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Előszó 
 
A Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar 
Járműgyártás és-javítás Tanszéke több évtizede foglalkozik nagy energiasűrűségű 
megmunkálások kutatásával és alkalmazásával [1,2,3,4]. Ezek közül az egyik jelentős irány a 
lézersugárral végzett felületmódosító eljárások vizsgálata. 

A logisztika fejlődésével, a termelésben és az elosztásban az azonosító eszközök 
(kódok) jelentősége fokozottan előtérbe került. Az információvesztés elkerülése érdekében 
lehetővé vált olyan jelölési-azonosítási rendszer kidolgozása, amelyben az információt az 
anyag szerkezetében, a fémek felületközeli rétegében a szövetszerkezet lokális 
megváltoztatása réven kialakított jelek hordozzák. A modern lézertechnikai és a korszerű 
anyagtudományi ismeretek alapján ferromágneses anyagokban kialakíthatóak olyan egyedi 
azonosítók (kódok), amelyek az anyag szerkezetében létrehozott változások eredményeként 
jönnek létre. A jelölés során a lézersugár fázisátalakulásokat, szövetszerkezeti változásokat 
hoz létre a fém felületközeli rétegében, amelyek eredményeként jelek alakíthatóak ki a fém 
saját anyagában. A szerkezetváltozásokat a kapcsolódó fizikai tulajdonságok (mágneses, 
illetve a transzport tulajdonságok) helyi megváltozása alapján, roncsolásmentes 
anyagvizsgálati módszerek segítségével érzékelhetjük. A témában végzett korábbi 
kutatómunka eredményeként szabadalmi bejelentés is született „Eljárás  jelölés illetve 
jelölésrendszer komplex kialakítására az anyagok szerkezetének, illetve belső feszültségeinek 
változtatásával és a jelek vagy jelcsomagok roncsolásmentes kiolvasásával” (P97013123sz.), 
PCT/HU98/00073., valamint USA Patent: Tracking Metallic Objects by Information 
Incorporated Threin,  No. US 6,527,193 B1 Date: Mar. 4, 2003 [?]. 

A tanszéki kutatómunkába doktoranduszként kapcsolódtam be, amely keretében a 
vékony (főként autókarosszéria) lemezek jelölhetőségének és kiolvashatóságának 
vizsgálatával foglalkoztam a kutatómunkám során. A téma újszerűségének elismerése jeléül 
elnyerte GVOP (-3.1.1.-2004-05-0452/3.0) támogatását, „Fém tárgyakba lézerrel írt 
logisztikai kódok elektromágneses elvű kiolvasási rendszere” címmel. A TU Wien-nel majd 
később az AC2T Research kutatóintézettel végzett közös külföldi kutatómunkát a TéT 
alapítvány segítette "Tribolasertechno" címmel.A kutatómunka eredményeiről több 
nemzetközi és hazai folyóiratban és konferencia kiadványban jelentettünk meg publikációkat.  

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni munkatársaimnak, kollégáimnak, akik 
kutatómunkám során segítségemre voltak. Köszönetet mondok témavezetőmnek dr. Takács 
János professzor úrnak, aki a téma kutatási irányainak, módszereinek kiválasztásában segített. 
Külön köszönöm dr. Lovas Antalnak és dr. Borbás Lajosnak az eredmények kiértékelésében 
és dolgozat korrektúrájában nyújtott segítségét. 
A vizsgálatok elvégzésében nyújtott segítségéért köszönetem fejezem ki a MTA MFA, MTA 
SZFKI, BME SZHVT, BME KGE, az ELTE TTK Általános Fizika Tanszék, az AC2T 
intézeteknek (Wiener-Neustadt), Safarik University Kassa, BAYATI munkatársainak. (Dr. 
Vértesy Gábor, Gasparics Antal, Dr. Pogány Lajos, Varga István, Dr. Pávó József, Dr. 
Gyimóthy Szabolcs, Dr. Ungár Tamás, Dr. Cziráki Ágnes, Dr. Friedrich Franek, Sebestyén 
Tamás, Dr. Peter Kollár, Dr. Jozef Kovač, Dr. Buza Gábor, Dr. Herczeg Szabolcs, Dr. 
Dobránszky János, Dr. Mészáros István) 
Továbbá köszönet a Metalelektro kft.-nek és DDKKK-nak az ösztöndíj-támogatásért, a TéT 
alapítványnak, amely a külföldi kutatómunkát segítette "Tribolasertechno" rövid címmel, 
valamint a NKTH-KPI GVOP 3.1.1. projekt támogatásért. 
 
Budapest, 2009. január 9. 
 ----------------------------------- 
 Kalincsák Zoltán 
 okleveles gépészmérnök 
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1. Bevezetés 
 

A gyártó és forgalmazó rendszerekben a logisztika fejlődésével az egyedi termékek 

vagy alkatrészek azonosítása a minőségfejlesztés és a termelésirányítás szempontjából egyre 

fontosabb. Számos területen alkalmaznak olyan jeleket vagy jelcsomagokat, amelyek 

önmagukban, vagy egymáshoz való viszonyukban információt hordoznak. Valamennyi 

azonosítási eljárás közül azonban legnagyobb gyakorlati jelentőségű a vonalkód. A vonalkód 

általában olyan optikailag érzékelhető kód, ahol a világos és sötét mezők meghatározott 

változása fejezi ki az információt [1]. Az automatikus termékazonosítás e széleskörűen 

használt (sokszor papír alapú optikai vonalkódos) módszere azonban használhatatlanná válik 

a vegyi kezelések, festés esetén, vagy korróziónak kitett felületeken. A logisztikai 

rendszerekben az ilyen információvesztés a rendszer megbízható használatát rontja.  

Számos esetben fontos lehet az is, hogy az információ ne legyen könnyen kiolvasható 

(rejtett legyen). A gépjárművek sorozatszámait, például motor, alvázszám, rendszerint 

mechanikusan, pl. beütéssel, külön számtábla felszegecselésével, az utóbbi években látható 

számok gravírozásával, vagy lyuksorozat kialakításával oldották meg. Ezeket a módszereket 

alapvetően a vizuális kiolvashatóság jellemzi. Számos tapasztalat mutatja, hogy járműlopások 

során ezek a jelek gyakran egyszerű eszközökkel, kis költséggel átírhatóak.  

Szerkezeti acélok esetén reális megoldásként kínálkozik a lokális szerkezetátalakítás.  

Erre legalkalmasabb technológia a precíziós lézeres felületi hőkezelés, mellyel helyileg 

pontosan meghatározott szövetszerkezeti változások alakíthatóak ki [2,3,4]. Ezek a változások 

jelentik a jelölések fizikai alapjait. 

Jelen dolgozat célja tehát a felület kis részleteinek helyileg pontos és jól 

reprodukálható módosításával a járműgyártás logisztikai folyamataihoz alkalmazható 

kódolási rendszer kialakítása, valamint a jelkiolvasási módszer kidolgozása. Az általam 

vizsgált jelölési rendszer kialakításának az alapja a fémes anyag (acél) lokális hőkezelése. A 

jelek létrehozása a szokásos jelfelvitel költségeinél nem drágább és a korszerű gyártás 

körülményei között nem jelent nehézséget, mert a lézeres jelölési technológia a gyártásba jól 

illeszthető.  

A lemezek saját anyagának megváltoztatása azonban sajátos fizikai problémákat vet 

fel. Ismerni kell a jelölendő anyag (acél) jellemző tulajdonságait, illetve a lézeres beavatkozás 

technológiai jellemzőit, kölcsönhatásait. A jelölés (lokális hőkezelés) során bekövetkező 

anyagszerkezeti változásokat a kapcsolódó fizikai tulajdonságok (mágneses illetve a 

transzport tulajdonságok) helyi megváltozása kíséri. E változások érzékelése a mágneses ill. 

villamos jellemzők segítségével válik lehetővé. Az információtartalom roncsolás- és 
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érintkezésmentes, mágneses, elektromos vagy akusztikus jellemzők helyi változásának 

mérésével és célelektronikák segítségével értelmezhető.  

A jelölés során olyan szerkezetváltoztatás létrehozása a célszerű, amelynek érzékelése 

akár bevonaton keresztül is (pl. festékréteg), kontaktus nélkül, roncsolásmentesen, a jel 

megsemmisülése vagy számottevő megváltozása (kiolvashatóságának megváltozása) nélkül 

megvalósítható. További fontos követelmény, hogy a jelölés az utána következő különféle 

felületkezelési és egyéb technológiai folyamatok hatására (pl. festés során festékbeégetés) is 

egyértelműen kiolvasható maradjon. A lézersugárral kialakított kódok az alvázba, a 

karosszéria elemeibe vagy tetszés szerinti egyezményes helyre már a gyártási folyamat során 

(kezdetén) felvihetők, amint erre az 1. ábra is utal.  

 

 

     festékréteg 
         ↓          alaplemez 
XTA4568Y256 

1.ábra A lézeres jelölés felhasználásának egyik lehetséges  példája 
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2. Irodalmi összefoglaló 
 

A lokális lézeres hőkezelésről, mint kódkialakítási technológiáról elég kevés 

információ található a tudományos közleményekben, ezért az irodalmi összefoglalóban a 

hozzá szorosan kapcsolódó tudományterületek feldolgozásának szántam a legnagyobb 

szerepet.  

A BME KSK Járműgyártás és –javítás Tanszéken folytatott korábbi kutatások alapján 

kiderült, hogy a lokális szövetszerkezet-változáson alapuló jelölési rendszer a korszerű ipari 

gyakorlat számára is számos új lehetőséget hordoz magában, például a hosszmérés extrém 

eseteire, vagy az egyedi azonosítók kialakítására [8,9]. A jelölés első sikeres alkalmazása a 

vasúti sínek termikus feszültségállapotának a meghatározása volt [2,3,4]. Ebben a jelölési 

rendszerben egymástól azonos távolságban lévő, öt jelből álló jelcsomag segítségével 

határozták meg a termikus dilatáció és/vagy az üzemi terhelések által keltett feszültségeket a 

vasúti sínekben. A sínek nagy karbon tartalma (C≈0,6%) miatt a helyi hőkezelés hatására 

kialakuló, ferrit-perlites alapszövettől eltérő martenzites szövet létrejötte egyértelműen 

bizonyítható volt. A sínjelölésre használt jelölési paraméterekkel (lézerteljesítmény, 

foltátmérő, pásztázási sebesség) és az alkalmazott jeltávolsággal és jelmélységgel –tekintettel 

a korróziós hatásokra is– tartós, stabil jelek váltak kialakíthatóvá a nagy karbontartalmú 

szerkezeti acélokban. A kis karbontartalmú vékony acéllemezekben kialakítandó jelek esetére 

a jelkialakítás és kiolvasás eredményeiről szinte nincs hozzáférhető információ.  

Mivel a jelölési eljárás során a felületre irányított nagy energiasűrűségű koncentrált 

sugárnyalábbal visszük fel az információt, ezért az irodalmi áttekintés során a lézersugár –

mint „megmunkálóeszköz”– és az alapanyag kölcsönhatásait mutatom be.  

A jelek kiolvasása elektromágneses elven történik, ezért ezt követően a mágnesesség 

alapfogalmait, valamint a mágneses tulajdonságokban bekövetkező változásokat foglaltam 

össze. Ezek után összefoglaltam a legelterjedtebb kódolási technikákat. 

A szövetszerkezeti változások nem csupán a fizikai tulajdonságok helyi változását 

jelentik, hanem mechanikai feszültségváltozást is eredményeznek az átalakult zóna 

környezetében. A kialakult feszültségeloszlás ismerete elengedhetetlenül fontos az 

alkalmazott lemez szerkezeti elemként való felhasználásának szempontjából. Az ébredő 

feszültségek ugyanis nem befolyásolhatják károsan a lemez geometriai és mechanikai 

tulajdonságait.  
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2.1 Lézer-anyag kölcsönhatások 
 

A lézersugár olyan adott hullámhosszúságú (monokromatikus) elektromágneses 

sugárzás, amely egymással azonos fázisban lévő (koherens) jól irányítható és fókuszálható 

sugárnyaláb, amely létrehozásából adódóan jól párhuzamosítható [5]. Hatása az anyag 

felületén és felületközeli rétegeiben a fizikai folyamatok láncolatát idézi elő. A bonyolult 

energiabecsatolás és hőelnyelési jelenség eredményeként az anyag szerkezete megváltozik.  

A lézer sugár a fémbe csak néhány atomsor mélységig hatol be. A lézersugár elnyelődése 

során a fotonok az anyag vékony felületi rétegének átadva energiájukat, a felülethez közeli 

pár atomsorhoz tartozó vezetési elektronokat gerjesztik. A felszínhez közeli atomoknak így 

megnő a mozgási energiája. Az anyag felső rétegeiben elnyelt és átalakult energia ezek után 

hővezetéssel terjed tovább.  Az abszorpciós övezet és környezete között igen nagy 

hőmérséklet-gradiens alakul ki, ugyanis a besugárzás kis térfogatra terjed ki és rövid ideig 

tart. Így a gyors felhevülést nagy sebességű lehűlés követi, elsősorban a test belső hővezetése 

következtében [12].  

Az elvezetett és a becsatoláskor keletkező hőmennyiség különbsége – a nagyságától 

függően – különféle szerkezeti változásokat (fázisátalakulásokat) hozhat létre. Számunkra a 

szilárd állapotban történő átalakulások (helyi hőkezelésként értékelhető folyamatok) a 

fontosak.  

Hőkezelésnél csak az elnyelt energiahányad fejt ki számunkra kedvező hatást, ezért a 

lézersugár elnyelődésének mértéke (abszorpciója) meghatározó jelentőségű a célozott 

hőkezelés szempontjából. Abszorpciós foknak nevezzük elektromágneses sugárzások 

esetében azt a százalékos mennyiséget, amely megmutatja, hogy a felületre érkező sugár 

energiájának hány százalékát nyeli el az anyag, adott beesési szög és hőmérséklet mellett [9]. 

Arra kell tehát törekedni, hogy a lézersugár lehető legnagyobb hányada behatolhasson az 

anyagba [8].  

 Az alkalmazott lézersugár hullámhossza jelentősen befolyásolja a természetes 

abszorpció mértékét, valamint a fókuszálással elérhető minimális sugárátmérőt. Az ipari 

alkalmazások szempontjából legfontosabb lézertípusok hullámhosszai: Nd:YAG=1,06 μm, 

CO2=10,6 μm. Az 2. ábra néhány fém abszorpciós fokát mutatja be szobahőmérsékleten az 

alkalmazott lézer hullámhosszának függvényében [8].  
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2. ábra Lézersugár elnyelődés szobahőmérsékleten [8]  

 

Az abszorpciós fok legnagyobb mértékben függ:  
• a munkadarab 

o anyagától 
o  hőmérsékletétől 
o felületi érdességétől 

• a lézer sugár  
o hullámhosszától 
o polarizációjától 
o beesési szögétől 
o teljesítménysűrűségtől 

A felület fajlagos visszaverő képességét és az elnyelési együtthatót állandónak 

feltételezve, a lézersugár behatolását az anyagba az alábbi egyenlet írja le [7]: 
xeRExE χ−−= )1()( 0                                                    (1) 

E(x)- az x mélységbe behatoló fényenergia 
E0  -  a felületre beeső energia 
R   -  a felület fajlagos fényvisszaverő képessége 
χ  -  az energiaelnyelési tényező 
 

Az elnyelőképesség növelhető különböző bevonatok segítségével, amelyek lehetnek 

különböző foszfátok (cink, vas, ólom, mangán), hőálló festékek, grafit szuszpenzió. A 

bevonat vastagságának megválasztásakor figyelembe kell venni, hogy túl vékony bevonatot a 

lézer könnyen roncsolja, s ezután a fém újra tükröz. A túl vastag bevonat esetén pedig túl sok 

teljesítményt emészt fel ennek a rétegnek a fűtése [7]. 

A 3. ábra a fémek elnyelő képességét –az elnyelt teljesítmény és a minta felületére eső 

összteljesítmény hányadosát- mutatja be a hőmérséklet függvényében.  

Az ábrán látható, hogy az olvadáspont alatti tartományban az elnyelő képesség kicsi (0,5-20 

%) mind a Nd:YAG, mind a CO2 lézer hullámhosszán (a és b görbe). Az olvadt és 

gőzfázisban (c görbe) viszont erősen megnövekszik. Mivel a lézeres hőkezelések általában 

szilárd állapotban történnek, célszerű a munkadarab elnyelő képességét különböző bevonatok 

segítségével megnövelni (d görbe) [7].  
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3. ábra Lézersugár elnyelődése a hőmérséklet függvényében [7]  

 
A lézeres hőkezelés szempontjából döntő jelentőségű, hogy a besugárzott anyagban 

lejátszódó fizikai és kémiai folyamatokat elsősorban a hőmérséklet határozza meg. Ezért a 

kialakuló hőmérsékletprofil ismerete elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a kívánt célt –a 

jel kialakítást- optimálisan valósíthassuk meg. A lokális hőkezelés szempontjából azt is fontos 

ismernünk, hogy a minta adott pontjának a hőmérséklete hogyan változik az idő 

függvényében. A kialakuló hőmérsékletprofilt a következő paraméterek határozzák meg: 

- az alkalmazott lézerteljesítmény 

- a lézerfolt mérete a munkadarabon 

- a mintadarab és a lézerfolt egymáshoz képesti mozgatási sebessége, 

valamint az anyag optikai és hőtani tulajdonságaitól is.  

