 60 75 20 229,8 15,71 15,80 14,64 15,55 13,43 13,95 14,51 14,80 0,92 
70 225 60 100 10 172,3 8,47 9,68 8,92 10,53 9,71 9,23 10,35 9,56 0,74 
71 225 60 100 15 172,3 14,00 13,67 16,13 14,51 15,56 15,85 16,24 15,14 1,06 
72 225 60 100 20 172,3 11,42 10,16 11,53 11,05 11,20 10,24 10,76 10,91 0,55 
73 225 70 50 10 402,1 18,37 17,71 17,81 17,61 17,01 18,22 18,58 17,90 0,53 
74 225 70 50 15 402,1 18,70 19,87 19,14 18,67 20,07 19,57 19,41 19,35 0,54 
75 225 70 50 20 402,1 18,12 18,93 18,70 18,65 17,72 17,02 17,45 18,08 0,72 
76 225 70 75 10 268,0 15,17 14,48 12,60 16,20 16,32 14,84 15,16 14,97 1,25 
77 225 70 75 15 268,0 17,89 17,58 18,46 16,95 18,07 18,29 18,10 17,90 0,51 
78 225 70 75 20 268,0 14,28 14,80 12,70 15,80 15,57 16,48 13,58 14,74 1,33 
79 225 70 100 10 201,0 11,52 9,45 8,83 10,62 10,99 11,71 10,26 10,48 1,06 
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80 225 70 100 15 201,0 17,82 15,36 14,09 16,88 16,80 15,19 16,82 16,14 1,29 
81 225 70 100 20 201,0 10,78 11,28 13,32 12,33 12,49 11,37 13,36 12,13 1,02 
82 225 80 50 10 459,5 19,35 20,06 18,47 17,43 17,90 17,46 18,76 18,49 0,98 
83 225 80 50 15 459,5 18,86 17,42 19,69 18,63 18,98 19,74 17,64 18,71 0,91 
84 225 80 50 20 459,5 17,36 17,10 17,85 18,65 16,74 18,24 18,67 17,80 0,76 
85 225 80 75 10 306,3 14,50 16,30 17,03 14,02 15,06 16,66 14,07 15,38 1,27 
86 225 80 75 15 306,3 20,28 19,43 18,46 20,00 19,87 18,31 20,04 19,48 0,80 
87 225 80 75 20 306,3 12,86 14,63 13,38 14,35 13,77 13,56 14,81 13,91 0,71 
88 225 80 100 10 229,8 10,38 9,43 11,34 10,79 11,13 9,85 12,01 10,71 0,89 
89 225 80 100 15 229,8 13,09 15,16 15,65 15,78 16,44 13,29 14,78 14,88 1,27 
90 225 80 100 20 229,8 13,02 13,13 12,77 12,47 11,47 13,04 12,22 12,59 0,59 
91 230 40 50 10 235,4 14,29 14,61 15,66 15,11 13,54 14,12 14,96 14,61 0,70 
92 230 40 50 15 235,4 16,27 14,98 16,59 16,20 16,26 17,45 17,06 16,40 0,78 
93 230 40 50 20 235,4 15,12 13,55 14,70 14,53 15,60 15,22 15,86 14,94 0,77 
94 230 40 75 10 157,0 13,50 11,89 13,61 13,75 13,56 12,81 12,54 13,09 0,70 
95 230 40 75 15 157,0 12,16 14,56 12,12 15,22 13,83 13,62 12,45 13,43 1,22 
96 230 40 75 20 157,0 14,20 15,45 16,06 15,46 15,72 15,85 14,10 15,26 0,79 
97 230 40 100 10 117,7 7,61 8,90 8,88 9,76 9,60 7,95 8,68 8,77 0,79 
98 230 40 100 15 117,7 7,16 9,26 7,07 6,39 8,12 7,02 8,84 7,69 1,06 
99 230 40 100 20 117,7 11,50 12,02 10,76 11,58 10,73 11,17 12,24 11,43 0,58 
100 230 50 50 10 294,3 15,83 16,09 15,57 16,45 16,85 16,36 16,48 16,23 0,43 
101 230 50 50 15 294,3 18,83 17,89 18,82 17,40 19,06 17,78 18,49 18,33 0,63 
102 230 50 50 20 294,3 16,98 16,71 17,47 16,78 17,20 17,97 17,74 17,27 0,48 
103 230 50 75 10 196,2 14,63 13,40 13,14 14,12 13,98 15,24 14,59 14,16 0,73 
104 230 50 75 15 196,2 15,01 15,47 16,27 14,42 15,05 15,66 15,44 15,33 0,58 
105 230 50 75 20 196,2 14,51 15,57 13,25 16,14 16,67 13,63 15,63 15,06 1,29 
106 230 50 100 10 147,1 9,51 8,31 9,26 10,67 8,61 8,85 10,44 9,38 0,90 
107 230 50 100 15 147,1 14,29 11,77 13,19 14,87 13,23 11,72 14,21 13,33 1,23 
108 230 50 100 20 147,1 13,04 11,16 12,61 11,67 12,61 10,78 12,83 12,10 0,89 
109 230 60 50 10 353,2 17,56 18,51 17,83 18,31 18,16 17,66 17,84 17,98 0,35 
110 230 60 50 15 353,2 19,75 20,42 20,78 20,46 19,98 18,88 20,78 20,15 0,68 
111 230 60 50 20 353,2 17,78 18,82 18,87 16,80 17,31 17,03 19,09 17,96 0,96 
112 230 60 75 10 235,4 14,61 16,30 15,01 16,17 15,62 14,79 13,73 15,18 0,92 
113 230 60 75 15 235,4 19,06 16,84 17,53 18,66 18,18 18,41 17,63 18,04 0,76 
114 230 60 75 20 235,4 15,44 14,55 15,48 14,94 15,98 16,39 16,43 15,60 0,71 
115 230 60 100 10 176,6 11,01 11,07 10,89 10,97 10,31 8,74 9,82 10,40 0,87 
116 230 60 100 15 176,6 14,86 15,69 16,53 17,06 15,26 16,30 15,37 15,87 0,78 
117 230 60 100 20 176,6 11,62 12,97 12,19 13,61 13,57 12,55 11,75 12,61 0,81 
118 230 70 50 10 412,0 19,54 18,72 18,91 19,37 19,76 18,45 18,37 19,02 0,55 
119 230 70 50 15 412,0 18,95 19,39 19,57 20,08 20,35 19,14 19,51 19,57 0,49 
120 230 70 50 20 412,0 17,64 17,39 17,44 18,53 18,84 17,53 18,17 17,93 0,58 
121 230 70 75 10 274,7 15,75 16,31 16,37 15,55 14,17 16,07 16,17 15,77 0,76 