Az álló helyzetű lézersugár által létrehozott hőmérséklet meghatározására több 

összefüggés is használatos. Ezek közül egy egyszerűbb, a felület adott pontjában a 

hőmérséklet az idő függvényében –a fűtési szakaszra vonatkozóan- a hővezetési egyenlet 

(T(t)) a következő megoldást adja [7]: 

π
kt

K
Aq

tT f2
)( =                                                           (2) 

A- az anyag elnyelőképessége 
qf- a lézer teljesítménysűrűsége (W/cm2) 
K- a minta hővezetőképessége (W/cmºC) 
k- az anyag hőmérsékletvezető képessége (cm2/s) 
t- a fűtés kezdetétől eltelt idő (s).  
 

Ha nyugvó pontszerű a hőforrás, a hely és idő függvényében meghatározható a 

hőmérséklet térbeli eloszlása. Pontszerű hőforrás esetén a hőmérséklet eloszlás izotermáit 

vázlatos formában a 4. ábrán láthatjuk.  
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4. ábra Izoterm hőmérséklet eloszlás pontszerű álló hőforrás esetében [13] 

 
A hőmérséklet meghatározására a következő összefüggés szolgál: 

( ) ( ) ( )
ξ

ξκ
πκρ

erfct
c

PATtzyxT
p

LL 2
1

0
0 4*

2
,,, −=−                                     (3) 

( )2
1

222

4 t

zyx

κ
ξ

++
=                                                       (4) 

( ) ( )∫
∞

−=
x

dxxxerfc 2exp2
π

                                                (5) 

Mivel a hőkezelési folyamat során a lézersugár a munkadarabhoz képest elmozdul, ezért 

fontos a hőmérséklet eloszlásának ismerete mozgó hőforrás esetén is. Mozgó pontszerű 

hőforrás esetén kialakuló izotermákat mutat be vázlatosan az 5. ábra.  

 
5. ábra Hőmérséklet eloszlás pontszerű mozgó hőforrás esetében [13] 

 

A hőmérséklet meghatározására ebben az esetben a következő összefüggés szolgál (t→∞): 
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A hőkezelés szempontjából fontos ismernünk, hogy a minta adott pontjának a hőmérséklete 

hogyan változik az elmozdulás hatására. A 6. ábra alsó részén a hőmérséklet változását 

láthatjuk az elmozdulás függvényében.  

 

velőtolás

6. ábra Lézeres hőkezelés mozgó sugárforrással, valamint a hőmérséklet változása az x 
távolság függvényében [7] 

 

A relatív elmozdulás következtében különböző hőmérsékletprofilok alakulnak ki az 

anyagban. Az elmozdulási sebesség nagysága meghatározza a hőtorlódás mértékét, ezáltal az 

átalakult rész minőségét (geometria, fázisviszonyok). Mozgó hőforrás esetén kialakuló 

izotermákat mutat be a 7. ábra. Az ábrán látható, hogy a sebesség növelésével a hőeloszlás 

szimmetriája, valamint az alapanyag felhevülésének mértéke is megváltozik. Ez a felszíni 

réteget kisebb mélységben érinti. 

 
7. ábra Lézeres hőkezelés közben a hőmérséklet eloszlása különböző előtolási sebességek 

esetén [13] 
                                                                                                  

Mozgó lézersugár környezetében kialakuló hőmérséklet eloszlásra mutat példát a 8. ábra is. A 

vizsgálatok TEM0,0 intenzitás eloszlásnál készültek egy a mozgás irányában és arra merőleges 

metszetben a felülettől számítva különböző mélységekben. 
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8. ábra Lézerfolt körüli hőmérséklet eloszlás  

(a) a haladás irányában, (b) a haladás irányára merőlegesen [17] 
 
 

Mivel a lokális lézeres hőkezelést mint jelölési rendszert szeretnénk alkalmazni, ezért 

a jelek kialakítása során szem előtt kell tartani a jelkiolvasás szempontjait is. A jelölés 

helyének pontos meghatározása szempontjából legkedvezőbb jelalakot a 9. ábrán láthatjuk. 

 
9. ábra A lehetséges és ideális jelalak [9] 

 
Mint az előzőekben láttuk a hőterjedés fizikai természete, törvényszerűségei azonban nem 

teszik lehetővé tetszés szerinti jelalak létrehozását. TEM(0,0) módusszerkezetet –Gauss nyaláb 

(lásd 11. ábra)–  és egyenletes hőelvezetést feltételezve félkör keresztmetszetű átalakult zónát 

kapunk.   

 
 

2.1.1 A hőkezelési folyamatot befolyásoló tényezők 
 

2.1.1.1 Az alapanyag fizikai jellemzői 
 

Az átalakult réteg tulajdonságait a munkadarab konstrukciós jellemzői és az anyagának fizikai 

tulajdonságai is nagymértékben befolyásolják. Az alábbiakban röviden, definíciószerűen 

tárgyalásra kerülnek az alapanyag azon fizikai jellemzői, amelyek a lézeres hőkezelés során 

lezajló szerkezetátalakulásokra hatással vannak [9].   
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• Abszorpciós képesség 

A munkadarab azon tulajdonsága, hogy a felületre érkező sugár energiájának hány százalékát 

nyeli el. Befolyásoló tényezőit a 2.1 fejezetben ismertettem. 
 

• Az alapanyag összetétele, alapszövete 

A hőkezelés hatására bekövetkező szerkezeti változásokat nagymértékben befolyásolja a 

munkadarab összetétele. Döntő jelentőségű a karbon tartalom, de emellett fontos szerep jut a 

kritikus lehűlési sebességet csökkentő ötvözőknek is. 
 

• Az alapanyag termofizikai jellemzői 

Legfontosabb a hővezető-képesség (λ,[W/mK]) és a fajhő (c,[J/kgK]). Mindkettő a lehűlés és 

a felmelegedés sebességét befolyásolja.  
 

• A munkadarab kiinduló hőmérséklete 

Nagymértékben befolyásolja az átalakult rész geometriáját és az alapanyag hőelvonó 

képességét. 
 

• A felület érdessége 

Az érdesség a felületre érkező lézersugár elnyelődésének mennyiségét befolyásolja.  
 

• A munkadarab geometriája 

A munkadarab csak akkor képes hőkezeléskor alkalmazott hőt elvonni, ha a felmelegített zóna 

közelében elegendően nagy mennyiségű „hideg” anyag van. Ellenkező esetben a fellépő 

hőtorlódások következtében túlhevülés vagy megolvadás is létrejöhet.  
 

2.1.1.2 A lézersugár jellemzői 
 

Az átalakulás mértékét (geometria, fázisviszonyok) nagymértékben befolyásolják az 

alkalmazott lézersugár paraméterei, valamint a munkadarab mozgatásának, elhelyezkedésének 

a jellemzői is: 
 

• Sugárteljesítmény (W) 

A lézersugár teljesítménye a fénysugár időegységre vonatkoztatott munkavégző képessége. 
 

• Átlagos teljesítménysűrűség (W/cm2) 

A teljesítménysűrűség a felületre besugárzott fényteljesítmény és a felület hányadosa. A 

lézersugár keresztmetszetének területe a nyalábrádiuszból számítható ki. A nyalábrádiuszt 
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TEM(0,0) módus esetén definíció szerint a nyaláb elméleti középvonala és azon a pont között 

kell mérni, ahol az intenzitás értéke a maximális érték I/e2 részére csökken [15,16]. 

Növekedésével az abszorpciós fok javul, ahogy ezt a 10. ábra mutatja. 

 
10. ábra A teljesítménysűrűség és reflexió összefüggése [9]. 

• Intenzitáseloszlás  

Az intenzitáseloszlás elsősorban a hőkezelt réteg keresztmetszeti alakját határozza meg. Az 

intenzitáseloszlás két jellemzőjén (alakja és szimmetriája) keresztül hat az átalakult zóna 

alakjára.  

 

  Az intenzitáseloszlás alakja 

 Módus szerkezetnek nevezzük a lézersugár tengelyére merőleges síkban kialakult 

intenzitás eloszlást. Jelölésére TEM(e,f) jelölést vezették be. A legkisebb fókuszált 

sugárátmérő az alapmódus TEM(0,0) – Gauss nyaláb– esetén érhető el.  

  Az intenzitáseloszlás szimmetriája  

A folyamatosan azonos mélységű és szélességű hőkezelt réteg eléréséhez a 

lézersugár intenzitás-eloszlásának szimmetriája döntő jelentőségű.  

 
11. ábra A különböző TEM eloszlások [8] 
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Ha TEM0,0 módus szerkezetű lézersugarat fókuszáljuk, akkor a fókuszáló optikai elem 

(lencse, tükör) után egy másik, szintén TEM0,0 eloszlású lézersugarat kapunk. Ennek az ún. 

fókuszált lézernyalábnak a legkisebb átmérőjét fókuszátmérőnek nevezzük. Számítására a 

következő képlet szolgál: 

LR
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*
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=                                                  (8) 

Ahol, rF: a fókusz sugara, rT: a lézersugár nyalábderekának a sugara, f: fókusztávolság, z0: a 

lézer terjedési irányába mérhető úthossz, zR: fókuszálatlan lézersugár Rayleight-hossza, rL: a 

fókuszáló lencse megvilágított felületének a sugara. 

A fenti képletből látható, hogy a fókuszált lézernyaláb sugara (rF) a hullámhosz és a 

fókusztávolság csökkenésével és a fókuszáló lencsére érkező lézernyaláb sugarának 

növelésével csökkenthető. A fókuszátmérő ismerete azért fontos, mert meghatározza az 

elérhető maximális teljesítménysűrűség értékét, amely a megmunkálás során kihasználható. A 

folt mérete a fókuszpont és az optika között közel lineárisan változik, így meghatározható, 

hogy mekkora a lézerfolt átmérője a fókuszponttól adott távolságra. 

 

• Kölcsönhatási idő 

Kör keresztmetszetű lézersugárral végzett hőkezelések során definiálható egy közepes 

hatásidő, amelyet a felületi folt sugara és az előtolás sebessége határoz meg. A definíció, 

valamint annak értelmezése a 12. ábrán látható. 

 
12. ábra A közepes hatásidő értelmezése [9]. 

 

A lézersugár keresztmetszetét (általában kör alakú) meghatározza a fókuszpont felülettől való 

távolsága. A fókuszhelyzet értelmezése a 13. ábrán látható. 
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13. ábra A fókuszfoltok értelmezése [17] 

 

• Lézersugár beesési szöge 

A beesési szög a sugár tengelye és a felületi normális által bezárt szög (ideális esetben ez  

90º). A 14. ábrából látható, hogy ebben az esetben a legnagyobb az abszorpció. 60 º-os 

beesési szögértéknél hozzávetőlegesen már csak az energia negyede nyelődik el [17].  

 
14. ábra A CO2 lézersugár abszorpciója a beesési szög függvényében cirkulárisan polarizált 

fény esetében [17]. 
 

Előfordulhat azonban, hogy ez a feltétel nem teljesül. A szög növekedésével az átalakult rész 

mélysége csökken és a hőkezelt réteg aszimmetrikus lesz. Kísérleti adatok szerint a 30º-os 

szöget még nem túllépve kielégítően egyenletes és szimmetrikus a hőkezelt réteg [18].   

 
2.2 Lézer sugaras felületmódosító eljárások 
 

A hőkezelés, mint felületmódosító eljárás célja az ötvözet tulajdonságainak a 

megváltoztatása, amelyet az ötvözet szövetének a megváltoztatása révén érünk el. Ez olyan 

ötvözeteknél hatásos, amelyek szövete a hőmérséklet emelkedése vagy csökkenése hatására 

változik. A felületmódosító eljárások egy lehetséges csoportosítási módja lehet, hogy a 

hőkezelés hatására csak az alapanyagban történik-e változás, vagy az alapanyagon kívül van-e 

hozzáadott adalékanyag. Számunkra fontosabbak azok az eljárások, amelyekben nincs 

18/115 



Kalincsák Z.:Vékony karosszérialemezekbe lézerrel írt logisztikai kódok jelölési-elektromágneses elvű kiolvasási rendszerének vizsgálata   
 
                  

hozzáadott adalékanyag, a hőkezelés csak az alapanyagban okoz változást. Ezen belül 

felületmódosító eljárásokat tovább csoportosíthatjuk, aszerint, hogy a céltárgyra jutó 

teljesítménytől és az energia-disszipáció viszonyától függően milyen jellegű átalakulások 

következnek be. Nagy intenzitás esetén felszíni párolgás, olvadás (T>Tolv) vagy szilárd 

állapotban bekövetkező elsőrendű fázisátalakuás (T<Tolv) mehet végbe. Viszonylag alacsony 

teljesítménysűrűségeknél rendszerint csak a feszültségállapot megváltozásáról, vagy 

rekrisztallizációról beszélhetünk. Ha van adalékanyag, akkor rétegráolvasztásról, felületi 

ötvözésről, illetve diszpergálásról beszélhetünk. A hevítés hatására a felületről anyag távozhat 

el, vagy a felületről illetve a környező atmoszférából szennyezők kötődhetnek meg, illetve 

diffundálhatnak az anyagba. Ezek a folyamatok azért fontosak számunkra, mivel a jelölési 

kísérletek során személygépkocsi karosszérialemezeket használtam, amelyeket 

korrózióvédelmi szempontból vékony cinkréteggel vontak be. Fontos tehát annak az ismerete, 

hogy ez a felületi cinkréteg hogyan viselkedik a lokális hőkezelési folyamat során, valamint a 

hatása okoz-e változásokat az alapanyagban szerkezetében.   

 
15. ábra A lézersugaras felületmódosító eljárások lehetséges csoportosítása [8] 

 
A technikailag is megvalósított folyamatokat, mint a felületmódosító eljárások lehetséges 

fajtáit mutatja sematikusan az 15. ábra. Az ábrán a lézersugaras beavatkozás következtében 

kialakuló hőmérsékletváltozás látható az idő függvényében. Az alapanyag olvadáspontját 

szaggatott vonallal jelöli [8].  
 

A dolgozat témájának megfelelően a továbbiakban a lézer sugaras hőkezelésre 

fókuszálva foglalom össze a főbb jellemzőket. A lézersugaras hőkezelés előnyei: 

- a hőkezelés nagyon gyors és csak kis térfogatra terjed ki. A fellépő deformációk 

kisebbek, mint bármely más hőkezelési módszer esetében, mivel a munkadarab nagy 

része nincs felmelegítve. 
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- mivel paraméterek segítségével a hőmérsékleti profil könnyen változtatható, a 

folyamat jól kézben tartható 

- a saját hőelvezetés következtében nincs szükség hűtőközegre, tehát a felületet sem 

víz, sem olaj nem szennyezi. 

A lézeres hőkezelés minden paramétere alkalmas arra, hogy számítógéppel vezéreljük, tehát a 

folyamat könnyen automatizálható. 
 

2.3 A hőkezelés hatására bekövetkező átalakulások 
 

Mint ismert, a Fe-C ötvözetek esetében a lehűlés után a kialakuló szerkezet 

nagymértékben függ attól, hogy a vas-szén ötvözet helyi olvadása megindult-e, esetleg csak 

szilárdfázisú átalakulások zajlanak le (ferrit-ausztenit-ferrit α-γ-α) a besugárzott 

energiasűrűségtől függően. Az energiaelnyelés és a hőelvezetés sebességkülönbségétől 

függően többféle fázisátalakulás jöhet létre.  

A lehűléskor érvényesülő tényleges hűtési sebesség és az összetétel határozza meg, hogy 

milyen fázisok keletkeznek. A hűtés sebességének növelésével megváltozik az átalakulások 

lefolyása, továbbá a lehűlés sebességétől függ elsősorban az is, hogy a keletkező szerkezet a 

termodinamikai egyensúlytól mennyire tér el.  

Az ausztenit jelentős mértékben túlhűthető anélkül, hogy szerkezetében az átalakulás 

megkezdődne. Háromféle átalakulási lépcső különböztethető meg: a perlit, a bainit, és a 

martensit keletkezésének lépcsői. A lépcsők az ötvözet összetételétől, továbbá a hűtési 

sebességtől függően változnak. Mintegy kb. 800 oC/sec-nál nagyobb hűtési sebesség esetén 

nincs arra idő, hogy az ötvözetlen acélokban a perlit képződésének diffúziót kívánó folyamata 

végbemehessen, hanem csak diffúzió nélküli átalakulás lehetséges. 

A hűtési sebesség növelése azt eredményezi, hogy a diffúziósebesség további csökkenése 

folytán a γ α átalakulás az atomok hosszú távú diffúziója nélkül megy végbe. 

Ha a karbon tartalom alacsony, 0,08-0,15% körüli, akkor nincs lehetőség a martensites, illetve 

bainites  szövetszerkezet kialakulására vagy csak olyan minimális mennyiségben, amelyek az 

anyag tulajdonságait gyökeresen nem befolyásolják. Lágyacéloknál a gyors 

hőmérsékletváltozás (hűtés) hatása csak a makroszkópos feszültségváltozásban, esetleges 

szemcseszerkezet változásban nyilatkozik meg. Ennek ellenére a feszültségre érzékeny 

mágneses tulajdonságok helyileg változhatnak. Ez a mágnesezési görbe alakjának a 

megváltozásával járhat [6]. 
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2.3.1 A felületi edzés 

A lézersugárral végzett edzés elvileg megfelel a hagyományos felületi edzésnek. 

Különbséget jelent azonban a felszín közelében érvényesülő nagy hevítési, illetve hűlési 

sebesség. A felületedzésre jellemző a hatás 0,001-1 sec-os időtartama, a 102..103 Wmm-2 

teljesítménysűrűség, amely acélok esetében 105 Ks-1 hevítési sebességet is létrehozhat. Az 

energia nagy része így a hőkezelendő felületi réteg hevítésére fordítódik. A teljes 

keresztmetszet átlagos hőmérsékletváltozása kicsi, így a hőbeavatkozás kis átlagos 

alakváltozást és maradó feszültséget okoz. Lézeres edzésnél a nagy hőmérsékleti gradiens 

miatt (megfelelően nagy munkadarab térfogat esetén) a kritikus lehűlési sebesség az anyag 

belső hőelvezetése útján biztosítható. A kialakult martenzit szélsőségesen finomszemcsés 

vagy finom tűs szerkezetű, így az edzett réteg nemcsak kemény, de szívós is. További 

jellegzetesség az éles átmenet az alapszövet és az edzett réteg határán. A különböző hevítési 

módoknál az eltérő sebesség és teljesítménysűrűség miatt különböző lesz a hőkezelt réteg 

mélysége, így különböznek a fizikai tulajdonságok (például a keménység eloszlása) is [19].  

 

 
a)

16 ábra 0,15% C-t tartalmazó acél folyamatos átalakulási diagrammja [20] , 
a) Megolvadás nélküli szerkezetátalakítás. A gyors hőelvonás hatására az ábrán látható eltérő 

szövetszerkezetű rész alakul ki. 
 

2.3.2 Az újrakristályosodás 
 

A hidegen alakított fémekben, ötvözetekben a hőkezelés hatására újrakristályosodási 

folyamat játszódhat le [6]. Újrakristályosodáson azt a folyamatot értjük, amelynek során az 

alakított fém deformált krisztallitjaiból olyan krisztallitok fejlődnek, amelyek a deformáció 

21/115 



Kalincsák Z.:Vékony karosszérialemezekbe lézerrel írt logisztikai kódok jelölési-elektromágneses elvű kiolvasási rendszerének vizsgálata   
 
                  

következményeitől mentesek. Újrakristályosodás során az alakítással bevitt energia egy része 

felszabadul. Az újrakristályosodást a rácsszerkezetben felhalmozódott energia tartja 

mozgásban, a szövet fokozatos durvulását pedig a kristályhatárok energiatöbblete. A 

durvulással a fém térfogatának egységére vonatkoztatva ez az energia csökken, a fém a 

durvulással tehát stabilisabb állapotba kerül. Az alakított fémek mechanikai tulajdonságai e 

folyamatok során bizonyos mértékben még változnak ugyan, ezek a változások azonban 

egyrészt a szemcsenagyság növekedésének, másrészt némely járulékos jelenségnek, például 

ötvözőelemek oldódásának a következményei. Az újrakristályosodási hőmérséklet felett való 

izzításkor lejátszódó újrakristályosodás a hőmérséklettől és az izzítás időtartamától függ. Az 

újrakristályosodási diagramm hidegen alakított fém szemcsenagyságát tünteti fel az alakítás 

mértékének, valamint az izzítás hőmérsékletének függvényében. A diagram általános alakja a 

17. ábrán látható. A diagram alakjából látható, hogy az alakítás mértéke és az izzítás 

hőmérséklete szerint rendkívül finom, valamint nagyon durva szövet egyaránt eredménye 

lehet az újrakristályosodásnak.  

 
17. ábra Az újrakristályosodási diagram általános alakja [21] 

 
Mivel a jelölésre használt karosszérialemez hidegen hengerelt acéllemez, ezért a 

lokális hőkezelés hatására újrakristályosodási folyamat is lejátszódik benne. A szakirodalomi 

közlések szerint a képlékenyen hidegalakított ferrites acélban 800 ºC körüli hőmérsékleten 

következik be számottevő szemcsedurvulás [86-89]. 
 

2.3.3 Lézeres feliratozás (jelölés) [8] 
 

A látható feliratok készítése a lézerek egyik legelterjedtebb felhasználási területe, és 

folyamatosan nő az alkalmazások száma. A minőségbiztosítási rendszerekben követelmény a 

termékek egyértelmű azonosíthatósága, ennek érdekében alapvetően vonalkódos azonosítók 

kialakításában egyre szélesebb körben használják a lézeres jelölést. 
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Lézeres feliratozással (markírozással) szinte tetszőleges anyagminőségen vizuálisan 

látható feliratok, jelölések, díszítések hozhatók létre. A jelek létrehozása termikus és 

fotokémiai eljárással valósítható meg. A feliratok kialakítási lehetőségeit a 18. ábra 

szemlélteti. 

A lézeres markírozás során négy különböző módszer alakult ki a jelek kialakítására (a 18. 

ábra jelölései szerint): 

a) bevont, elszínezett, eloxált anyagok felső rétegének leégetése a sugár fókuszában, 
b) az alapanyag felületi rétegének kis mélységű elpárologtatása, 
c) az alapanyag felületi rétegében átalakítás, szerkezetmódosítás, 
d) az alapanyag felületi rétegében színváltozás előidézése. 
 
A termikus folyamatban átolvasztással vagy elgőzölögtetéssel (gravírozás) alakítják át a 

felületi réteget. A fotokémiai folyamatban a rövid hullámhosszúságú lézersugárzás hatására 

létrejövő felületi elszíneződés szolgál a feliratozás alapjául, de a termikus folyamatok itt is 

szerephez jutnak. 

Munkadarab

Lézersugár

(b) (c) (d)(a)
 

18. ábra A lézeres feliratozás szokásos módszerei: a) a munkadarab felületén kialakított 
bevonatréteg eltávolításával, b) az anyag felületi rétegének eltávolításával, c) az anyag felületi 

réteg szerkezetének átalakításával, d) a felületi réteg színváltoztatásával. 
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2.4 Az azonosítás jelentősége a logisztikai folyamatokban 
 

Az utóbbi évtizedekben az automatikus azonosítás viharos fejlődésének lehettünk 

tanúi. Az automatikus azonosítás segítségével az adatok rögzítése gyakorlatilag 

tévedésmentesen, nagy sebességgel és emberi felügyelet nélkül is lehetséges. Automatikus 

azonosításnak nevezzük mindazokat az eljárásokat, amelyek emberi beavatkozás nélkül 

lehetővé teszik, hogy valamilyen tárgyról, félkész vagy késztermékről adatokat nyerjünk és 

azt további feldolgozásra alkalmas formára átalakítsuk. Ide soroljuk a mágneses 

jelfelismerést, a rádiófrekvenciás azonosítást (RFID) és az optikai jelfelismerést. A 

továbbiakban az automatikus adatgyűjtés meghatározó elemeit, a kódokat, valamint a 

kódolási technikákat ismertetem. 

Mivel a költségek jelentős része az anyagmozgatás, raktározás, szállítás és elosztás 

műveleteihez köthető, ezért a logisztika folyamatok során a különféle kódokkal történő 

azonosítás jelentősége előtérbe került. A kódok jellegzetes változatait a 19. ábra mutatja, 

amely a mechanikus, mágneses, optikai és elektronikus megoldások változatait foglalja össze. 

Napjainkban főleg az elektronikus, optikai és optikailag látható és kiolvasható kódhordozók 

(főként vonalkódok) kerülnek alkalmazása a legelterjedtebb.   

 

 
19.ábra Kódhordozók jellegzetes változatai [36] 

 

Fémtárgyak esetén a vonalkódok optikai érzékelhetőségét a tárgyakra különféleképpen 

rögzített (pl. ragasztással) papír vagy műanyag címkék biztosítják. Ezeket azonban a gyártási 

folyamatban (pl. festés) igen gyakran el kell távolítani, így a nyomonkövethetőségben 

megszakad a folytonosság, ami hibaforrás lehet. 

 

A kódok az információgyűjtési funkciójuk során azonosítják azt a tárgyat, amely azt 

hordozza, ezáltal a szerzett információk a logisztikai rendszer egyes eleméhez egyértelműen 

hozzárendeltek. A kódok sajátosságai, hogy egy meghatározott kódhordozóra olyan jeleket 
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viszünk fel, amelyek általában gépi úton írhatóak és olvashatóak. Számos területen 

alkalmaznak olyan jeleket vagy jelcsomagokat, amelyek önmagukban, vagy egymáshoz való 

viszonyukban információt hordoznak. Ilyen jelek például a gépkocsik, bankjegyek sorozat és 

alvázának számai. Ezek a jeleket vagy a hordozó anyagtól idegen anyag segítségével, pl. 

festéssel, vagy a hordozó anyag felületének vizuálisan is felismerhető megváltoztatásával, pl. 

számok beütésével hozhatóak létre.  

A kódhordozó a logisztikai rendszer jellegzetes pontjaiban elhelyezve alkalmas lehet a 

rendszer adott pontjának azonosítására, a jelrendszerrel rögzített tulajdonságok automatikus 

kiolvasására. A kódok által nyert információk lehetnek: 

-statikusak, ha a kód tartalma a rendszer működése során nem változik, 

-dinamikusak, ha a kód tartalma, meghatározott állapotváltozást követően megváltozik. 

A logisztikai rendszerben az adatgyűjtés lehetséges változatai: 

- emberi bázisú (emberi megfigyelés, emberi tevékenység): 

- rendszer megfigyelés, adatok papíron rögzítése, 

- félautomatikus adatgyűjtés: 

- kézi kódleolvasás, adatgyűjtés, adatátvitel 

- automatikus: 

- kódok automatikus leolvasása, 

- szenzorok által jelek felhasználása, 

A kód tartalma, amely az objektumok azonosítására szolgál, bizonyos kódoknál felülírható, 

programozható, ha a logisztikai folyamatban az azonosítandó objektum tulajdonságai 

megváltoznak. Vannak csak olvasható kódok, amelyeknek kódtartalma állandó (fix) marad, 

nem változhatnak. A kód leolvasó lehet fix helyre telepített (álló), mobil, amely 

anyagmozgató gépre telepítve mozog (automatikus leolvasás), vagy kézi mozgatású, amit az 

ember mozgat. 
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20. ábra. A kódolás sajátosságai [36] 

 

2.4.1 Olvasható kódok 

Az olvasható kódok működését a 21. ábra mutatja, amelyben három modul jelenik meg: 

érzékelés (kódleolvasás), adatátvitel és adatkiértékelés-hasznosítás.  

 
21. ábra. Az olvasható kódok működési elve [36] 

 
A kódleolvasóból kapott digitális jel vagy a számítógéphez kerül feldolgozásra, vagy a 

vezérlőegységhez kerül. 

 Ha a kód tartalmazza mindazt az információt, ami a vezérlő szerv működtetéséhez szükséges, 

akkor közvetlenül kapja meg a jelet a kódolvasótól. Ezeket intelligens kódoknak nevezzük. 

Ellenkező esetben a kód csak a rakományt, vagy a szállítóeszközt azonosítja és a hozzátartozó 

adatokat számítógép adja, és onnan jut el a vezérlő szervhez. Az olvasható kódok legtöbbje 

(pl. a vonalkód) csak géppel olvasható. A jelkódokat, szimbólumokat, számokat, színeket 

(OCR kódok) gépen kívül ember is tudja olvasni. 
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2.4.2 Programozható felülírható kódok 

 
A programozható, felülírható kódok elsősorban a rádiófrekvenciás megoldások köréből 

kerülnek ki, aktív, és passzív változatok fordulnak elő. Az aktív adathordozónál a 

működéshez szükséges energiát egy helyi áramforrás (akkumulátor biztosítja). A passzív 

adathordozók csak akkor képesek az információ áramoltatására, ha előzetesen az antenna 

elektromágneses mezejéből energiát tudnak felvenni. Az aktív adathordozók általában 

drágábbak és nagyobb méretűek. A szükséges működés frekvencia tartománya 50 KHz-

100GHz, memória kapacitása több kByte is lehet. 

Az átkódolható, felülírható kódok kikerülhetnek a mechanikus ill. mágneses kódok köréből is, 

de mivel információ hordozóképességük lényegesen kisebb ill. az olvasó-íróegység 

lényegesen drágább, ezért ritkán kerülnek alkalmazásra. 

 

2.4.3 Vonalkód 

Valamennyi azonosítási eljárás közül legnagyobb gyakorlati jelentőségű az olvasható 

kódok közül a vonalkód, amely meghatározott szabályok szerint felépülő, világos és sötét 

mezők meghatározott váltakozásán alapuló optikailag érzékelhető kód. A vonalkód egymással 

párhuzamos, különböző vastagságú vonalakból áll és ezeket fehér közök választják el 

egymástól. (Érdekesség, hogy a vonalkódban nem csak a fekete vonalak, hanem a köztük lévő 

fehér területek is információt hordoznak!). A különböző vastagságú és távolságú fehér 

vonalak egy számsorozatot kódolnak, ami olvasható a vonalkód alatt [32]. A vonalkódnak két 

alapvető, de egymásnak ellentmondó követelményt kell kielégítenie. Egyrészről a lehető 

legkisebb helyen a lehetséges legtöbb információt kell hordoznia, másrészt nagy biztonsággal 

lehetővé kell tennie az olvasást. Az információsűrűséget az adott hosszúságon (1 inch = 2,54 

cm) elhelyezkedő karakterek számával jellemezzük. A vonalkód felépítésére hatást gyakorol a 

karakterkészlet nagysága (numerikus, alfanumerikus, teljes ASCII készlet).  

A kiolvasás során fénysugarat bocsátunk a kódra és a fehér területekről visszaverődő 

impulzusokból állítunk elő elektromos jelet. A vonalkód lehet: egydimenziós (1D) és 

kétdimenziós (2D). Az egydimenziós vonalkód felépítését a 22. ábra mutatja, ahol világos és 

sötét, normál és széles elemek kombinációjából lehet a kívánt információ tartalmat előállítani.  
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22. ábra. Vonalkód általános felépítése [36] 

 
A kódhordozót az objektumon az előírt helyen kell elhelyezni, hogy az automatizált 

kódleolvasást megvalósítsák. Ha vízszintes irányú mozgást végez a kódleolvasó (ill. 

kódhordozó), akkor a vonalak függőleges elhelyezésűek (kerítés kód), függőleges mozgás 

esetén a vonalak vízszintes fekvésűek. Ha az adathordozóhoz képest a leolvasó relatív 

kétirányú lehet és a leolvasás csak a mozgásirányban történhet, akkor a vonalkódnak 

szimmetrikusnak kell lenni. Ellenkező esetben nincs szükség a kevésbé gazdaságosabb 

szimmetrikus kódra. 

Az optikai kódleolvasók változatai adódnak abból is, hogy a letapogatási eljárásnál 

megkülönböztetünk vonalas leolvasót, amely során a fénysugár egy vonal mentén (vízszintes 

vagy függőleges síkban) olvassa le a kódot, raszteres letapogatást, amelynél vonal helyett 

raszteresen történik a leolvasás, mindkét irányban olvasó szkennert, amelynél nem kell a 

vonalmezőt pontosan beállítani, továbbá CCD kamerákat. Ezen utóbbinál CCD fényérzékelő 

lemezre kerül egy vonalként rávetítve a vonalkód, amelynél a sötét-világos vonalak adta 

impulzusoknak a kiértékelő egység adta értelmezett és dekódolt jele jut tovább a 

számítógéphez. A számítógéphez juttatott információkat szoftverek dolgozzák fel, és adják a 

kívánt információt. 

A vonalkód csaknem minden anyagra (pl. papír, műanyag, fém) felvihető, nagy mennyiség 

esetén a szokásos nyomtatási eljárásokkal (ofszet, mély vagy ofszetnyomás), kis mennyiségű 

vonalkód készítéskor számítógépes nyomtatási módszerrel (lézer-, mátrix- vagy hőnyomtatás) 

készülnek. A festéksugaras és festékcseppes nyomtatók mozgó tárgyakra való nyomtatása is 

megoldható. Fémtárgyaknál maratással vagy lézeres gravírozással készíthetők a kódok. 
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A vonalkód egyszerű, olcsó, könnyen előállítható. Hátránya, hogy nem írható felül, és 

viszonylag csak kis mennyiségű információt hordoz. Jelentősen növelhető az 

információsűrűség 2D-es vonalkódnál, ill. 2D-es mátrixkódoknál. Mivel a vonalkód gyakran 

az extern logisztikában (pl. kereskedelem áruszállítás) kerül alkalmazásra, ezért szükséges e 

területeken működő vonalkódokat szabványosítani. [36] 
 

2.4.3.1 A legelterjedtebben használt vonalkód struktúra 

Számos kódolási eljárás létezik, amelyeket egy-egy iparág számára hoztak létre. Ezek a 

teljesség igénye nélkül: CODE 39, UPC-A, UPC-E, EAN-8 / EAN-13, CODE 93, 

CODABAR, INTERLEAVED 2 OF 5 (ITF), CODE 128, EAN/UCC 128, POSTNET, 

PDF417  

 

23. ábra Az EAN vonalkód és felépítése [35] 
 

Minden vonalkód egy különleges start és egy stop jellel rendelkezik. Így tudja az olvasó 

felismerni, hogy előre vagy visszafele olvasta a vonalsorozatot. Egyes vonalkódoknak 

checksum jele is van közvetlenül a stop jel előtt. A checksum nyomtatás közben, a kód 

karakterei alapján van kiszámítva. A vonalkód olvasó ugyanezt a számítást végrehajtja és 

ősszehasonlítja az eredményt a checksum-mal. Ha a két szám nem egyezik meg az olvasó 

hibát feltételez és újból próbálkozik. [35] 
 

2.4.4 Data matrix 
 
Ez a kódolási eljárás egyike a legismertebb és legmegbízhatóbb kódolási rendszereknek. 

Összehasonlítva más kódolási típusokkal, ugyanannyi adat 30-szor kisebb helyen tárolható, 

mint például a Code 39 esetén (1D).  
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Az adatmátrix kétdimenziós, helytakarékos kódolási rendszer, amelyben az információt 

fekete-fehér négyzetek hordozzák, sorokba és oszlopokba rendezve. Alakját tekintve négyzet 

illetve négyszög alakú lehet a 10x10-estől a 144x144-esig.  

 
a) 

 

 

b) 

24. ábra Az adatmátrix felépítése a), az adatmátrix alkalmazása járműalkatrészen, b) 
mechanikusan felvitt formában [34]  

 

Az adatmátrix előnyei: 

• Kis méret, kis területen sok információ tárolható 
• Mivel az információt a mezők relatív helyzete hordozza és az összes elem mérete 

azonos (ellentétben az 1D kóddal, ahol a vastagság döntő jelentőségű a dekódolás 
szempontjából), így nem érzékeny a nyomtatási, beütési hibákra. 