122 230 70 75 15 274,7 17,76 18,14 19,29 18,02 17,55 19,06 19,56 18,48 0,80 
123 230 70 75 20 274,7 16,16 14,96 15,39 14,53 16,11 14,11 15,93 15,31 0,81 
124 230 70 100 10 206,0 11,93 11,46 13,07 11,21 11,70 10,90 11,16 11,63 0,72 
125 230 70 100 15 206,0 16,76 15,35 14,73 15,97 17,13 16,17 14,38 15,78 1,02 
126 230 70 100 20 206,0 12,75 12,58 13,09 12,87 14,27 14,02 14,90 13,50 0,90 
127 230 80 50 10 470,9 18,73 19,05 18,78 20,14 19,50 19,77 20,37 19,48 0,65 
128 230 80 50 15 470,9 19,53 18,06 18,65 19,24 18,18 18,29 18,72 18,67 0,55 
129 230 80 50 20 470,9 17,97 19,04 17,94 18,81 19,16 18,25 19,16 18,62 0,55 
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130 230 80 75 10 313,9 17,62 16,03 15,96 16,99 16,53 17,18 16,14 16,64 0,64 
131 230 80 75 15 313,9 19,80 20,64 18,58 20,29 18,84 19,15 19,52 19,55 0,75 
132 230 80 75 20 313,9 14,16 15,28 14,53 13,99 15,54 15,91 14,88 14,90 0,72 
133 230 80 100 10 235,4 11,98 13,10 11,89 12,79 12,63 11,37 13,97 12,53 0,87 
134 230 80 100 15 235,4 14,03 13,63 14,56 14,22 15,09 13,09 12,89 13,93 0,79 
135 230 80 100 20 235,4 15,03 14,47 13,27 14,58 15,22 13,43 13,28 14,18 0,84 
136 235 40 50 10 241,1 16,75 16,71 15,65 14,44 13,70 15,79 16,79 15,69 1,22 
137 235 40 50 15 241,1 17,19 16,52 16,02 17,13 15,95 17,28 16,95 16,72 0,56 
138 235 40 50 20 241,1 14,90 14,50 15,52 14,84 13,45 16,82 14,09 14,87 1,08 
139 235 40 75 10 160,8 15,44 15,01 13,71 12,78 13,74 14,19 13,26 14,02 0,94 
140 235 40 75 15 160,8 15,71 15,38 15,55 15,22 15,35 15,34 14,09 15,24 0,53 
141 235 40 75 20 160,8 15,05 14,34 14,55 15,99 15,73 15,33 14,44 15,06 0,65 
142 235 40 100 10 120,6 9,30 11,53 11,24 11,10 11,29 10,86 9,18 10,64 0,98 
143 235 40 100 15 120,6 9,49 9,12 9,40 9,12 8,55 8,35 8,59 8,94 0,45 
144 235 40 100 20 120,6 9,43 9,41 11,96 10,32 11,24 10,45 12,67 10,78 1,24 
145 235 50 50 10 301,4 17,77 16,63 17,46 16,43 17,45 17,77 17,93 17,35 0,59 
146 235 50 50 15 301,4 18,64 18,63 18,88 18,27 18,97 18,14 18,06 18,51 0,36 
147 235 50 50 20 301,4 17,40 17,66 18,01 16,93 18,07 18,11 17,73 17,70 0,43 
148 235 50 75 10 200,9 15,93 14,46 15,90 15,39 16,59 15,39 14,79 15,49 0,72 
149 235 50 75 15 200,9 16,72 17,45 17,95 17,74 15,66 16,05 17,86 17,06 0,93 
150 235 50 75 20 200,9 14,70 15,30 15,29 15,25 14,37 15,70 15,93 15,22 0,54 
151 235 50 100 10 150,7 11,15 11,27 11,00 10,77 10,58 10,64 10,31 10,82 0,34 
152 235 50 100 15 150,7 13,15 11,96 12,63 12,99 13,74 15,40 12,08 13,14 1,17 
153 235 50 100 20 150,7 12,23 12,80 12,15 12,80 13,43 12,31 12,18 12,56 0,48 
154 235 60 50 10 361,7 17,35 17,94 17,81 17,94 18,36 18,84 18,87 18,16 0,56 
155 235 60 50 15 361,7 20,33 20,26 20,23 20,36 20,52 20,27 20,59 20,37 0,14 
156 235 60 50 20 361,7 18,40 17,69 18,34 17,72 17,95 17,38 18,06 17,93 0,37 
157 235 60 75 10 241,1 16,56 18,47 17,36 15,70 18,47 16,61 17,97 17,31 1,06 
158 235 60 75 15 241,1 17,06 18,97 17,86 16,20 18,97 17,11 18,47 17,81 1,06 
159 235 60 75 20 241,1 15,06 14,72 15,09 16,96 16,04 15,32 16,47 15,67 0,84 
160 235 60 100 10 180,8 11,67 11,05 11,89 12,44 11,74 11,38 10,73 11,56 0,56 
161 235 60 100 15 180,8 13,86 16,45 14,39 16,77 16,97 15,90 15,24 15,65 1,20 
162 235 60 100 20 180,8 12,41 11,92 13,49 13,67 13,70 13,43 13,83 13,21 0,74 
163 235 70 50 10 422,0 19,83 19,80 19,81 19,34 19,45 19,29 19,29 19,54 0,26 
164 235 70 50 15 422,0 19,71 19,12 19,51 20,24 19,63 19,91 19,02 19,59 0,43 
165 235 70 50 20 422,0 16,88 18,37 17,83 17,28 17,46 17,10 17,26 17,46 0,50 
166 235 70 75 10 281,3 19,63 18,39 16,06 18,07 16,82 17,56 18,22 17,82 1,15 
167 235 70 75 15 281,3 18,37 17,48 16,62 19,17 16,90 17,82 16,76 17,59 0,94 
168 235 70 75 20 281,3 16,50 16,61 16,80 16,10 15,97 16,43 16,38 16,40 0,29 
169 235 70 100 10 211,0 12,30 11,74 12,59 13,37 12,29 12,57 11,65 12,36 0,58 
170 235 70 100 15 211,0 15,55 15,95 16,60 14,87 15,34 17,92 17,05 16,18 1,07 
171 235 70 100 20 211,0 14,90 12,77 13,58 13,96 16,03 13,28 14,56 14,15 1,10 
172 235 80 50 10 482,3 19,29 19,91 19,53 20,79 20,04 21,11 19,52 20,03 0,68 
173 235 80 50 15 482,3 18,15 17,71 17,77 17,29 18,59 17,71 18,27 17,93 0,43 