• Ha megsérül (akár 20%), egy sajátos hibajavító algoritmus segítségével (Reed-
Solomon) az információt képes regenerálni 

 

Ezeknek a jeleknek az alkalmazásával sokszor elérik a céljukat a felhasználok, de több 

esetben nem mutatkoznak megfelelőnek (pl. könnyen hamisíthatóak). A hagyományos 

vizuális (optikai) kiolvasás a környezeti körülmények, pl. szennyezettség, korrózió miatt nem 

használható megbízhatóan illetve, az alkatrészen fedőréteg alkalmazásával (pl. festés) az 

információ elveszik. A mechanikusan felvitt kódok (gravírozás, beütés) az alkatrész teljes 

életciklusa során azonosítják a terméket, tárolhatóak a gyártási információk és a szerelési 

folyamat során is teljes nyomon követhetőséget biztosít. Hátránya lehet a mechanikusan bevitt 

kódoknak, hogy az azonosítandó termék szilárdsági tulajdonságait befolyásolhatja (repedés-

kiindulás).  

Amennyiben a jelet külön hordozóanyagon tároljuk, probléma lehet az azonosítandó anyag és 

a jelölés szétválása. Számos esetben fontos lehet az is, hogy az információ ne legyen könnyen 

kiolvasható (rejtett legyen az információ), ezért szükséges egy olyan jelölési rendszer 
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kidolgozása, ahol jelölendő anyag szerkezete hordozza az információt. Az optikailag 

láthatatlan, csak roncsolással eltávolítható információtárolásra láthatunk példát a 

következőkben.  

Az alkalmazás szempontjából az egyik kiemelkedően fontos tárgy (termék) a 

gépkocsik motorblokkja. A motorblokkokat jellemzően alumíniumötvözetből, vagy 

öntöttvasból gyártják öntészeti eljárással. A motorblokkokat számokból és betűkből álló 

jelsorozattal jelölik meg. Egy új, egyedi termékazonosításra szolgáló találmány (Magyar 

bejelentés: P0101885, Nemzetközi bejelentés: PCT/HU01/00110) olyan megoldást biztosít, 

amelynek segítségével a jelölést a jelölendő tárgy belsejébe lehet juttatni olyan helyre, ahol az 

a rendeltetésszerű használatot nem zavarja, ugyanakkor a darab tönkretétele nélkül nem 

távolítható el, nem cserélhető ki. Fémek és ötvözetek esetén a jelölő tárgyat, pl. egy vékony 

lemezt az öntés előtt a formaüregbe kell helyezni. Az öntést úgy kell megtervezni, hogy a 

jelsorozatot hordozó lemez a kristályosodás számára rendelkezésre álló idő alatt ne 

károsodjon. Az azonosítás előkészítése, valamint a már beöntött azonosító látható az 25. 

ábrán.  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

25. ábra a) a jelölő lemez elhelyezése a formaüregben, b) a kitöltött formaüreg, c) 
röntgenfelvétel a beöntött jelölő lemezről [94] 
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Alumínium és réz ötvözet esetén használható az acél vagy valamely magas olvadáspontú fém 

pl. wolfram, molibdén. A találmány szerinti megoldás előnye – és ebben különbözik 

alapvetően minden más megoldástól – hogy a jelölés nem hozzáférhető a tárgy tönkretétele 

nélkül, ezért nem változtatható meg, nem tüntethető el és nem cserélhető ki.  

Mivel a jelölendő tárgy anyaga a látható fényt az esetek többségében elnyeli, a belsejében 

levő jelölő tárgy így láthatatlan marad, ugyanakkor a jelölés kiolvasása egyszerű és ismert 

módszerekkel, teljes biztonsággal elvégezhető. Az azonosítás „láthatóvá tételére” a 

roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek is alkalmasak pl. ultrahangos, makro-röntgenes, 

öntvényáramos eljárások.  

 
2.5 A járműgyártásban alkalmazott korszerű acélok 

 
Az utóbbi évtizedekben az acélok választékának és teljesítőképességének a fejlődése 

sok újdonságot hozott az acélfeldolgozók számára. A szerkezeti acélok felhasználásának 

rohamos növekedésével a szerkezetek súlycsökkentésének az érdekében mind nagyobb 

szilárdságú, s emellett a feldolgozási technológia követelményeinek is egyre jobban 

megfelelő acélfajtákat igényel az ipar. A hidegen hengerelt termékeknél a legfontosabb 

jellemző az alakíthatóság, szilárdság és a felületminőség. A követelmények kielégítése 

céljából a jellemző acélfejlesztési irányokat mutatja be 26.a) ábra. 
 

a) b) 

 26. ábra: a) Az acélfejlesztés jellemző irányai a képlékenység és a szilárdság 
függvényében [75], b) A szilárdság és a nyúlás közötti összefüggés az autóiparban felhasznált 

különféle lemezanyagokra vonatkozóan [76] 
 
A 80-as évek elejéig jellemző volt, hogy a tulajdonságok közül csak a szilárdság és a 

szívósság együttes növelését tartották szem előtt. E tekintetben a mikroötvözött szalagok és 

lemezek megjelenése nagy lépést jelentett a szilárdsági és szívóssági tulajdonságok egyidejű 

növelését célzó fejlesztésekben. A szilárdság növelésével a többi jellemző (alakíthatóság, 

nyúlás) általában kedvezőtlen irányban változott. A szilárdság növelése és a nyúlás 

csökkenése közötti kapcsolatot jellemzi a 26.b ábra [76]. További előrelépést jelenthet a 
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többes-fázisú acélok kifejlesztése. Ezek az acélokra tömegcsökkenés mellett még kiegészítő 

előnyöket is biztosítanak, többek közt azt, hogy kiváló alakíthatóságuknak köszönhetően 

feldolgozhatóságuk megközelíti a hagyományos lágyacélokéit. A nagy szilárdságú szerkezeti 

acélok egyre nagyobb teherbírása lehetővé tette, hogy a lemezvastagság csökkentésével a 

személygépkocsi gyártás területén érjenek el anyag- és gyártási költség megtakarítást. A 

járművek területén például a szerkezet saját tömegének csökkentésével mérsékelni lehet az 

üzemeltetési költségeket [74]. 

Európában a gyártmányfejlesztésben a kezdeti nagy lépést a mikroötvözött szalagok és 

lemezek megjelenése jelentette. A nyolcvanas évek első felében kezdték meg a duálfázisú 

(DP), a lakkbeégetésre felkeményedő bake-hardening (BH) és az interstíciósan oldott 

atomoktól mentes (IF) acélok kifejlesztését. 

 
a) 

 
b) 

27. ábra: a) A gépkocsigyártás nagy szilárdságú acéljainak időbeni fejlődése [76], b) 
Szerkezeti anyagok megoszlása egy alsó középkategóriás személygépkocsiban (OPEL-ASTRA) 

 
2.5.1 Bake-Hardening acélok 

A BH- acélok az autógyártás súlycsökkentési és a passzív biztonságnövelési 

irányzatával jelentek meg kb. 25 évvel ezelőtt. A belőlük készült 0,5-0,8 mm vastag 

karosszérialemezekben a kb. 15 perces lakkbeégetés 170-200 ºC-os hőmérsékleten 40-60 MPa 

folyáshatár növekedés érhető el (28.ábra), amelyet számos fémtani körülmény befolyásol. A 

legfontosabbnak ezek közül az oldott karbontartalom nevezhető. A tapasztalatok szerint kb. 

40 MPa BH effektus eléréséhez 10 ppm oldott karbon szükséges a ferritben, amelynek 

egyensúlyi C-tartalma szobahőmérsékleten 1 ppm alatti [77, 83-85].  

33/115 



Kalincsák Z.:Vékony karosszérialemezekbe lézerrel írt logisztikai kódok jelölési-elektromágneses elvű kiolvasási rendszerének vizsgálata   
 
                  

 
28. ábra: A BH effektus értelmezése [82] 

2.6 Mágneses jelkiolvasással kapcsolatos alapjelenségek 
 

A szenzorok különféle fizikai mennyiségeket érzékelnek, vagy mérnek és azokat 

elektromos jellé alakítják át. Rendkívül fontos szerepet játszanak az ipar és általában a 

technika valamennyi területén. Jelentőségük egyre növekszik az automatizálás és a 

számítástechnika rohamos terjedésével. Legelterjedtebbek a mágneses elven működő 

szenzorok, amelyek magát a mágneses teret, vagy indukciót mérő eszközök [27]. Mivel a 

dolgozat tárgyát képező jelölések anyagai közelítően lágymágneses jellegűek, ezért röviden 

ismertetek néhány mágnesességgel kapcsolatos alapfogalmat. 

 A lágymágneses anyagokat alapvetően a ferromágneses viselkedés két tulajdonsága 

jellemezi:  

1. A mágnesezettség erőssége (spontán mágnesezettség, telítési mágnesezettség) 
2. A ferromágneses állapot hőmérsékletének stabilitása, azaz a Curie-hőmérséklet. 

 

A külső mágneses tér hatását mágnesezetlen próbatestre egy kiinduló görbe, valamint ha ez a 

mágneses tér periodikusan irányt vált a hiszterézisgörbe írja le. A meredeken induló görbe 

egyre laposabb lesz, és eléri az úgynevezett telítési állapotot [22]. A mágnesezési görbét, 

valamint a görbével kapcsolatos jellegzetes mennyiségek értelmezését mutatja be a 29. ábra. 

 

Wm

29.ábra Mágnesezési görbe [22]  
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A ferromágneses anyagoknál az eredő mágnesezettség kialakításában nem az egyes 

atomok mágneses nyomatéka szerepel közvetlenül, hanem a ferromágneses anyagok egyes 

tartományai vannak már eleve egy bizonyos irányban mágnesezve. Az anyagnak azon 

tartományát, amelyben a mágneses momentumok egymással párhuzamosan állnak, mágneses 

doméneknek nevezzük. A doméneket doménfalak választják el egymástól, ennek vázlatos 

bemutatása látható a 30. ábrán. Falnak hívjuk azt a sávot, ahol az egyik domén 

mágnesezettségének iránya átfordul a szomszédos domén jellemző irányába. A doménfal 

többletenergiát képvisel, ezért nem aprózódhat el a doménszerkezet minden határon túl. A 

kisebb méret csökkenti a rugalmas energiát, de növeli a doménhatárok mennyiségét, és ezzel 

növeli a rendszer szabad energiáját. Ez a két hatás közösen hoz létre olyan doménszerkezetet, 

amelyhez az adott körülmények között a legkisebb szabad energia tartozik. A doménszerkezet 

struktúrája függ a kémiai összetételtől, a textúrától, a szemcsék méretétől.  

 
30. ábra A ferromágneses domének és az őket elválasztó doménfal sematikus ábrázolása [24] 

 
A szilárd testek makroszkópos mágneses viselkedése a mágneses domének 

szerkezetétől függenek. Méretük általában azonos, vagy kisebb mint a szemcseméret. A 

mágneses doméneken belül az elemi momentumok párhuzamosan állnak. Az egyes domének 

eredő momentuma azonban az esetek túlnyomó többségében meghatározott indexű, de 

különböző kristálytani irányokba mutat, és ezért az egész makroszkópos anyagnak a 

mágnesezettsége zérus, mert a domének mágnesezettsége egymás hatását kiegyenlíti.  

A ferromágneses anyagok viselkedése a doménszerkezet sajátosságain alapszik. A 

mágnesezés kitüntetett kristálytani irányokban következik be, vasban például az <100> 

irányokban. A mágnesezés iránya elforoghat a kristályban más irányokba is, feltéve, hogy a 

szükséges anizotrópia energia biztosítva van. Vaskristályban kezdetben (B=0) valamennyi 

domén a könnyű (kitűntetett) mágnesezési irányban áll ábra. Amikor az anyagra először hat 

mágneses tér valamilyen irányban, valamennyi domén megtartja az <100> orientációját, de a 

tér irányához legközelebbiek mérete növekedni kezd. A kis energiát igénylő doménfalmozgás 

lehetővé teszi, hogy egy domén a szomszédjai rovására növekedjék. Ha a tér iránya <100>, 

akkor falmozgással valamennyi domén felsorakozhat a tér irányába. A Bmax telítési 
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mágnesezés ekkor kis mágnesező térrel elérhető. Az <111> irányban alkalmazott térben 

azonban a falmozgás folyamata csak azoknak a doméneknek az irányítására használható, 

amelyek az ellenkező irányba mutatnak. A B-nek e kiinduló gyors növekedése után bármilyen 

további növekedéshez az kell, hogy a mágnesezési irány a doménen belül egy könnyű <100> 

irányból egy nehéz (nagy energiájú) <111> irányba forogjon el. Ebben az esetben Bmax 

eléréséhez sokkal nagyobb mágneses térre van szükség [23].  

 
31. ábra A mágneses kristályanizotrópia hatása a polikristályos minta mágnesezésére [23]  

 

A növekvő mágneses tér hatására a mágneses anyagok energiája csökken akkor, ha a térrel 

párhuzamos momentumok iránya megnő.  

 
32.ábra Mágnesezési folyamat, és a doménszerkezet alakulása [23] 

 

A 32. ábrán látható, hogy a mágnesezési görbe konkrét alakja annak a következménye, hogy a 

növekvő külső tér hatására a mágneses domének fokozatosan átrendeződnek, és forgással 

illetve fal eltolódással egyre nagyobb mértékben beállnak a tér által meghatározott irányba. A 

térerősség növekedésével azoknak a doméneknek a térfogata növekszik, amelyeknek 
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momentuma a térrel párhuzamos, vagy azzal nagyon kis szöget zárnak be [24]. A térerősségét 

még tovább növelve, az összes ilyen elemi tartomány egyre inkább a mágneses térerősség 

irányába fordul be. Amikor már olyan nagy a térerősség, hogy már minden tartomány többé-

kevésbé beállt a térerősség irányába, akkor a további térerősség növekedés már csak igen 

csekély indukciónövekedést eredményez.  

A doménfalak mozgása nem folytonos, ugyanis az anyagban levő hibák megállítják a 

falmozgást, és csak nagyobb térerő hatására ugorják át hirtelen az akadályt. Magának a 

doménfal eltolódásának mikroszkópos akadályai lehetnek például zárványok, maguk a 

szemcsehatárok, diszlokációk. Emiatt az átrendeződés sem folytonosan megy végbe, hanem 

az elemi átfordulások ugrásszerűen történnek, a mágnesezési görbe így nagyon sok kis 

lépcsőből áll [8]. Ezeket az ugrásokat nevezik felfedezőjükről Barkhausen zajnak.  

 
33. ábra Barkhausen zaj fizikai jelenségét szemléltető ábra [9] 

 

A kiemelkedően jó lágymágneses anyagokban, az alacsony hibahely szám, illetve 

feszültségszint miatt akadálymentesek a fent tárgyalt folyamatok. Ezt az állapotot zavarja meg 

a helyi lézeres beavatkozás, amelynek következtében a doménátrendeződések fennakadnak, a 

mágneses veszteség helyileg megnő.  

 

2.6.1 Szórt fluxus mérésén alapuló kiolvasás 

 
A szórt terekre és környezeti elektromágneses zajokra leginkább érzéketlen detektálási mód a 

mozgó tekercses. A módszer hátránya, hogy statikus mérésre alkalmatlan, relatív 

elmozdulásra szükség van az induktív detektálás miatt. A relatív elmozdulást kétféleképpen 

biztosítható: 

- a tekercs, vagy 

- a vizsgálandó munkadarab 

végez forgó, alternáló vagy folyamatos egyenes vonalú mozgást. 
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Felmágnesezés nélkül a remanens mágnesezettség mérésekor a kapott jel/zaj viszony nem 

felel meg az elvárásoknak, mert a korong remanens mágnesezettsége a jel nagyságával egy 

nagyságrendbe esik, ezért a mintát fel kell mágnesezni. 

 
34. ábra A szórt fluxus mérés összeállításának vázlata [3] 

Az összeállítás vázlata a 34. ábrán látható. A minta felmágnesezése áramstabilizált 

szolenoiddal, a jel detektálása nyitott vasmagú tekerccsel történik. A kapott jelet előerősítő 

sokszorozza, majd egy szűrő vágja le a zajokat, további erősítés után digitális tároló 

oszcilloszkóp szolgál a jel megjelenítésére és az adatok digitalizálására, a digitális értékeket 

az oszcilloszkóphoz csatlakoztatott személyi számítógép gyűjti és tárolja. 

A felmágnesezést végző gerjesztő tekercs a mérés során állandó távolságra helyezkedik el a 

szondához képest. A szondában tehát a homogén és álló mágneses térben nem keletkezik 

indukált feszültség. Egy mágnesesen homogénnek tekinthető minta mozgatása (forgatása) a 

szonda előtt a homogén mágneses térben szintén nem indukál feszültséget a szondában, mert 

a minta minden pontja azonosan mágneseződik fel és le, valamint a homogenitás miatt nem 

alakulnak ki a fluxus eloszlásban változások. 

Abban az esetben, ha a minta nem homogén, tehát találhatóak a mintában mágnesesen 

lágyabb és keményebb térfogatok (Hcl<Hc2), akkor az eltérő tulajdonságú térfogatok határán 

kialakuló fluxus változások feszültséget indukálnak a szondában. Ennek vázlatos ábrázolása 

látható a 35. ábrán. 

 
35. ábra Az eltérő tulajdonságú anyagrészek határain kialakul fluxus sűrűség változásból 

adódó jel sematikus ábrája [3] 
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A minta mozgása során folyamatosan fel- és lemágneseződik, ahogy elhalad a gerjesztő 

tekercs előtt. A mágnesesen keményebb térfogat a le- és felmágnesezés során csak nagyobb 

térerő változás hatására mágneseződik fel és le, ezért az aktuális mágneses tér és az eltérő 

mágnesezettség miatt növeli, vagy csökkenti a térfogaton áthaladó fluxus sűrűségét. A 

szondában indukálódó jelben így nem csak a két szövetszerkezet határfelülete, hanem az 

alapanyagtól eltérő mágneses keménységű térfogat is megjelenik. A gerjesztő áram irányának 

(fluxus menet iránya) megfelelően a lézerrel hőkezelt sávon vagy maximumot, vagy 

minimumot ér el a szondában az indukált feszültség. [4] 

 

2.6.2 Örvényáramú mérés 

 

A roncsolásmentes anyagvizsgálat egyik fontos és széles körben elterjedt módszere a 

vizsgálandó tárgyban keltett örvényáramok mérésén alapul. Az örvényáram egyaránt alkalmas 

legkülönbözőbb alakú és méretű tömbök, lemezek, fém alkatrészek felületi és felület alatti 

hibáinak: repedések, varratok, zárványok, üregek kimutatására, méretellenőrzésére, bevonatok 

rétegvastagságának mérésére. 

Az örvényáramú roncsolásmentes anyagvizsgálat az elektomágneses indukció elvén 

alapul. Váltakozó árammal táplált tekercset fémtárgy közelébe helyezve, abban örvényáram 

keletkezik, amelynek nagysága a következők függvénye: 

 -az anyag fizikai tulajdonságai 
 -geometriai paraméterek 
 -folytonossági hiányok. 
Az örvényáramok a mágneses fluxus irányára merőlegesen, azaz a gerjesztő tekercs illetve a 

fémfelület síkjával párhuzamosan folynak a fémben, ahogy ezt a 36. ábrán is láthatjuk.  

 
36. ábra Az örvényáram kialakulásának vázlatos bemutatása [26] 
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A fluxus az áram lineáris függvénye. Ha a tekercs menetszáma (N) növekszik, és minden 

menetben ugyanaz az áram folyik, a mágneses tér szintén lineárisan növekszik, de a 

téreloszlás a tekercs geometriájától függően eltérő is lehet. A teljes mágneses fluxus  

Φ=NxI                                                                 (9) 

Faraday törvénye szerint az időben változó áram egy tekercsben feszültséget indukál, 

amelynek nagysága arányos a fluxusváltozással.  

U=NxdΦ/dt                                                              (10) 

Lenz törvénye szerint az indukált feszültség olyan polaritású, hogy az általa létrehozott áram 

mágneses tere, az őt létrehozó teret visszagerjeszteni igyekszik, azaz Us=NxdΦp/dt ahol Us az 

indukált feszültséget, Φp a gerjesztő mágneses fluxust jelöli, Φs pedig az indukált 

feszültséggel létre hozott Is által keltett mágneses fluxus, amely tehát ellentétes irányú Φp-vel.. 

Emiatt az egyensúlyi mágneses fluxus a kettő eredője: Φeff =Φp-Φs 

Örvényáramú anyagvizsgálatnál a szekunder kör a munkadarab, illetve az abban keltett áram 

tere –amelyet az anyag fizikai geometriai sajátosságai szabnak meg. 

Az eltérés illetve a gerjesztő tekercs együttes hatásaként kialakuló örvényáram eloszlást fel 

lehet fogni egy összegként - a repedés nélkül kialakuló úgynevezett torzítatlan örvényáram 

eloszlás (általában szimmetrikus), illetve egy virtuális ellenáram forrás illetve annak 

árameloszlásának az összege. Ez a szuperpozició elvének lényegi alkalmazása. A virtuális 

ellenáram az az áram, ami ahhoz kell, hogy a repedés helyén eredőben majd nulla legyen az 

áram. Így ez ott, a torzítatlan örvényáram-eloszlás -1 szerese, de csak a repedés térfogatában, 

mint valami peremfeltétel. Ez a virtuális ellenáram tulajdonképpen az örvényáram 

perturbációja, aminek ha a mágneses terét kiszámítjuk, kapjuk a mágneses perturbációt (azaz 

nem a teret, csak annak a repedés hatására történő megváltozását, azaz a torzulását) 

Mivel az örvényáram csökkenti az effektív fluxust, így fém belseje felé haladva mind 

kisebb a gerjesztő tér és ezért az örvényáram is. Az örvényáram intenzitása tehát legnagyobb 

közvetlenül a felületen, az anyag belseje felé exponenciálisan csökken, ahogy azt a 37. ábra is 

szemlélteti [25].  
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37. ábra Örvényáram erősségeloszlása a mélység függvényében [25] 

Azt a mélységet, amelynél az áram intenzitása 1/e részére csökken (36,8 %) standard 

behatolási mélységnek (δ) nevezzük. A 3δ távolságot effektív behatolási mélységnek 

nevezzük (anyagvizsgálati mélység határa). Ez az összefüggés vastag anyagokra érvényes, 

ahol d>5δ és a tárgy felülete sík.  

A Z>0 félteret kitöltő, permeábilis vezető közeg felületére térben homogén, x irányú 

)cos(0 tHH x ω=  időfüggésű mágneses teret kapcsolunk z=-0-ban. A közeg belsejének z<δ 

tartományában lokalizált mágneses tér és áram ébred, amely vázlatosan a 38. ábrán látható. 

Az örvényáram anyagba hatolási mélységét a következő – Maxwell egyenletekből 

levezethető- összefüggés írja le: 

μσω
δ 2

=                                                          (11) 

Ahol σ az anyag vezetőképessége, μ a permeabilitás, ω a gerjesztő áram frekvenciája továbbá 

δ a behatolási mélység –vagy skin-mélység. 

 
38. ábra Az örvényáram anyagba hatolási mélységének a szemléltetése [58] 

 
A legtöbb mérőtekercs nem teljesíti ezeket a feltételeket, mivel ilyenkor azok kisméretű 

hibákra már érzéketlenek. Vékony lemezeknél a behatolási mélység a behatolási 

mélységcsökkenés erőteljesebb. A tényleges behatolási mélység az anyagjellemzőkön 

(permeabilitás, vezetőképesség) túlmenően a mérőfrekvenciától is függ. Ha az anyag a 

standard behatolási mélységnél vékonyabb, nemcsak az anyagjellemzőktől, hanem az anyag 

vastagságától is erősen függ. A jó vezetőképességű, nagy permeabilitású anyagoknál, magas 
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frekvenciánál a behatolási mélység kicsi. Rossz vezetőképességű, nem mágnesezhető 

anyagoknál, alacsony frekvenciánál a behatolási mélység nagy [25]. Összefoglalva a 

mérőkörben létrejövő impedanciaváltozás a következő tényezőktől függ: 

Anyagjellemzők:  
♦ Vezetőképesség 
♦ Permeabilitás 
♦ Anyagvastagság, geometria 
♦ Felületi és belső hibák 

Mérőrendszer jellemzői: 
♦ Üzemi frekvencia 
♦ Csatolás a mérőtekercshez, kitöltési tényező 
♦ Tekercsgeometria 
♦ Gerjesztési szint (ferromágneses anyagoknál) 

További zavaró tényezők a hőmérsékletváltozás és a rezgés. 

Egy további tényező, amelyet mindig figyelembe kell venni az úgynevezett szélhatás. Ha a 

mérőtekercs a próbadarabon megközelíti annak végét, vagy hajlathoz, változó mérethez 

közelít, az anyagban az örvényáram vonalak eltorzulnak. Ebben az esetben hibás jelet kapunk 

akkor is, ha sem hiba, sem anyagjellemző változás nincs. 

Az örvényáramú vizsgálat könnyen automatizálható, mérési eredmények kiértékelése 

számítógépesíthető. 

Az örvényáramú roncsolásmentes anyagvizsgálat a következő részfeladatok teljesítését 

igényli: 

 - elektromágneses tér gerjesztése 
 - elektromágneses tér modulációja a vizsgálandó anyaggal 
 - a modulációs jel erősítése, zavaró tényezők kiküszöbölése 
 - a vizsgálati eredmény vektorkomponensekre bontása, megjelenítése, kijelzése. 
 - a mérési eredmények analízise 
 

A sokféle feladat nyilvánvalóan nem teljesíthető egyazon mérőtekerccsel, ezért a 

gyakorlatban különböző mérőtekercs elrendezéseket különböztethetünk meg.  

Hibafajták azonosítására, behatárolásra többnyire abszolút tekercset használnak. Geometriai 

méretváltozásra, folytonossági hiányra az abszolút tekercs közel azonos módon reagál, ezért 

ilyen feladatra kevésbé alkalmas. Erre a célra lehetőségek szerint differenciáló mérőtekercset 

alkalmaznak. A differenciáló mérőtekercs nem ad kimenő jelet, ha a két tekercsben levő tárgy 

minden fizikai jellemzője azonos. Ha valamilyen hiba, repedés kerül az egyik tekercs 

közelébe, megváltozik a két tekercs kiegyenlítettsége, és a kiegyenlítés arányos lesz a hiba 

méretével. Mivel a kimeneten többnyire nincs feszültség, ezért ennél az elrendezésnél 

nagyobb feszültség használható, mint az abszolút tekercseknél. A különféle tekercs 
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elrendezések nemcsak abban különböznek, hogy eltérő fizikai tulajdonságok mérésére 

alkalmasak, de egy meghatározott hiba esetén kimenőjelük is más és más. 

Egy további mérőtekercs kombináció az un. „adó-vevő” elrendezés. 

A gerjesztő tekercs mágneses tere a vizsgálandó tárgyon keresztül –csillapítva- éri el a vevő 

tekercset, amelynek mérhető jelfeszültsége nem változik, ha a két tekercs közt mozgó lemez 

hibátlan és a két tekercs távolsága sem változik. Bármilyen hiba, vagy falvastagság változás 

már jelentős kimenő jelet generál.  

Az adó, és a vevő egyazon oldalra kerül. A nagyméretű adótekercsben helyezkedik el a két 

kisméretű elektromosan ellenkötött vevőtekercs. A differenciál kapcsolású vevőkör levegőben 

jelet nem ad, fémtárgy közelében azonban a két tekercs tere módosul, és a kimeneten 

feszültség mérhető [26]. 

2.7 Mechanikai tulajdonságok vizsgálati módszerei és jellemzői 
 

 Mivel a mechanikai tulajdonságok hagyományos makroszkopikus (szakítószilárdság, 

keménység) mérési módszerei ismertek, ezért néhány mikrogeometriai mérési módszert 

ismertetek röviden.  
 

2.7.1. Az optikai feszültségvizsgálat elve  
 

 Az optikai feszültségvizsgálat elve azon alapszik, hogy a legtöbb amorf (nem 

kristályos) szerkezetű átlátszó anyag (üveg, műanyagok) külső erők által létrehozott 

feszültségi állapot hatására kettőstörésűvé válnak. A kettőstörés mértéke arányos a 

feszültségösszetevőkkel. A testek polarizációs szűrők közé helyezve és megvilágítva, színes 

és sötét sávok jelennek meg rajta, ez a sávrendszer a test nyúlás-feszültség viszonyait mutatja. 

A fotoelasztikus rétegbevonatot kifejezetten felszíni nyúlások vizsgálatára fejlesztették ki, 

számos változata ismert, figyelembe véve a vizsgált anyagok rugalmassági és szilárdsági 

tulajdonságait.  

A rétegbevonatos optikai feszültségvizsgálat alapösszefüggése szerint az érzékelt 

fajlagos nyúlás: 

km ⋅=− 21 εε                                                        (12) 
 ahol:  
- m az érzékelt színsávábrák rendszáma, 
- ε1ε2 a vizsgált felszíni pont főnyúlásai, 
- k az alkalmazott anyag érzékenységi mutatója (esetünkben k=0,68·10-3 mm/mm). 

A feszültséget a  

ν
σ

+
⋅

=
1

Ek                                                               (13) 
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összefüggéssel számíthatjuk, ahol ν az anyag Poisson tényezője, E az anyag rugalmassági 

modulusa. 

 A főfeszültségek különbsége így számítható:   

( )
ν

εε
ν

σσ
+

=−
+

=−
11 2121
kEmE                                         (14) 

Az eljárás vázlata a 39. ábrán látható. 

 
39. ábra: A fotoelasztikus mérési eljárás vázlata [46] 

2.7.2 A moiré-hatás 
 

A moiré-hatás kettő, vagy több rács egymásra helyezésével létrejövő átfedés 

következtében kialakuló „összelebegés”. A hatás létrejöttéhez egymáshoz képest kismértékű 

eltolódás, elfordulás szükséges. A hatás létrejön azonos és eltérő osztású rácsok esetén is, 

valamint ha a két rács elemeinek mérete, egymáshoz viszonyított távolsága vagy szöge eltér.  

Az egymáshoz képest elforgatott, azonos osztással rendelkező rácsokon létrejövő 

összelebegésre mutat példát a 40. ábra: 

 
40. ábra: Moiré-hatás egymáshoz képest elforgatott rácsok esetén [48] 
 

A függőleges, vékony vonalakból álló rácsok egymáshoz képesti kismértékű 

elfordításával vastag, „szálkás”, közel vízszintes sávokat kapunk eredményül.  

Az eljárásnak sokféle változata ismeretes. Közös bennük, hogy minden esetben a 

vizsgálandó próbadarabon helyeznek el egy rácsozást, valamint egy referencia rácson 

keresztül vizsgálják a próbatestet, mivel két rács szükséges a moiré-hatás kialakulásához. A 

vizsgálat előtt úgy állítják be a referencia rácsot, hogy fedésbe kerüljön a próbatesten lévő 

ráccsal.  
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 Terhelés hatására a próbadarab alakváltozáson megy át, amelynek hatására 

deformálódik a felületén elhelyezett rács is, ennek következtében a referencia ráccsal 

létrejövő interferencia hatására kirajzolódnak a deformációmezők. A deformációnak, fémek 

esetén, a plasztikus zónában kell lenniük.  
 

2.7.3 Rönrgendiffrakció 
 

A fémek elasztikus és plasztikus deformációjánál végbemenő változások 

röntgrndiffrakciós vizsgálata a modern roncsolásmentes anyagvizsgálatnak ma már 

nélkülözhetetlen módszere. Ennek segítségével betekintést kapunk a fémek 

kristályszerkezetébe valamint az abban nanoszinten végbemenő változásokra.  

A feszültségeket két, egymást követő lépésben tudjuk mérni: 

-  Az alakváltozások meghatározása 
- A már meghatározott alakváltozások átszámítása a kérdéses anyagra érvényes 

feszültség és nyúlás összefüggés alapján. 
Ha a kristályt külső vagy belső erőhatás éri, a rácsparaméter megváltozik. Ezeket az 

alakváltozásokat tudjuk alkalmas röntgenvizsgálattal kimutatni. Ez ad alapot a 

röntgendiffrakció méréséhez.  

A mérési eljárás a röntgensugár koherens voltán alapul. A röntgensugár behatol a 

szilárd testekbe és ha kristályos szerkezetű anyagba lép be, a kristály egyes rácssíkjain 

visszaverődik. A visszaverődött sugarak interferenciájának feltétele, a visszavert sugarak 

közötti útkülönbség éppen a sugár hullámhosszának egész számú többszöröse (n). Ezt a 

törvényszerűséget a Bragg-egyenlet írja le.   

2dsinΘ=nλ                                                             (15) 

A Bragg-egyenletben Θ a diffrakciós csúcs maximumához tartozó szög, λKα1 pedig  az 

alkalmazott röntgensugár hullámhossza [45,81]. 

A statisztikailag rendezetlen krisztallit-halmaznak csak egyes kiemelten ábrázolt 

szemcséi azonos irányítottságúak, ez látható a 41. ábrán. A sugárnyaláb egyszerre számos 

ilyen koherens rácstartományt világít meg.  
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41. ábra: A röntgensugár visszaverődése az indikáló kristályokról [49] 

 

Azoknak a kristályoknak a reflektáló síkjai, amelyek a röntgensugárnyalábbal a kívánt Θ 

szöget zárják be, olyan kúpnak a palástját érintő síkok, amely kúpnak a sugárnyaláb a 

tengelye, a csúcsszöge pedig 2Θ. A reflektált sugarak kétszer ekkora, tehát 4Θ csúcsszögű 

kúp palástját alkotják. A reflexióban részt vevő koherens részecskékről visszaverődő sugárzás 

részintenzitásai egyetlen foltban összegződnek, amely a reflektogram intrferencia-gyűrűjének 

egy elemi ívdarabja. A reflexiók rögzítése céljából a próba körül henger alakúra hajlított 

filmet helyezünk el. A vizsgálati módszer (Debye-Sherrer) vázlatosan a 42. ábrán látható. A 

filmen, annak síkba való kiterítése után egyre nagyobb csúcsszögű kúppalástoknak a 

filmhengerrel való metszésvonalai alkotta kép jelenik meg. 

 

4Θ 

42. ábra: A diffrakciós felvétel készítésének elve [6] 
 

Kristályos szerkezetű anyagról készült röntgen diffraktogramon a vonalak helyét és az 

egymáshoz képesti relatív intenzitásukat a vizsgált anyag kristályszerkezete határozza meg.  