174 235 80 50 20 482,3 17,72 16,69 17,52 17,28 17,55 17,32 17,98 17,44 0,41 
175 235 80 75 10 321,5 17,14 17,74 17,53 18,92 18,20 19,52 18,87 18,28 0,86 
176 235 80 75 15 321,5 18,66 18,37 17,29 16,58 17,08 18,78 18,22 17,85 0,86 
177 235 80 75 20 321,5 15,50 15,98 17,09 16,79 17,07 15,64 15,04 16,16 0,82 
178 235 80 100 10 241,1 15,67 12,52 13,59 14,41 14,54 13,09 12,83 13,80 1,12 
179 235 80 100 15 241,1 14,42 12,60 14,84 13,80 14,65 12,39 13,11 13,68 1,00 
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180 235 80 100 20 241,1 15,25 15,14 15,18 15,36 15,26 15,51 15,34 15,29 0,12 
181 240 40 50 10 246,8 16,74 17,31 17,28 17,16 17,03 16,77 17,59 17,13 0,31 
182 240 40 50 15 246,8 15,71 16,59 16,03 16,21 16,05 15,85 16,25 16,10 0,29 
183 240 40 50 20 246,8 15,57 14,94 15,96 14,57 14,08 15,78 13,48 14,91 0,92 
184 240 40 75 10 164,5 15,76 15,53 17,17 16,09 16,65 16,18 16,07 16,21 0,55 
185 240 40 75 15 164,5 14,93 14,94 12,90 13,95 12,96 15,03 15,88 14,37 1,13 
186 240 40 75 20 164,5 15,54 15,88 14,46 16,50 15,85 14,65 16,07 15,57 0,75 
187 240 40 100 10 123,4 13,04 12,31 11,39 13,21 12,37 13,45 11,99 12,54 0,74 
188 240 40 100 15 123,4 10,26 9,91 9,96 11,25 10,04 10,98 9,51 10,27 0,62 
189 240 40 100 20 123,4 12,45 13,35 12,71 11,62 13,77 13,20 12,87 12,85 0,70 
190 240 50 50 10 308,5 18,29 18,07 18,22 17,88 18,76 18,61 18,76 18,37 0,35 
191 240 50 50 15 308,5 17,52 17,43 17,85 17,87 17,08 17,58 17,64 17,57 0,27 
192 240 50 50 20 308,5 17,03 17,79 17,01 18,39 17,35 18,05 18,28 17,70 0,57 
193 240 50 75 10 205,7 17,15 17,07 16,11 17,77 16,43 16,05 16,74 16,76 0,62 
194 240 50 75 15 205,7 16,74 15,86 17,07 16,24 18,31 17,32 16,15 16,81 0,84 
195 240 50 75 20 205,7 15,54 15,95 15,53 16,38 15,68 14,17 14,16 15,34 0,86 
196 240 50 100 10 154,3 13,30 13,24 12,06 12,01 12,54 13,00 12,35 12,64 0,54 
197 240 50 100 15 154,3 13,58 12,32 14,82 12,85 14,46 13,40 12,48 13,41 0,96 
198 240 50 100 20 154,3 14,33 11,88 12,57 14,26 13,45 12,57 13,45 13,22 0,92 
199 240 60 50 10 370,2 19,02 19,54 19,16 19,16 19,54 19,18 19,54 19,30 0,22 
200 240 60 50 15 370,2 19,10 19,56 19,08 19,37 18,94 18,99 19,42 19,21 0,24 
201 240 60 50 20 370,2 16,91 18,39 19,06 17,86 17,51 17,62 18,75 18,02 0,75 
202 240 60 75 10 246,8 18,24 18,11 18,92 17,45 18,42 17,92 17,86 18,13 0,47 
203 240 60 75 15 246,8 17,66 18,46 16,80 18,04 17,30 17,58 19,37 17,89 0,84 
204 240 60 75 20 246,8 16,35 16,15 15,86 16,34 16,76 17,05 15,90 16,34 0,44 
205 240 60 100 10 185,1 13,05 14,58 12,54 14,26 12,54 13,84 13,98 13,54 0,83 
206 240 60 100 15 185,1 16,36 18,17 17,72 15,03 15,02 18,08 16,67 16,72 1,35 
207 240 60 100 20 185,1 14,64 12,54 13,90 14,80 12,34 14,69 13,63 13,79 1,02 
208 240 70 50 10 431,9 20,48 20,19 19,07 19,47 20,09 20,45 19,53 19,90 0,54 
209 240 70 50 15 431,9 18,08 18,66 18,33 18,94 18,66 18,23 18,85 18,54 0,33 
210 240 70 50 20 431,9 17,71 16,84 17,89 16,46 17,10 17,75 18,08 17,40 0,61 
211 240 70 75 10 287,9 19,01 19,37 17,62 16,77 18,69 19,99 18,97 18,63 1,09 
212 240 70 75 15 287,9 17,16 18,36 15,67 16,55 18,22 16,66 18,25 17,27 1,04 
213 240 70 75 20 287,9 18,06 16,26 18,09 18,28 15,79 17,83 17,22 17,36 0,98 
214 240 70 100 10 216,0 14,00 14,42 15,77 14,10 16,14 13,58 14,27 14,61 0,96 
215 240 70 100 15 216,0 14,79 17,19 17,64 17,73 15,62 17,03 14,45 16,35 1,37 
216 240 70 100 20 216,0 14,72 15,82 15,75 15,29 15,20 15,45 15,59 15,40 0,38 
217 240 80 50 10 493,6 19,72 20,15 20,53 19,29 19,82 19,98 20,15 19,95 0,39 
218 240 80 50 15 493,6 17,75 16,69 16,60 16,44 15,83 15,56 17,45 16,62 0,79 
219 240 80 50 20 493,6 16,35 15,75 17,29 17,14 16,08 17,53 17,36 16,79 0,71 
220 240 80 75 10 329,1 19,85 19,02 20,12 18,36 20,55 19,99 19,65 19,65 0,73 
221 240 80 75 15 329,1 17,76 17,10 16,75 18,01 16,87 16,62 15,82 16,99 0,73 
222 240 80 75 20 329,1 17,06 17,52 17,20 15,82 17,22 15,49 16,63 16,71 0,77 
223 240 80 100 10 246,8 15,68 15,37 15,51 15,60 15,73 15,66 15,64 15,60 0,12 
224 240 80 100 15 246,8 12,86 13,75 13,57 13,71 13,35 13,24 13,06 13,36 0,33 
225 240 80 100 20 246,8 16,08 15,75 16,62 15,94 17,02 17,64 17,44 16,64 0,75 

M2. táblázat Az összes hegesztési paraméterkombinációval elvégzett szakítóvizsgálatok eredményei 
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M7. ábra Hegesztési varrat szilárdságának változása a hőmérséklet függvényében különböző térfogatáramok mellett T[V] (S,F) mátrix 
A diagramok y tengelye 0-25 MPa tartományban 5 MPa-os osztással, x tengelye 215-245°C tartományban 5 °C-os osztással van ábrázolva.  

Az ábrázolt térfogatáramok: 40 l/perc 50 l/perc 60 l/perc 70 l/perc 80 l/perc  
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M8. ábra Hegesztési varrat szilárdságának változása a hőmérséklet függvényében különböző hegesztési sebességek mellett T[S] (F,V) mátrix 
A diagramok y tengelye 0-25 MPa tartományban 5 MPa-os osztással, x tengelye 215-245°C tartományban 5 °C-os osztással van ábrázolva.  

Az ábrázolt hegesztési sebesség: 50 mm/perc 75 mm/perc 100 mm/perc  
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M9. ábra Hegesztési varrat szilárdságának változása a hőmérséklet függvényében különböző hegesztési erők mellett T[F] (S,V) mátrix 
A diagramok y tengelye 0-25 MPa tartományban 5 MPa-os osztással, x tengelye 215-245°C tartományban 5 °C-os osztással van ábrázolva.  