A vonalprofil analízisével információt kapunk az anyag diszlokációszerkezetéről és rácsszintű 

feszültségeiről.  Az ideális kép deltaszerű, keskeny, szimmetrikus csúcsokból áll, helyük az 

elemi cella alapján meghatározott. Ettől az állapottól való eltérés a minta szerkezetével 

hozható kapcsolatba a következőképpen: 

- a csúcs eltolódása belső feszültségek vagy síkhibák eredménye 
- a csúcsszélesedés az mikrofeszültségek jelenlétére utal 
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- az aszimmetrikus csúcsokat hosszútávú belső feszültségek okozhatják 
- az anizotróp csúcsszélesedést anizotróp alakú kristályszemcse vagy a deformáció 
anizotrópia okozhat  

 
43. ábra: A rácsszerkezeti alakváltozás és vonaleltolódás összefüggése a) terheletlen, b) 

egyenlete nyúlás állapotában [49] 
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2.8 Irodalmi áttekintés összefoglalása 
 

A témához kapcsolódó tudományos közlemények áttekintése alapján megállapítható, 

hogy a lézeres hőkezelést, mint gyártástechnológiai eljárást szinte kizárólag az anyag 

mechanikai tulajdonságainak a megváltoztatására használják (pl. edzés, lágyítás). A 

lézersugárral, mint megmunkálóeszközzel kialakíthatnak ugyan különféle jelöléseket az 

anyagok (főként fémek és műanyagok) felületén, de ezeket a jelölésrendszereket a vizuális 

kiolvashatóság és gyakran a felület roncsolódása jellemzi (gravírozás). A lokális hőkezeléssel 

kialakított, anyagszerkezeti változásokon alapuló, fedőréteg alól is kiolvasható 

jelölésrendszerre vonatkozóan (a korábbi BME JJT-i kutatások eredményein kívül) nem 

találtam publikációkat. A BME JJT-en hasonló elven alapuló jelölésrendszert dolgoztak ki, 

amellyel nagyméretű acélszerkezetek feszültségállapotának változása, valamint a vasúti sínek 

termikus feszültségei is meghatározhatóak. Ebben a rendszerben a nagy karbontartalmú 

(C≈0,6%) szerkezeti acél anyagában lézersugaras kezeléssel különleges jelcsomagok 

képezhetők. A lézeres kezelés hatására martenzites (esetenként a gyors hűlés következtében 

üvegátalakulás) átalakulás következik be.  

A mérési eljárás lényege vasúti sínek feszültségállapotának meghatározására a 

következőképp foglalható össze:  

Ha ismert hőmérsékleten, a sínen annak ismert termikus feszültségű állapotában elhelyezhető 

egy olyan jelölés-pár, amelynek távolsága a jelek felvitele után bármikor megfelelő 

pontossággal mérhető, akkor a sín e darabjának mindenkori termikus feszültsége 

meghatározható. A feszültség meghatározásához ismernünk kell: 

A jelek távolságát; a mérés hőmérsékletét; a jelek felvitelekor használt bázistávolságot; a 

jelek felvitelekor mért sínhőmérsékletet. 

A módszer két fő részből áll: 
1. Ismert sínhőmérsékleten a sín anyagában szövetszerkezeti változáson alapuló jeleket 

hozunk létre a feszültségmentes vagy ismert termikus feszültségállapotú sínen, 
megfelelő bázistávolságra. A lézersugár a kezelés helyén átalakítja a szövetszerkezetet  

2. Ismert sínhőmérsékleten e jelek távolságát meghatározzuk (pl.: a vasúti pályába 
beépített sínen). A jelek távolságából levonjuk a sínek feszültség állapotára vonatkozó 
következtetéseinket. 

 
Célszerű nem egy önálló jel, hanem jelcsomag használata, amely a 44. ábrán látható. 

Az egyes jelek távolsága egymástól meghatározott, a kiolvasási eljárás érzékenysége alapján 

optimalizált. Az egy jelcsoporton belül létrehozott jelek (vonalak) száma a kiolvasás helyének 

meghatározási pontossága miatt célszerűen több mint kettő. A jelek esetleges egyenlőtlen 

korróziójából adódó hibák csökkentését teszi lehetővé a több, pl. 5 jelből álló jelcsomag.  
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A jelcsomag megjelöl a sín hossza mentén egy meghatározható geometriai helyet. (Pl.: 

az öt jelből álló jelcsomag jeleinek közép szimmetriavonala, mint a hossz meghatározás egyik 

bázisvonala.) Ez a geometriai hely célszerűen máshol is felvehető, lehet a jelcsomag kezdete, 

vége, közepe stb. Az egyes jelcsomagokat a sín hossza mentén a jelöléskori sínhőmérséklet és 

pályába beépített síneknél a két jelcsomag közötti sínszakasz más eljárásokkal meghatározott, 

vagy ismert semleges hőmérsékletének ismeretében ún. normál távolságra kell elhelyezni. A 

jelcsomag helyét a sín keresztmetszetén célszerűen úgy választjuk meg, hogy a mechanikai 

igénybevételtől, a hajlításából, ívesítéséből származó hatások minimálisak legyenek, és a 

jelcsomag mobil mérőeszközzel is kiolvasható legyen [8]. 

 

44. ábra Az egyes jelek távolságának meghatározásához használható jelcsomagok és a kiolvasó 
rendszer vázlata [8]  

A kis karbontartalmú (C<0,01%) főként járműiparban használatos lemezanyagok 

lokális hőkezelése sem tartozik a széleskörűen publikált jelenségek körébe. Ezek a lemezek 

főként hideghengerléssel készülnek és a teljes tömegű újrakristályosító hőkezelést az előzetes 

megmunkálás okozta nem kívánatos szerkezeti változások (felkeményedés, szemcsetorzulás) 

megszűntetésére használják. Tehát az irodalom csak a lézersugár-anyag (fém) 

kölcsönhatásokat, valamint az általános hőkezelési eljárásokat dolgozza fel részletesebben.  

A jelölési-kiolvasási rendszer akkor teljes, ha a kialakított vonalkódok segítségével 

alfanumerikus karaktereket tudunk kódolni. A kódolással szemben támasztott követelmények 

alapján (robosztusság, tömörség) a már megalkotott kódolási eljárások közül célszerű 

választani. Az irodalom ezen a területen is bőséges, de kizárólag itt is csak a vizuális 

kódkiolvasás területére korlátozódik. Az irodalomkutatás alapján összességében 

megállapítható, hogy a lézeres hőkezelést, mint jelkialakítást és a roncsolás mentes 

jelkiolvasást kis karbontartalmú, vékony acéllemezeken még alig vizsgálták.  
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3. A kutatás célkitűzései  
A felhasználói oldalról érdeklődés mutatkozott a vizuálisan nem feltétlen látható 

logisztikai jelölési rendszer iránt, amely az anyag szerkezetében hordozza az információt 

és festés alól is megfelelő biztonsággal kiolvasható. Egy ilyen összetett rendszer 

fontosabb jellemzőinek meghatározását választottam a kutatások tárgyául. 

Ezért a lokális lézeres hőkezeléssel kialakított jelölésrendszer helyi 

szerkezetváltozásainak és a kiolvasás fizikai hátterét jelentő tulajdonságok 

megváltozásának kapcsolatát helyeztem a kutatás középpontjába. 
 

Az irodalomkutatás alapján megállapítható, hogy a nagy karbontartalmú szerkezeti 

acélokon - ahol a lézeres kezelés hatására martenzites szövetszerkezet alakul ki - a lokális 

lézeres hőkezeléssel kialakított jelekből egy speciális jelölési rendszer alakítható ki, amely 

alkalmas pl. a vasúti sínek termikus feszültség-állapotainak meghatározására.  

Jelen kutatás tárgya ennek a rendszernek a kiterjesztése a logisztikai, illetve egyedi 

azonosításként szolgáló jelölésrendszerre a viszonylag vékony, jármű karosszéria lemezek 

körében. Ilyen kis karbontartalmú szerkezeti acélokban nem kellően tisztázottak a 

jelkialakítás feltételrendszerei pl. a jeltávolság-foltátmérő-lézerteljesítmény-sugármozgatási 

sebesség összefüggései.  

Célom, ezen paraméterek optimalizálása, a kiolvasás szempontjából, szem előtt tartva 

az egyértelmű és biztonságos jelkialakítást, különös tekintettel a jelölési módszer által 

létrehozott szerkezeti változások és a kiolvasási lehetőségek összehangolására.  

Kutatásaim tehát olyan szerkezeti tulajdonságok lokális megváltoztatásán alapuló 

komplex jelölő-kiolvasó rendszerre összpontosulnak, amely eleget tesz a következő 

követelményeknek: 

• A jelölés legyen egyértelmű 
• Ne befolyásolja károsan a munkadarab élettartamát 
• Legyen időálló és termikusan stabil 
• Vizuálisan ne legyen látható 
• Roncsolásmentesen kiolvasható legyen 
• A kiolvasás légréssel is elvégezhető legyen 

 

Ezek a feltételek fontosak a jelölés alkalmazhatóságának szempontjából, a tudomány 

oldaláról pedig meg kell vizsgálni azokat a fizikai változásokat, amelyekkel ez a cél elérhető. 

Tudományos szempontból három fontos területnek a kutatását tűztem ki célul, a lokális 

hőkezelés hatására bekövetkező szövetszerkezeti átalakulások, a mágneses 

tulajdonságváltozások, valamint a jelölés hatására kialakuló mechanikai feszültségváltozások 

vizsgálatát.     
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45. ábra A kutatatási célterületei 

 

 Ezek alapján a kutatásom stratégiáját úgy határoztam meg, hogy az optimális 

jelkialakítást befolyásoló tényezőket három nagy csoportra osztottam, a lézersugár, a 

technológiai folyamat illetve a munkadarab jellemzőire. A lézersugár illetve a folyamat 

jellemzői közé tartoznak a sugár, valamint a munkadarab pozicionálásának a paraméterei. Ide 

tartozik még az átlagos teljesítménysűrűség, a kölcsönhatási idő, az intenzitáseloszlás stb.. A 

munkadarab jellemzői közé tartozik a munkadarab alapanyaga, fázisviszonyai, abszorpciós 

képessége, termofizikai jellemzői, érdessége, hőmérséklete.  
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46. ábra Az optimális jelkialakulást befolyásoló tényezők összefüggései 

Lézeres jelölés Anyagszerkezeti 
változások 
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Jelkiolvasás 
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4. A kutatás során vizsgált anyagok, vizsgálati eszközök, 
módszerek 

 
 

4.1 Jelölendő anyagok 
 

A kutatásom fókuszába olyan alapanyagot választottam, amely a járműiparban még 

mindig széleskörűen alkalmazott szerkezeti acél. Ebbe a csoportba tartozik a ~0,01 C% 

tartalmú, mikroötvözött (Mn=0,7 %, Si=0,3%, Ti=0,06%), 0,5 mm vastag lágyacél –

cinkréteggel bevont– karosszérialemez [DIN EN 10142-00 DX 52 D+ZF]. Ezen kívül 

rozsdamentes szerkezeti acéllal (ferrites, ausztenites), valamint alumíniummal végeztem 

kísérleteimet. 
 

4.2 Lézerberendezés 
 

A lézeres jelek kialakításához OPL 2000 típusú, maximálisan 1,8 kW fény teljesítmény 

kibocsátására alkalmas, hosszáramlású, CO2 lézert használtam. A berendezés 300 Hz-es 

villamos kisülések által gerjesztett, folyamatos és impulzus üzemmódokban is használható. A 

kicsatolt lézersugár körkörösen polarizált és TEM00-hoz közeli eloszlású. A berendezés az 47. 

ábrán látható. 

 
47. ábra Szén-dioxid lézer berendezés 

 
A lézersugarat tükrök irányítják a megmunkáló fejhez. A lézersugár fókuszálását a lézerfejben 

elhelyezett 5”-os fókusztávolsággal rendelkező cink-szelenid lencse végzi. A munkadarabok 

és a lézersugár közötti relatív elmozdulást a lézerfej alatt elhelyezkedő, 2 tengely mentén SM 

2000 vezérlő által mozgatott munkaasztal biztosította.  
 

4.3 A jelölt lemezek topográfiai és metallográfiai vizsgálata 
 

Az alapszövet és az átalakult részek vizsgálatához a keresztmetszeti csiszolatok elkészítése és 

maratása után a metallográfiai vizsgálatokat hagyományos fénymikroszkópon (ZEISS 

NEOPHOT 21, METAVAL) végeztem. A fázisok azonosítására Philips X’ Pert type X-ray 
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diffraktométert használtam. A mágneses domén illetve a szemcseszerkezet vizsgálata JEOL 

JSM-840 scanning elektron mikroszkópon (SEM) történt. A felület topográfiai vizsgálatára 

NANOFOCUS µSurf® optikai elven működő felületi topográfot használtam. Ennek az 

eljárásnak az előnye, hogy a hagyományos tapintós eljáráshoz képest nincs fizikai érintkezés a 

berendezés és a munkadarab között, így deformáció és a felület sérülése nélkül vizsgálható a 

mintadarab.   
 

4.4 A lézeres hőkezeléssel kialakított jelek észlelésére alkalmas 
elektromágneses módszerek és mérőeszközök 
 

A lézeres hőkezeléssel létrehozott, pontosan meghatározott helyű és kiterjedésű 

maradófeszültség-mező által megtestesített információtartalmat az anyag és a tárolt 

információ megváltozása nélkül kell kiolvasnunk. Ennek a célkitűzésnek a sikeres 

megvalósítására a technológiai gyakorlatban elterjedten alkalmazott roncsolásmentes 

anyagvizsgálati eljárások tekinthetők alkalmasnak. A lézeres besugárzással létrehozott 

szövetszerkezet változás illetve a maradó feszültségek kimutatására az alábbi eljárások 

ismertek:  

 - Mágneses jelenségen alapuló mérések 
  • Barkhausen-zaj mérése 

• Szórt fluxus mérése 
• Örvényáram mérése 

 

4.5 Mechanikai tulajdonságok vizsgálati módszerei és jellemzői 
 

A jelölésekkel szemben követelmény, hogy a kisebb mechanikai alakváltozások 

hatására ne változzon lényegesen, vagyis ne romoljon a jelek kiolvashatósága. Fontos továbbá 

a jelölés hatására bekövetkező feszültségeloszlás ismerete is.  

A maradó feszültségek három fő fajtáját különböztetjük meg: 

• makroszkópos 
• mikroszkópos (szemcseméreteinek és szövetelemeinek tartományába eső) 
• atomi rácsállandó nagyságrendű tartományba eső [44] 
 
Az alaplemez illetve a lézeresen kezelt lemezek makroszkópikus mechanikai 

vizsgálatait is elvégeztem. A szakítószilárdságát INSTRON 1195 típusú, 100 kN-os 

egyetemes szakítógéppel végeztem. Az alapszövet illetve a lézeres jel keménységeloszlásának 

a mérésére Hanemann típusú mikro-keménységmérőt (mikrovickers) használtam.  

A felületi rétegek vizsgálatában jelentős szerep jut a maradó feszültségek 

meghatározásának. A feszültségek vizsgálatára a rétegbevonatos optikai feszültségvizsgálati 

módszer, a Moiré-eljárás, valamint a röntgendiffrakciós módszert alkalmazható.  
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4.6 A lézeres jelölések során kialakuló hőeloszlások vizsgálata és 
modellezése 
 

 A termovíziós mérési eljárás célja a hőmérséklet térbeli és időbeli eloszlásának 

vizsgálata, így a hőkezelési (jelölési) folyamat során lezajló és a jel geometriáját valamint az 

átalakulás minőségét befolyásoló hőmérsékletváltozás megfigyelése. Az eljárás alapja, hogy 

megfigyeljük, regisztráljuk az infravörös hőmérsékleti sugárzás eloszlását, amelyet minden 

abszolút nulla K-nél magasabb hőmérsékletű test kibocsát, és a felületi emisszió 

függvényében hőmérséklet értékek formájában jelenítjük meg [41, 80]. A hagyományos 

hőmérsékletmérő berendezések esetében közvetlen érintkezés szükséges a vizsgált felület és a 

mérőműszer között. Az érzékelő hőkontaktusban van a felülettel, azaz a hőmérsékleti 

viszonyoktól és a mérés körülményeitől függően hőközlés vagy hőelvezetés történik az 

érintkezési ponton keresztül. Ezért mért hőmérsékleti érték hibája az adott körülmények 

között (pl. rossz hővezetésű anyag) meglehetősen nagy is lehet. Ezzel szemben a termovízió 

passzív vizsgálati módszer, amely nem avatkozik a test hőállapotának a megváltozásába.  

A termovíziós vizsgálatok AGEMA LWB-880 termokamerával készültek.  
 

4.7 A végeselemes modellezés alapjai 
 

Mivel a hőterjedés vizsgálatához véges elemes modellezést használtam, ezért a 

következőkben röviden ismertetem az eljárás alapjait.  

A végeselem-módszer a vizsgált szerkezet résztartományaira, úgynevezett véges 

elemeire vesz fel meghatározott feltételeknek eleget tevő feltevéseket, pl. közelítő 

függvényeket. A számítási eredmények gyakorlati felhasználhatóságát alapvetően 

befolyásolja, hogy a valóságos szerkezetet, alkatrészt milyen mechanikai modellel 

helyettesítjük és ennek a mechanikai modellnek a megoldását milyen végeselem-modellel 

írjuk le. A végeselem-modellezésnél dönthetünk arról, hogy a szerkezetet milyen alakú 

elemekre osztjuk fel, az elemeken milyen közelítő függvényeket alkalmazunk és az 

elemfelosztást (végeselem-háló) milyen sűrűségűre választjuk.  