Az ábrázolt hegesztési erő: 10 N 15 N 20 N
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S [mm/perc] 
50 75 100 R2 

F=10 F=15 F=20 F=10 F=15 F=20 F=10 F=15 F=20 

V=40l/perc 0,85 0,86 0,31 0,89 0,65 0,47 0,82 0,82 0,72 

V=50l/perc 0,88 0,84 0,81 0,90 0,83 0,40 0,84 0,46 0,81 

V=60l/perc 0,85 0,73 0,10 0,82 0,65 0,60 0,83 0,44 0,75 

V=70l/perc 0,88 0,34 0,15 0,77 0,34 0,63 0,83 0,04 0,73 

V=80l/perc 0,75 0,63 0,41 0,87 0,62 0,71 0,88 0,60 0,92 

M3. táblázat A T[V] (F,S) mátrixban lévő diagramokon szereplő másodfokú regressziós görbék R2 értékei 

 
V [l/perc] 

R2 

40 50 60 70 80 

F [N] 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 

S=50 mm/perc 0,85 0,86 0,31 0,88 0,84 0,81 0,85 0,73 0,10 0,88 0,34 0,15 0,75 0,63 0,41 

S=75 mm/perc 0,89 0,65 0,47 0,90 0,83 0,40 0,82 0,65 0,60 0,77 0,34 0,63 0,87 0,62 0,71 

S=100 mm/perc 0,82 0,82 0,72 0,84 0,46 0,81 0,83 0,44 0,75 0,83 0,04 0,73 0,88 0,60 0,92 

M4. táblázat A T[S] (F,V) diagramokon szereplő másodfokú regressziós görbék R2 értékei 

 

V [l/perc] 
R2 40 50 60 70 80 

S [mm/perc] 
50 75 100 50 75 100 50 75 100 50 75 100 50 75 100 

F=10 N 0,85 0,89 0,82 0,88 0,90 0,84 0,85 0,82 0,83 0,88 0,77 0,83 0,75 0,87 0,88
F=15 N 0,86 0,65 0,82 0,84 0,83 0,46 0,73 0,65 0,44 0,34 0,34 0,04 0,63 0,62 0,60
F=20 N 0,31 0,47 0,72 0,81 0,40 0,81 0,10 0,60 0,75 0,15 0,63 0,73 0,41 0,71 0,92

M5. táblázat A T[F] (S,V) diagramokon szereplő másodfokú regressziós görbék R2 értékei  
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A (T [°C]) 
σátlag 220 225 230 235 240 

10,90 12,32 12,16 15,71 14,93
11,09 12,21 14,56 15,38 14,94
12,06 12,16 12,12 15,55 12,90
11,85 12,24 15,22 15,22 13,95
10,24 13,55 13,83 15,35 12,96
12,34 12,01 13,62 15,34 15,03

40 

11,70 11,87 12,45 14,09 15,88
12,69 14,38 15,01 16,72 16,74
12,34 13,70 15,47 17,45 15,86
12,54 14,97 16,27 17,95 17,07
12,73 13,69 14,42 17,74 16,24
12,62 13,67 15,05 15,66 18,31
13,48 13,12 15,66 16,05 17,32

50 

12,97 13,66 15,44 17,86 16,15
15,44 16,63 19,06 17,06 17,66
15,81 16,69 16,84 18,97 18,46
15,68 17,04 17,53 17,86 16,80
15,70 17,15 18,66 16,20 18,04
14,91 17,13 18,18 18,97 17,30
15,65 16,84 18,41 17,11 17,58

60 

15,52 16,66 17,63 18,47 19,37
17,21 17,89 17,76 18,37 17,16
17,04 17,58 18,14 17,48 18,36
16,09 18,46 19,29 16,62 15,67
15,47 16,95 18,02 19,17 16,55
17,48 18,07 17,55 16,90 18,22
16,59 18,29 19,06 17,82 16,66

70 

16,76 18,10 19,56 16,76 18,25
18,93 20,28 19,80 18,66 17,76
17,90 19,43 20,64 18,37 17,10
18,90 18,46 18,58 17,29 16,75
19,10 20,00 20,29 16,58 18,01
19,11 19,87 18,84 17,08 16,87
18,88 18,31 19,15 18,78 16,62

B
 (V

 [l
/p

er
c]

) 

80 

19,20 20,04 19,52 18,22 15,82 

A (S [mm/perc]) 
σátlag 50 75 100 

17,6 19,8 17,8 
18,5 20,4 18,8 
17,8 20,8 18,9 
18,3 20,5 16,8 
18,2 20 17,3 
17,7 18,9 17 

10

17,8 20,8 19,1 
14,6 19,1 15,4 
16,3 16,8 14,6 
15 17,5 15,5 

16,2 18,7 14,9 
15,6 18,2 16 
14,8 18,4 16,4 

15

13,7 17,6 16,4 
11 14,9 11,6 

11,1 15,7 13 
10,9 16,5 12,2 
11 17,1 13,6 

10,3 15,3 13,6 
8,74 16,3 12,5 

B
 (F

 [N
])

 

20

9,82 15,4 11,8  

M6. táblázat Hegesztett varrat szilárdsági 
adatainak összefoglalása MPa-ban  

(S=75 mm/perces hegesztési sebesség és  
F=15N-os hegesztési erő mellett) 

M7. táblázat Hegesztett varrat szilárdsági 
adatainak összefoglalása MPa-ban  

(T=230°C-od hegesztési hőmérséklet és  
V=60 l/perces hegesztési térfogatáram mellett) 
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M10. ábra Hegesztett varrat szilárdsága a hegesztési energia függvényében 10, 15 és 20N hegesztőerőnél 

 

)(ˆ xY  Lineáris Másodfokú Harmadfokú Negyedfokú Ötödfokú 

a0 6,894*10+00 1,992*10+00 1,928*10+00 7,858*10+00 -1,098*10+01

a1 2,944*10-02 6,815*10-02 6,895*10-02 -3,071*10-02 3,676*10-01

a2 - -6,677*10-05 -6,976*10-05 5,104*10-04 -2,647*10-03

a3 - - 3,408*10-09 -1,394*10-06 1,039*10-05

a4 - - - 1,185*10-09 -1,965*10-08

a5 - - - - 1,404*10-11

∑ − 2)ˆ( j
ii Yy  2,186*10+03 1,929*10+03 1,929*10+03 1,922*10+03 1,912*10+03

2

)ˆ(
2

2

−

−
=

∑
n

Yy
s i

ii

r

 4,179*10+00 3,689*10+00 3,689*10+00 3,675*10+00 3,655*10+00

sr 2,044*10+00 1,921*10+00 1,921*10+00 1,917*10+00 1,912*10+00

vr 523 522 521 520 519

R2 6,616*10-01 7,013*10-01 7,013*10-01 7,024*10-01 7,040*10-01

M8. táblázat F=10N-os hegesztési erővel készült hegesztési varratok szilárdsági értékeire illesztett 
regressziós görbe adatai a hegesztési energia függvényében 
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)(ˆ xY  Lineáris Másodfokú Harmadfokú Negyedfokú Ötödfokú 

a0 9,528*10+00 -7,483*10-01 -6,471*10+00 -4,186*10+01 -1,029*10+02

a1 2,482*10-02 1,060*10-01 1,769*10-01 7,717*10-01 2,062*10+00

a2 - -1,400*10-04 -4,055*10-04 -3,868*10-03 -1,410*10-02

a3 - - 3,024*10-07 8,642*10-06 4,683*10-05

a4 - - - -7,074*10-09 -7,458*10-08

a5 - - - - 4,547*10-11

∑ − 2)ˆ( j
ii Yy  2,507*10+03 1,381*10+03 1,331*10+03 1,064*10+03 9,561*10+02

2

)ˆ(
2

2

−

−
=

∑
n

Yy
s i

ii

r

 4,794*10+00 2,640*10+00 2,546*10+00 2,034*10+00 1,828*10+00

sr 2,189*10+00 1,625*10+00 1,596*10+00 1,426*10+00 1,352*10+00

vr 523 522 521 520 519

R2 5,478*10-01 7,509*10-01 7,599*10-01 8,082*10-01 8,276*10-01

M9. táblázat F=15N-os hegesztési erővel készült hegesztési varratok szilárdsági értékeire illesztett 
regressziós görbe adatai a hegesztési energia függvényében 

 

)(ˆ xY  Lineáris Másodfokú Harmadfokú Negyedfokú Ötödfokú 

a0 9,535*10+00 4,881*10+00 4,869*10+00 -9,507*10+00 -3,875*10+01

a1 2,055*10-02 5,730*10-02 5,745*10-02 2,991*10-01 9,175*10-01

a2 - -6,340*10-05 -6,396*10-05 -1,471*10-03 -6,373*10-03

a3 - - 6,348*10-10 3,389*10-06 2,169*10-05

a4 - - - -2,874*10-09 -3,523*10-08

a5 - - - - 2,179*10-11

∑ − 2)ˆ( j
ii Yy  1,468*10+03 1,237*10+03 1,237*10+03 1,193*10+03 1,168*10+03

2

)ˆ(
2

2

−

−
=

∑
n

Yy
s i

ii

r

 2,808*10+00 2,366*10+00 2,366*10+00 2,281*10+00 2,234*10+00

sr 1,676*10+00 1,538*10+00 1,538*10+00 1,510*10+00 1,495*10+00

vr 523 522 521 520 519

R2 5,864*10-01 6,515*10-01 6,515*10-01 6,639*10-01 6,709*10-01

M10. táblázat F=20N-os hegesztési erővel készült hegesztési varratok szilárdsági értékeire illesztett 
regressziós görbe adatai a hegesztési energia függvényében 
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K 
[J/mm] 

F 
[N] 

Lv 
[mm]

D1sz 
[mm] 

D2sz 
[mm] 

Dsz  
[mm]