A vizsgált szerkezet geometriájára, anyagi tulajdonságokra és terhelésre vonatkozó 

szimmetriájának figyelembevételével jelentős mértékben csökkentő a feladat számítási 

igénye, ezért a szimmetriatulajdonságokat minden esetben célszerű a végeselem-

modellezésnél kihasználni. A modellezést MARK® véges elemes szoftverrel végeztem. 
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5. Vékony karosszérialemezek lézer sugaras jelölése és a 
jelkiolvasással kapcsolatos kutatási eredmények 
 

5.1 Kutatási stratégia felépítése 
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5.2 A lézeres jelek kialakítása, az anyagszerkezet változásainak vizsgálata 
 
5.2.1 A kezelés hatására bekövetkezett szövetszerkezeti változások feltárása 
 

A jelölés a munkadarab és a lézerfolt egymáshoz képesti elmozdításával, az 

úgynevezett pásztázással valósul meg, amelynek a hatására kialakul a vonalszerű, lokálisan 

átalakult anyagrész. Keresztmetszetét tekintve félkör, de leginkább lencse alakú zóna. A 

jelkialakítás vázlatos folyamata látható a 48. ábrán.  

 
a) 

 

Gauss nyaláb 

v 

b) 
48. ábra Lézeres hőkezelés sematikus ábrája, valamint a kezelés hatására kialakuló geometria 
  

 A kölcsönhatás eredményét (mélység, szélesség, keresztmetszet alakja, homogenitás,  

stb.) az anyagban lezajló hőmérsékletváltozások mértéke, időbeni lefolyása (a létrehozott 

szerkezetváltozás fizikai tartalma) határozza meg. Ez nem csak a lézeres hevítésből, hanem az 

azt követő hűtési (hűlési) folyamatból áll. Ebben szerepet játszik a környezeti levegő, 

valamint az alkalmazott segédgáz hűtő hatása, valamint az anyag hőelvonása is. A 49. ábra a 

lézer-anyag kölcsönhatás során lejátszódó folyamatokat foglalja össze vázlatosan a fentieknek 

megfelelően. Látható, hogy a felületre érkező lézersugár egy része a felület tükröző képessége 

révén visszaverődik, nem hasznosul. Az elnyelt és hővé alakult sugárzás az anyag hővezető 

képessége útján terjed tovább, valamint a környezetnek adódik át.  

 
49.ábra A lézer-anyag kölcsönhatás során bekövetkező energiaátadási folyamatok 
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A kódolási rendszer kialakítása érdekében elsődlegesen vizsgáltam a lézeres jelölés 

hatására átalakult szövetszerkezeteket, valamint a jelkialakítás hatását a felület minőségére 

(esetleges megolvadás, elszíneződés, méretváltozások). A jeleket az előkísérletek alapján 

becsült optimális technológiai paraméterekkel alakítottam ki. A fókuszfolt átmérőjét a 

sínjelölésnél optimált 2-ről 1 mm-re csökkentettem, a sugármozgatási sebességet is ott 

meghatározott 1200 mm/perc értékűre választottam. Az alkalmazott lézerteljesítmény 100-

300W között volt, a teljesítményt 25 W-os lépésenként növeltem. A jelek közötti távolság 

L=6 mm volt. A jelölést követően elvégeztem a mintalemez keresztmetszeti metallográfiai 

vizsgálatát. Az első egyértelmű, értékelhető szerkezetváltozás a 150 W-os jelölésnél adódott. 

Az 50-51. ábrákon látható metallográfiai felvételek a kis karbontartalmú (≈0,006 %) 

mikroötvözött acéllemezen végzett lézeres jelölés (150 W, 1200 mm/perc, 1 mm fókuszfolt) 

hatására bekövetkező szerkezeti változásokat mutatják.  

 

0,
15

 m
m

 

50. ábra Lézerrel kezelt lemez szövetszerkezeti képe keresztmetszetben 
 

 

Jelölési irány  

51. ábra Lézerrel kezelt lemez szövetszerkezeti képe, a) keresztmetszetben, b) felszíni  
 

Az 50. ábrán látható kép a jel keresztmetszetéről készült fénymikroszkópos felvétel, a 

szerkezet előhívását nitál-os maratással végeztem. Az 51. ábrán látható felvétel a jelölés 

felszínéről készült SEM felvétel, elektrolitos polírozás után. A felvételeken jól látható, hogy 

az alapanyag ferrites szerkezetében fázisátalakulás (pl. martenzitképződés) nem következett 
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be, az alapanyag kis karbontartalmának következtében. A szemcsék méretében viszont 

jelentős változás tapasztalható. Az alapszövet átlagos szemcseméretéhez képest a jelölés 

hatására a kristályok jelentősen, kb. tízszeres méretűre növekednek.    

 
 

5.2.2 A jelölt lemezek röntgendiffrakciós fázisanalízise 

 
Annak érdekében, hogy a lézeres jelkialakítás során lezajló szerkezetváltozásokat 

megismerjem, a vizuális (mikroszkópi) vizsgálatokon túlmenően elvégeztem a jelek 

röntgendiffrakciós fázisanalízisét. A vizsgálat eredménye az 52. ábrán látható. Az 52. a) ábra 

a jelöletlen, míg az 52. b) ábra a lézeresen jelölt (P=150 W, d=1 mm, v=1200 mm/perc) 

térfogat fázisait mutatja. Az alaplemezben α-Fe és Fe3C fázis mutatható ki, a jelölés hatására 

pedig új fázisként a Zn, (Mn,Fe)23C6 és FeZn10 fázisok is kimutathatóak. A cinktartalmú 

vegyület a felületen lévő cink diffúziójából, peritektikus reakciójából jött létre, a karbidfázis 

pedig a gyors hűlés hatására alakul ki.   
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52. ábra A röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat eredménye 
 

Az 53. ábrán vas-cink fázisdiagram látható. Az ábra szerint 665 ºC-on αFe – cink peritektikus 

reakciója játszódik le [90-92]. Mivel a jelkialakítás hőmérséklete meghaladja ezt a 

hőmérsékletet (lásd 87.ábra), ezért ezzel a reakcióval magyarázható az 52. ábra szerint 

megjelenő cink, valamint vas-cink vegyületfázisok megjelenése a kezelt részben.   
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Peritektikus 
reakció

 
53. ábra A röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat eredménye 

 
5.2.3 Bevonati réteg hatásának vizsgálata a jelölések felületi topográfiájára 
 

A vizsgálataim során különböző módon előkészített munkadarabokon végeztem 

jelöléseket. Mivel a kísérletek során alkalmazott lemezt a korrózió elkerülése végett 

cinkréteggel vonják be, ezért végeztem méréseket cinkréteggel bevont, illetve cinkrétegtől 

megtisztított lemezeken, továbbá a lézer abszorbció növelésére grafit bevonatot is 

alkalmaztam.  

A vizsgálatok során a lézerfolt átmérőjét 1 mm-re, a jelek hosszúságát 20 mm-re, a 

sugármozgatási sebességet pedig 1200 mm/perc-re választottam. Az alkalmazott 

lézerteljesítményt 100-300W között 25 W-os lépésenként növeltem. Különböző módon 

előkészített munkadarabokon végezett jelölések felvételei az 54. ábrán láthatóak. Az 54.a) 

ábrán a cinkréteg megtartása mellett grafitabszorbenssel kezeltem a felületet, az 54.b) ábrán 

látható minta felületéről eltávolítottam a cinkréteget, majd ezután kezeltem 

grafitabszorbenssel, az 54.c) ábrán látható mintát nem kezeltem, a jelölés a gyártás során 

felvitt cinkrétegen keresztül történt. 

 
54.ábra Különböző bevonattal ellátott lemezeken végzett lézeres jelölések  

a)   

b)   

c)   
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A kezelt felület topográfiai vizsgálatára NANOFOCUS µSurf® optikai elven működő felületi 

topográfot használtam. A vizsgált felületrész mérete 1,4x1,4 mm.  Az 55.a) ábrán 

grafitréteggel bevont lemezen kialakított jel kezdőrészének a nagyított, térbeli képe látható, 

valamint az 55.b) ábrán az a) ábra pirossal jelzett vonala mentén felvett mélységeloszlás. 

Mindkét kép jól szemlélteti, hogy a jelölés megkezdésének a pillanatában a felületre érkező 

lézersugár oly mértékben elnyelődik, hogy megolvasztja a felszínt, krátert hagyva maga után, 

ezáltal rontva a felület esztétikai minőségét.   

 
a) 

 
b) 

55. ábra A lézerrel jelölt lemez 3D felületi topográfiája, valamint keresztmetszeti képe 

Az 56. ábra az említett lemez hátoldaláról készült topográfiai vizsgálatok eredményeit 

tartalmazza. Hasonló módon itt is az a) ábra a felszíni topográfiát, a b) ábrarész pedig a 

vonallal jelzett helyről készült keresztmetszeti eloszlást mutatja. Jól látható, hogy a hátoldalon 

is jelentős mértékben deformálódott a lemez (kb. 20-30 mm), ezáltal rontva a lemez esztétikai 

minőségét. 

  
b) a) 

56. ábra A lézerrel jelölt lemez hátoldalának 3D felületi topográfiája, valamint 
keresztmetszeti képe  
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A grafitréteggel bevont lemezeknél tehát azt tapasztaltam, hogy bár az abszorbció 

egyértelműen megnőtt, de a nagy „hősokk” hatására a lemez jelölt oldalán felszíni 

megolvadás, illetve a hátoldalon deformáció jelentkezett, amely azt a későbbi felhasználásra 

alkalmatlanná teheti. Tovább rontja az alkalmazás hatékonyságát, hogy a technológiai 

folyamatban a grfitréteg felvitele, majd eltávolítása többletköltséget, többlet időráfordítást 

igényel, növelve ezzel a költségeket, ezért a kísérletek ilyen irányú folytatását elvetettem. 

Összehasonlításként elkészítettem a jelöletlen alaplemez, valamint a cinkrétegen 

keresztül jelölt lemezek topográfiáját is. Itt kell megjegyeznem, hogy abban az esetben, ha a 

jelölés a cinkréteggel bevont lemezen történt, a lemez felületén a jelölés nyomán csupán 

enyhe fehér elszíneződés tapasztalható (feltehetően cink-oxid képződése). Ez az elszíneződés 

nem zavarja az esztétikai minőséget, mivel akár kézzel megdörzsölve eltűntethető és a 

topográfiai mérések eredménye szerint sem okoz deformációt még a jelölés oldalán sem. Az 

57. a) ábrán az alaplemeznek, a 57. b) ábrán pedig a cinkrétegen keresztül 150 W 

lézerteljesítménnyel, 1200 mm/perc sugármozgatási sebességgel, 1 mm sugárfoltátmérővel 

végzett jelölés topográfiai képei láthatóak.  

  
a) b) 

57. ábra A lézerrel jelölt lemez hátoldalának, valamint az alaplemez 3D felületi topográfiája 
Mivel a lemez felülete cinkréteggel van bevonva, a jelkialakítás során ennek a 

cinkrétegnek meg kell olvadnia (ToZn=419 ºC). A felület sértetlensége azzal magyarázható, 

hogy a cinkréteg megolvad ugyan, de a jó nedvesítőképességének köszönhetően rögtön 

elterül. Mivel a jelölést argon védőgáz jelenlétében végezzük, a cink nem lép reakcióba a 

levegő oxigénjével. Összefoglalásképpen elmondható, hogy a jelöléshez nincs szükség 

abszorbens alkalmazására, a jelek a cinkrétegen keresztül kialakíthatóak úgy, hogy a réteget 

sem teszik tönkre.     
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5.2.4 Az alapanyag és a jelölt rész mágneses tulajdonságainak a vizsgálata és 

összehasonlítása  
 

A tudományos irodalom feldolgozása során megállapítottam, hogy a korábban végzett 

kutatások (sínjelölés) során a jelek detektálása a helyi mágneses tulajdonságok megváltozásán 

alapult (Barkhausen-zaj), ezért elvégeztem a alapanyag és az átalakult térfogat mágneses 

vizsgálatát. A vizsgált anyag mágneses tulajdonságainak, illetve vezetőképességének 

meghatározására kétféle eljárást alkalmaztam. Az anyag statikus B-H karakterisztikájának 

felvétele egy 77,97 mm külső, 69,52 mm belső átmérőjű, 0,7 mm vastagságú toroid anyagon 

történt. A mérést alacsony, 0,5 Hz-es frekvenciájú gerjesztő tér mellett végeztem. Az 

eredményül kapott B-H karakterisztika a 58. a) illetve a relatív permeabilitás diagram a 58. b) 

ábrákon láthatók. 
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a) b) 

58. ábra: Az alapanyag mágnesezési görbéjének a vizsgálata toroid gyűrűn 

 

A B-H karakterisztika felvételekor a 0,05 Hz esetében az alkalmazott integrátor 

hibájának tudható be, hogy más telítési indukcióértékek adódtak. Az eredmények alapján a 

relatív permeabilitásra μr = 800-900 közötti érték adódott. 

A mágneses tulajdonságok lézersugaras kezelés hatására bekövetkező változásának 

vizsgálatára elvégeztem az alapszövet, illetve a különböző lézerteljesítményekkel kialakított 

jelek Kerr-effektuson alapuló mágneses vizsgálatát [38,39,40, 78, 79]. A vizsgálathoz hosszú, 

keskeny mintát alkalmaztam, elkerülve ezzel a lemágnesezési tényező befolyásoló hatását. A 

minta 100 mm hosszú és 5 mm széles volt, amelynek közepén, a hossztengelyével 

párhuzamosan 1 mm sugárfolt átmérővel, 20 mm hosszúságban, 1200 mm/perc 

sugármozgatási sebességgel, különböző lézerteljesítményekkel jelöltem. A mérés a felületre 

irányított polarizált fény segítségével történik (Kerr-effektus). A fénysugár foltátmérője kb. 2-

3 mm. A mérés elrendezése az 59. ábrán látható.  
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59. ábra: A felületi mágnesezési görbék felvételéhez alkalmazott mintadarab 

 

A 60. a) ábrán az alapanyag, illetve a különböző lézerteljesítményekkel kialakított 

lézeres jelek felületi mágnesezési görbéi láthatóak, a 60. b) ábrán pedig az ezekből a 

görbékből meghatározott korcitív erő alakulását ábrázoltam az alkalmazott lézerteljesítmény 

függvényében.  
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60. ábra: A alapanyag és a lézeres jelek B-H görbéi „Kerr” effektuson alapuló méréssel a) és 
a különböző lézerteljesítmény mellet fellépő koercitív erő alakulása b)  

-·- Alapanyag 
-·- 100 W-os jelölés 
-·- 100 W-os jelölés 

 
A mérési eredményekből kitűnik, hogy a jelölés által szerkezetileg is módosított 

(szemcsedurvult) területen a felület környezetében mérhető koercitiv erő csökken, az anyag 

mágnesesen lágyul (információgyűjtés mélységtartománya max.  0,1 μm). A lézeres jelölés a 

képlékenyen hidegalakított lemez számára lágyító hőkezelésnek minősül, a ferrit alapmátrix 

lágyul, ami a mágneses lágyulással összhangban van,  

Az 61.b) ábrán a jelcsomag 3D-s grafikus mágneses képét látható. A mérést szórt fluxus 

mérési eljárással végeztem, amely során a lemezt állandó mágneses térbe helyezve 

felmágneseztem, majd a felmágnesezett mintadarabot –a fluxset szenzor gerjesztését 

kikapcsolva- 0,5 mm-es lépésközönként végigpásztáztam.  
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 a) 
b) 

61. ábra A lézeresen jelölt lemez 3D-s intenzitáseloszlása 
 

  
62. ábra: A lézeres jelölés hatására eldurvult szemcsékben kimutatható doménszerkezet 

 
Láttuk, hogy a vizuálisan is láthatóvá tehető szerkezetváltozáson kívül (a szemcsék 

eldurvulnak) a koercitiv erő is változik a lézeres behatás függvényében. A jelölés által 

szerkezetileg is módosított (szemcsedurvult) területen a felület környezetében mérhető 

koercitiv erő csökken (mágneses lágyulás). A mágneses lágyulás azért indokolt, mivel a 

hőkezelés az alakítás hatására bekövetkezett felkeményedést csökkenti, a ferrit alapmátrix 

lágyul, ami a mágneses lágyulással összhangban van. 

A lézeres kezelés hatására a doménszerkezet is változik. Az eldurvult szemcsékben a 

doménszerkezet feldarabolódik, dobbdoménes struktúra jön létre, amely a 62. ábrán látható. 

Mivel a szemcsén belül nincs anizotróp változás, így a több domén esetében kisebb energia 

szükséges a doménfalak mozgatásához. Ez az eredmény összhangban van a koercitiv erő 

változásával, mivel kisebb Hc-hoz kisebb mágnesezési energia szükséges (29.ábra).    
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5.2.5 A lézeresen kezelt vékonylemezek szilárdsági tulajdonságainak a vizsgálata 
 
5.2.5.1. Mikrokeménység eloszlás vizsgálata 
 

A lézeres hőkezeléseket követően mikrokeménységmérést végeztem el, amelyben a 

hőhatásövezet alapszövethez viszonyított keménységváltozását vizsgáltam az alábbi módon: a 

felülettől 0,2 mm mélységben a felülettel párhuzamosan a feltételezett lézeres jel közelében 

mérési sorozatot végeztünk 40pond-os terhelést alkalmazva. A mérési pontok távolságát 0,15 

mm-re választottam. A keménységekből következtetett jelközéptől, a felülettől 0,1mm 

mélységből indulva a felületre merőlegesen is méréseket végeztünk 0,1mm-es lépésközökkel 

–ahogy azt a 63.ábra szemlélteti. 

 
63. ábra Keménységmérés nyomvonalának sematikus vázlata 

 
Azt tapasztaltam, hogy bár a keménység valamelyest növekedett, -ahogy ezt az 64. és 65. 

ábrán is láthatjuk- de nem olyan számottevően, hogy a jel helyén új bainites vagy esetleg 

martensites fázis jelenlétére lehetne következtetni. A felkeményedés a hőkezelés hatására 

kialakuló új, kemény fázisok megjelenésével indokolható. 
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64. ábra A jel keresztmetszetének Y irányú keménységeloszlása 
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65. ábra A jel keresztmetszetének X irányú keménységeloszlása 
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5.2.5.2 A lézeresen kezelt lemezek szakítószilárdságának a vizsgálata 
 

Az alkalmazhatóság szempontjából fontos annak a vizsgálata, hogy a lézersugaras 

jelölés hatására hogyan változnak meg a lemez makroszkopikus mechanikai tulajdonságai. 