D1m 
[mm]

D2m 
[mm]

Dm  
[mm]

Vsz 
[mm]

Hm 
[mm] 

Vm 
[mm] 

HHÖsz 
[mm] 

maxσ  
[MPa]

147,1 10 3,06 0,16 0,10 0,13 0,08 0,12 0,10 4,81 1,21 3,18 0,03 9,38
147,1 15 3,07 0,45 0,34 0,40 0,18 0,11 0,14 5,61 1,27 3,06 0,04 13,33
147,1 20 3,09 0,55 0,41 0,48 0,13 0,06 0,10 6,10 1,35 3,29 0,05 12,10
224,1 10 3,02 0,58 0,52 0,55 0,09 0,12 0,11 6,00 1,15 3,14 0,14 13,45
224,1 15 3,08 0,53 0,60 0,56 0,04 0,11 0,08 6,15 1,19 3,15 0,12 15,53
224,1 20 2,98 0,43 0,51 0,47 0,10 0,20 0,15 5,78 0,97 3,17 0,09 13,99
294,3 10 3,08 0,97 0,97 0,97 0,18 0,35 0,27 6,66 1,04 3,41 0,31 16,23
294,3 15 2,98 1,54 1,63 1,58 0,36 0,31 0,33 7,50 0,96 3,28 0,34 18,33
294,3 20 2,99 1,26 1,29 1,28 0,64 0,59 0,62 7,34 0,78 3,58 0,28 17,27
361,7 10 3,07 1,34 1,62 1,48 0,35 0,39 0,37 7,51 0,76 3,62 0,53 18,16
361,7 15 2,97 1,59 1,81 1,70 0,52 0,56 0,54 7,85 0,63 3,18 0,36 20,37
361,7 20 2,93 1,80 1,85 1,82 0,55 0,53 0,54 7,91 0,53 3,10 0,34 17,93
431,9 10 3,1 1,64 1,83 1,74 0,63 0,55 0,59 8,06 0,79 4,20 0,66 19,90
431,9 15 2,99 1,30 1,45 1,37 0,56 0,53 0,55 7,53 0,72 3,99 0,34 18,54
431,9 20 2,97 1,52 1,38 1,45 0,71 0,68 0,69 7,42 0,57 3,76 0,25 17,40

M11. táblázat A fénymikroszkópos vizsgálat során elvégzett mérések eredményei 
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M12. táblázat Forrógázos hegesztett varratok mikro-szakítóvizsgálatakor rögzített erő-elmozdulás görbéi 
F=10, 15, 20N-os hegesztőerőnél és öt különböző hegesztési energiánál



 

 

Forrógázos hegesztési eljárás paramétereinek hatása a hegesztett 
polipropilén varrat szilárdságára és a varrat hőhatásövezetére 

PhD Értekezés 
Marczis Balázs 

 
ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Dolgozatomban a hegesztési eljárásokat a hegesztéshez szükséges fizikai állapotot biztosító 
hőátadás szerint csoportosítottam, rendszereztem és dolgoztam fel a szakirodalom alapján. 
Ennek megfelelően a dolgozat kísérleti részében a forrógázos hegesztési technológiák 
elemzését tűztem ki célul.  
A vizsgálatok kivitelezéséhez a kézi hőlégfúvós hegesztési eljárást automatizáltam, amellyel 
célom az emberi tényezők kizárása, és az ellenőrizhetőség kialakítása volt. Mérhetővé, 
valamint szabályozhatóvá tettem a hegesztési paramétereket, ezáltal lehetőség nyílt a 
hegesztési paraméterek közötti összefüggések meghatározására. A független hegesztési 
paramétereket (hegesztési hőmérséklet, hegesztési térfogatáram) öt szinten, a hegesztő 
szakembertől függő paramétereket (hegesztési sebesség, hegesztőerő) három szinten 
vizsgáltam. A hegesztéseket az összes lehetséges paraméterkombinációval elvégeztem.  
A varratokat szakítóvizsgálatokkal hasonlítottam össze. A szakítóvizsgálat során mért 
értékeket halmazok segítségével leírt mátrixokba rendezett diagramokon ábrázoltam, és 
elemeztem. Két faktor szerinti keresztosztályozású varianciaanalízis segítségével 
bebizonyítottam, hogy a varrat szilárdságára mind a négy hegesztési paraméter hatása 
szignifikáns és a hegesztett varrat minősége komplexen függ a négy hegesztési paramétertől. 
A forrógázos hegesztési eljárás termodinamikai megközelítése alapján meghatároztam az 
egységnyi hegesztési úthosszra jutó energia mennyiségét, majd a kialakult varrat szilárdságát 
másodfokú felületi függvénnyel írtam le a hegesztési energia és a hegesztőerő függvényében. 
A hegesztett varrat hőhatásövezetét (HHÖ) polarizált fényű mikroszkóppal vizsgáltam. A 
vizsgálatok alapján megalkottam a forrógázos hegesztés során kialakult HHÖ 
szupermolekuláris szerkezetének modelljét. A fénymikroszkópos vizsgálatok során a HHÖ 
szélessége és a hegesztett varrat szilárdsága közötti r=0,85 korrelációt tapasztaltam. A külső, 
mérhető geometria és a varrat szilárdsága közötti kapcsolat elemzéséhez bevezettem egy 
dimenzió nélküli mennyiséget, a varratgeometriai tényezőt. Ezen tényező és a hegesztett 
varrat szilárdsága között r=0,94 értékű korrelációt tapasztaltam.  
Mikro-szakítóvizsgálattal elemeztem a varrat deformációját. A szakítás folyamatát áteső 
polarizált fényben mikroszkóppal és a hozzá csatlakoztatott kamerával rögzítettem. Kétféle 
tönkremenetelt különböztettem meg. A rideg jellegű tönkremenetel esetében bebizonyítottam, 
hogy a tönkremenetel a varratgyöknél keletkező repedésből indul ki, majd újabb repedés 
keletkezik a varrat felszínén a hozaganyag és a lemez anyaga között, és mindkét repedés 
szakaszosan, nagy gyorsasággal halad tovább a HHÖ-ben, ami a szakítógörbén lépcsős 
jellegű lefutásban mutatkozott meg. A képlékeny tönkremenetel esetében a varratgyök 
megnyílása után a repedésterjedés lokálisan megáll, nyakképződés figyelhető meg, amelyet a 
regisztrált erő-elmozdulás görbe, valamint a polarizált fényben készült mikroszkópos 
felvételek is bizonyítottak. A hosszú nyúlási folyamat után új repedés indul meg a varrat 
felszínéről a HHÖ-ben, majd ez a repedésterjedés is megáll, és a HHÖ tovább 
nyúlik/orientálódik, majd az erősen orientálódott HHÖ-ben makrorepedések alakulnak ki, és 
ettől a ponttól a tönkremenetel robbanásszerűen zajlik le. Az azonos hegesztési paraméter-
beállítással elszakított próbatestek törésfelületeiről pásztázó elektronmikroszkópos 
felvételeket készítettem mindkét tönkremeneteli típus esetén, így igazoltam eredményeimet. 
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CONCLUSION 

 

Polymer welding technologies were classified and processed in my dissertation based on the 
heat transfer that provides the physical state necessary for welding. On the basis of the 
literature overview, my aim was to analyse the hot-gas welding technique in chapter “Results 
and discussion”. 
A welding portal was designed and built to make the welding parameters of manual hot-gas 
welding controllable and independent of human factors. I made the welding parameters 
controllable, and hence the observation and definition of the relationship between the welding 
parameters became possible. The independent parameters (welding temperature, air flow rate) 
were analysed at five levels, while human-dependent variables (welding speed, welding force) 
at three levels. Welding was performed for all possible combinations of the welding 
parameters. The welded seams were compared in tensile tests. The tensile results were plotted 
in matrices, described and analysed with sets. On the basis of Two Way Analysis of Variance, 
I concluded that all the four welding parameters have significant impact on welding strength, 
and they all influence the quality of the welded seam. Welding energy of the hot-gas welding 
technique was determined from thermodynamic aspect, and the welded seam strength was 
described by a quadratic surface function as a function of the welding energy and the welding 
force. 
The heat affected zone (HAZ) of the welded seam was analyzed with light microscope. On 
the basis of the microscope observation the supermolecular model of the HAZ was created. 
The microscope results revealed r=0.85 correlation between the welding strength and the 
HAZ. In order to analyse the correlation of the outer, measurable geometry and the welding 
strength, a dimensionless quantity, the welded seam coefficient, was introduced. 
I discovered r=0.94 correlation between this coefficient and the welding strength. 
I analysed the deformation of the seam with micro-tensile tests. The tensile procedure was 
recorded in polarized light with a camera connected to the microscope. I distinguished two 
types of damage. In case of brittle damage, I observed that the crack started from the bottom 
of the seam, then a new crack arose on the surface of the seam between the plate and the 
added material, and both cracks ran fast and fractionally in the HAZ what was revealed in the 
staged run of the force displacement curve. In case of ductile damage, after the root of the 
seam opened, crack propagation stopped locally, and neck forming could be observed proven 
by the force displacement curve and the microscope images. After the long elongation phase, 
a new crack started on the surface of the seam between the plate and the added material, and 
this crack also stopped, the HAZ elongated further, macrocracks were formed in this highly 
orientated HAZ, and from this point the damage ran fast through the HAZ. Scanning electron 
microscope images were taken of the damaged surface of the tensile specimens to support the 
results. 
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SUMMARY 

 

A welding portal was designed and built to make the welding parameters of manual hot-gas 
welding controllable and independent of human factors. The hot-gas welding technique was 
analysed. The welded seams were compared in tensile tests. On the basis of Two-Way 
Analysis of Variance, I concluded that all the four welding parameters have significant impact 
on welding strength, and they all influence the quality of the welded seam. Welding energy of 
the hot-gas welding technique was determined, and the welding strength was described by a 
quadratic surface function. The welded seam heat affected zone (HAZ) was analyzed with 
light microscope, correlation was observed between the welding strength and the width of the 
HAZ. A dimensionless quantity was introduced, as the welded seam coefficient, and it turned 
out to have correlation with the welding strength. I analysed the deformation of the seam with 
micro-tensile tests. I distinguished two types of damage form: brittle and ductile. Scanning 
electron microscope images were taken of the damaged surfaces to prove the results. 
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