Ennek érdekében szakítóvizsgálatot végeztem. A szabványosan kialakított próbapálca 

közepén alakítottam ki a lézeres jelet. A jelet 200 W, 1200 mm/sec, 1 mm foltátmérő 

paraméterekkel végeztem. A szakítás sebessége 5 mm/perc volt. Az elszakított próbadarabok 

képe a 66. ábrán található.  

 
66.ábra A szakadások helyei a lézeresen kezelt lemezeken 

Az alaplemezből és a lézeresen kezelt mintából is 3-3 darabot szakítottam el. A 

szakítódiagram alapján számolható anyagjellemzők értékei az 1. táblázatban láthatóak. 
 

1. táblázat Az alapanyag (R1-R3) és a lézeresen kezelt lemez (1-3) szilárdsági értékei 

Minta 
Szélesség 

(mm) 
Vastagság 

(mm) Lu (mm) Feh (N) Fm (N) 
Szigma eh 

(MPa) 
Szigma m 

(MPa) 
Nyúlás 

(%) 
R1 12,41 0,67 106,7 1400 2550 168,4 306,7 33,4 
R2 12,32 0,68 105,9 1300 2550 155,2 304,4 32,4 
R3 12,45 0,67 109 1300 2550 155,8 305,7 36,3 

1 (200 W) 12,35 0,68 105,6 1100 2550 131,0 303,6 32,0 
2 (200W) 12,3 0,68 104,4 1300 2550 155,4 304,9 30,5 
3 (200W) 12,3 147,3 300,5 31,6 0,69 105,3 1250 2550 

Az eredmények statisztikai értékelése alapján: 
A szakítószilárdság alaplemez esetén: Rm=305,6 ± 1,15 N/mm2  
A szakítószilárdság lézeresen kezelt lemez esetén: Rm=303 ± 2,26 N/mm2  
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67.ábra A lézeresen kezelt illetve kezeletlen lemezek szakítószilárdságának alakulása 

A mérési eredmények alapján kijelenthető, hogy az alkalmazott jelölés nem 

befolyásolja olyan mértékben a lemezt, hogy ez az alkalmazhatóságnak gátat szabjon.   

Alapanyag         Jelölt anyag 

66/115 



Kalincsák Z.:Vékony karosszérialemezekbe lézerrel írt logisztikai kódok jelölési-elektromágneses elvű kiolvasási rendszerének vizsgálata   
 
                  

5.2.5.3. Maradó feszültségek vizsgálata optikai feszültségvizsgálat segítségével 
 

A lézeres jelölés környezetében feltehetően megváltozik a feszültségállapot is, amit a 

keménység helyi megváltozása is mutat. Mivel a lézeres jel környezetében keletkezett 

feszültségtér feltehetően nagyon kicsi, ezért makro feszültségtartományainak direkt 

kimutatása kísérleti úton nem várható. Megkíséreltem azonban az indirekt kimutatást, amely 

során azt vártam, hogy a szóban forgó feszültségtér egy másik, az egész mintára kiterjedő 

makroszkopikus feszültséggel szuperpozícióban jelenne meg. Legkedvezőbb eset, amikor a 

mintát állandó hajlító nyomatékkal terheljük. Ennek vizsgálatára egyszerű kéttámaszú 

konzolos tartó elvén működő terhelő eszközt építettem, amelynek segítségével a hajlítást 

modellezve végeztem vizsgálatokat. A kísérleti berendezés modellje, valamint a 

mérőberendezés képe a 68. ábrán látható.  

  
a) b) 

68. ábra: A mechanikai terhelés elrendezés vázlata kéttámaszú konzolos tartóval [45] és a 
vizsgálati berendezés képe 

 
A lemezben ébredő feszültségek a nyomaték, valamint a geometria ismeretében 

kiszámíthatóak. Kiszámítható a keletkezett feszültség a rugalmas szál differenciálegyenlete 

alapján is. Ehhez azonban szükséges a lemez deformációjának a mérése.  

A megrajzolt nyomatéki ábra szerint a próbatest középső szakaszán a hajlító nyomaték 
állandó. 

M=F*a                                                               (16) 
Az s szélességű, v vastagságú próbatest szélső szálaiban σ =6M/sv2 nagyságú feszültség ébred 

és a próbatest középső szakaszán a szélső szálak nyúlása  ε = 6M/esv2. Az állandó 

nyomatékkal terhelt rúdrész körív alakban deformálódik, amelynek ívmagasságát a próbatest 

fölött elhelyezett mérőórás műszerrel mérjük. 

f=3Ml2/2Esv3                                                                                      (17) 

A számítás mechanikai alapja a rugalmas szál differenciál egyenlete: 

1/R=M/IE ⇒ M=IE/R                                                          (18) 

A próbadarab inerciája: I=sv3/12 
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Az acél Young modulusa: E=210000 MPa 
 

2. táblázat A lehajlásból számított feszültségértékek  
Lehajlás (mm) Inercia (mm4) Nyomaték (Nmm) Feszültség (MPa) 

0,05 0,72 67,20 28,00 

0,10 0,72 134,39 56,00 

0,17 0,72 228,45 95,19 

 

A feszültségindikátorként alkalmazott gyantaréteg az alatta levő vizsgálandó lemezzel 

(a ragasztás miatt) közvetlen kapcsolatban van. A terhelés hatására a lemezben keletkező 

makroszkópos feszültség kvantitatív módon áttevődik a gyantarétegbe, amely a terhelésnek 

megfelelően a vizsgált minta felszínén elszíneződik. Az elszíneződés regisztrációs száma 

m=0,7. Ez alapján az ébredő valós feszültség az elszíneződés környezetében: 
σr = m*σ =0,7*142,15 MPa = 99,505 Mpa.                                      (19) 

 
69. ábra: Lézeres jel körüli feszültségkoncentráció vizsgálata rétegbevonatos eljárással. A 

lézeres jeleket a piros vonalak reprezentálják 
 

A barna színű sáv tehát a lézeres jel környezetében 100 MPa körüli feszültségszintet 

reprezentál. A 69. ábrán jól látható, hogy a jelek környezetében nem látható helyi 

feszültségkoncentráció. Ebből tehát az a következtetés vonható le, hogy a vizsgálati módszer 

érzékenysége nem elegendő e kismértékű, lokális feszültségek kimutatására. Ennek érdekében 

új vizsgálati eljárás alkalmazása szükséges.  
 

5.2.5.4 Maradó feszültségek vizsgálata moiré-eljárás alkalmazásával  
 

A méréseket a pármai egyetem ipari mérnöki tanszékén végezték, abból a 

megfontolásból, hogy eldöntsük, alkalmas-e az eljárás vékony fémszerkezetek kismértékű 

plasztikus deformációjának vizsgálatára. 

A kísérletekhez használt lineáris rácsozatokat egy egyszerű számítógépes eljárással 

készítik el, amelynek segítségével állítható az osztás a szomszédos rácselemek, vonalak 

között. A referencia rácsot egy közönséges fóliára egy 600 dpi felbontású lézernyomtatóval, 

míg a mintadarabra kerülő rácsot felvasalható, hidegen lehúzható hordozó papírra egy 600 dpi 
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felbontású tintasugaras nyomtatóval nyomtatják. A rácsozat felhelyezésére ragasztást is 

alkalmaznak. A felvitt réteg átlagos vastagsága kb. 80 μm [47,48]. Az eljárást mutatja be a 70. 

ábra. 

 
70. ábra: Rácsozat elhelyezése a próbatesten 

 

 A rácsozat frekvenciájának (osztásának) növelésével növelhető az eljárás 

érzékenysége, azonban problémát jelent nagy frekvenciájú rácsot jó minőségben elkészíteni. 

Elkerülhetetlen a tinta szétfolyása, viszont az eljárás szempontjából a vonalak átfedése, 

érintkezése nem elfogadható. Az alkalmazott eszközökkel (600 dpi felbontású tintasugaras 

nyomtató) a legjobb felbontás 5.9 vonal/mm –es frekvencia mellett érhető el.  

A fent vázolt módon előkészített próbadarabot húzógépen vizsgálták. A mintadarab és 

a kamera közé került elhelyezésre, megfelelő pozicionálás után, a referencia rács. A 

terheletlen próbatesten lévő rácsnak és a referencia rácsnak egymással fedésben kell lenniük, 

hogy a terhelés hatására kialakuló alakváltozás során interferencia jöjjön létre a két rácson. A 

vizsgálat során figyelni kell a próbatest nyúlását is, mivel 17%-nál nagyobb nyúlás esetén 

tönkremegy a felvitt rácsozat. A vizsgálat során alkalmazott berendezés a 71. ábrán látható. 

 
71. ábra: A moiré-vizsgálat során alkalmazott berendezés 

 

A vizsgálat során, vízszintes húzó igénybevétellel, két nyúlás értéknél vizsgáltuk a 

kialakuló feszültségviszonyokat, valamint a létrejövő interferencia mintákat. Az alacsony 

nyúlásnál (ε=0.0399) kialakult moiré képet a 72. ábra mutatja. 
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72. ábra: ε=0.0399 nyúlásnál kialakuló moiré vonalak 

 
Magas nyúlásértéknél (ε=0.065) kialakult moiré kép a 73. ábrán látható. 

 
73. ábra: ε=0.065 nyúlásnál kialakuló moiré vonalak 

 
 A képeken látható, hogy egyik esetben sem alakultak ki a lézeres jel környezetében 

értékelhető eredménnyel szolgáló vonalak. A magas nyúlásértékhez tartozó képen megjelenő 

hatás még éppen nem szolgál tudományos szintű, számszerűsíthető eredménnyel, az alacsony 

nyúlásértéknél pedig semmilyen elváltozás nem tapasztalható.  

 Az itt alkalmazott moiré-eljárás rács-geometriája (osztása és vastagsága) az elvégzett 

kísérletek tanúsága alapján az acél anyagok plasztikus deformációs zónájának kimutatására – 

figyelemmel a kismértékű rácstorzulások megfigyelésére – csak korlátozott mértékben 

alkalmas. Ez a metodika nagyobb mértékű plasztikus zónáinak vizsgálatára tűnik 

alkalmasnak. 
 

5.2.5.5 Maradó feszültségek vizsgálata röntgendiffrakció alkalmazásával  
 

Mivel az előző eljárások alkalmazásával nem lehetett kimutatni a lézeres jelölés hatására 

kialakuló feszültségeket, ezért újabb mérési eljárásként a röntgenes feszültséganalízist 

választottam. A vizsgálathoz először el kellett távolítani a felületen lévő cinkréteget, amelyet 

mechanikus csiszolással, majd elektrolitos polírozással végeztem. Ezután mintatartónak 

megfelelő, 6x5 mm nagyságú mintát vágtam ki úgy, hogy a jelölés a minta közepén legyen. A 

jelölés 150 W lézerteljesítménnyel, 1 mm foltátmérővel és 1200 mm/perc előtolási 

sebességgel készült. Az előkészített minta a 74. ábrán látható mérési elrendezés 
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mintatartójába helyezkedett el. A mérés során 5x0,2 mm nagyságú CoKα1 sugárzást 

használtunk, amelynek hullámhossza λ=0,178897 nm. A mérés során két pozícióban végeztük 

a mérést, egyszer az alapszövetben, majd az átalakult zónában. A mintadarab vázlata, 

valamint a mérési pozíciók a 74. ábrán láthatóak. A röntgensugár pozícióit a piros vonal 

szemlélteti.  

 

 

 
a)  

b) 
74. ábra: a) A röntgendifrkciós vizsgálathoz alkalmazott minta mérési pozíciói, b) A 

röntgendifrkciós vizsgálat mérési elrendezése 
 

A reflexiók rögzítése céljából a minta körül félkör alakúra hajlított filmet helyeztünk el 

(image plate). Az image plate felvétel után törölhető és újra használható. Az image plate 

felbontása (pixelmérete) 50 mikron. A filmen, annak síkban való kiterítése után egyre 

nagyobb csúcsszögű kúppalástnak a filmhengerrel való metszésvonalai alkotta kép jelenik 

meg (Debye-Scherrer gyűrűk). Az alapanyag, valamint a lézeresen kezelt rész 

röntgendiffrakciós „Image plate-je” a 75-76. ábrán látható. 
 

 
2Θ 

 75. ábra: A Θ szög függvényében felvett Debye-Scherrer gyűrűk az alaplemezben 

 
2Θ 

 76. ábra: A Θ szög függvényében felvett Debye-Scherrer gyűrűk a jelben  

A kiértékeléshez szükséges a felvételek Debye-Scherrer gyűrűk mentén történő integrálása. 

Az integrálás eredményeként kapott 2Θ-intenzitás diagram a 77. ábrán látható. Az anyagról 

kapott reflexiót a következő adatokkal lehet jellemezni. 
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• A reflexió helye 
• A reflexió intenzitása 
• A reflexió intenzitásának eloszlása 

Az intenzitáseloszlásból információt kaphatunk az anyagban lévő maradó feszültségekről, 

ideálistól eltérő rácsparaméterekről, torzult rácsokról.  

A 77. ábrán egyesítve látható az alapanyag, valamint a lézeres jel intenzitáseloszlása. A vasra 

jellemző reflexiós szögeket, valamint Miller-indexeket az alábbi 3. táblázatban foglaltam 

össze. 

3. táblázat A vas reflexiós szögeihez tartozó Miller indexek 
Miller index Reflexiós szög, 

2Θ (°) h k l 
52,377 1 1 0 
77,235 2 0 0 
99,705 2 1 1 

123,929 2 2 0 
161,399 3 1 0 
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77. ábra: A Θ szög függvényében meghatározott intenzitáseloszlás integrális formában 

 

  
a) b) 

 78. ábra: A (310) reflexió Debye-Scherrer gyűrűje.  
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A 78.a) ábrán a gyűrű mentén homogén az intenzitáseloszlás, ami arra utal, hogy apró 

szemcseméretű az anyag és sok benne a mikrofeszültség (nagy a diszlokációsűrűség). Mivel a 

gyűrű mentén nem változik az intenzitás arra következtethetünk, hogy nincs textúra a mért 

tartományon belül. A „b” esetben már nem homogén az intenzitáseloszlás. A lézeres kezelés 

hatására az anyag valamennyire megújult (csökkent benne a diszlokációsűrűség, tehát 

csökkent a mikrofeszültség) és valamennyire rekrisztallizálódott. A mikroszerkezet változik a 

minta mélységének függvényében (lásd feljebb). Ez a változás a röntgen sugárzás behatolási 

mélységén belül elég jelentős ezért a nagyon megváltozott felső réteg és a kevésbé változott 

alsó réteg hatásának összegét látjuk, mert mindegyik rétegből érkezik információ. A felső 

réteg nagy és alacsony diszlokáció sűrűségű rétegei okozzák a „foltokat”, míg az alig 

változott anyag okozza a homogén alapot a Debye-Scherrer gyűrűben. 

Látható, hogy a gyűrűben lévő foltok enyhén szórnak egy átlagos 2Θ érték körül. Ez az 

eltolódás az egyes szemcsékben lévő makro feszültségekre utal. Ha a folt kisebb 2Θ szög felé 

tolódik, az a foltot adó szemcse esetében rácsparaméter növekedést jelent, ami 

húzófeszültségre utal. Ezt erősíti meg a 79. ábrán látható félértékszélesség (Félértékszélesség: 

az intenzitásmaximum felénél a csúcs szélessége, FWHM-Full Width of High Maximum) 

növekedése is.  
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 79. ábra: A Θ szög függvényében felvett intenzitáseloszlás integrális formában 
2Θ 

 

A hullámhossz kiküszöbölése érdekében K tényezőt vezetünk be.  

λ
Θ

=
sin2K                                                             (20) 

d
K 1

=                                                                 (21) 

(d-rácssíkok távolsága, λ- röntgensugár hullámhossz) 
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 Ha a kristályrács ideális lenne (nagy szemcsékből állna (néhány mikron nagyságú), 

nem tartalmazna rácshibákat), akkor a diffrakciós csúcsok nagyon vékonyak lenének, a 

szélességüket csak a mérőberendezés határai szabnák meg (instrumentális szélesség) A 

csúcsok félértékszélességét minden olyan tényező növeli, ami az ideális kristályrács 

szimmetriáit megbontja. A szemcseméret hatására kiszélesedő csúcs profilja más elméleti 

függvénnyel írható le, mint pl a diszlokációk hatására kiszélesedő csúcsé. Ezért ez a két hatás, 

ami mindig együtt jelenik meg, szétválasztható. A mérési eredményekhez ezeket az elméleti 

profilokat illeszteni kell. Ezt hívják vonalprofil analízisnek. A vonalprofil analízist egy 

CMWP  nevű programmal végezzük és így kvantitatív eredményeket kaphatunk az anyag 

mikroszerkezeti paramétereire vonatkozólag (szemcseméret eloszlás és a diszlokáció sűrűség 

és eloszlás (mikrofeszültség) paraméterei) 

Kvalitatív következtetéseket a félértékszélességek segítségével is levonhatunk. Williamson-

Hall ábrázolás segítségével ábrázolhatjuk az adott minta reflexióit (K(1/nm)-FWHM(1/nm)) 

[50, 51, 52, 53]. Diszlokáció mentes esetben, ha csak a szemcsemérethatás lenne, a FWHM 

értékek nem függnének a K-tól. Diszlokációk esetében az FWHM függ K-tól. Ha nő a K, nő 

az FWHM is, de nem szigorúan monoton módon (feszültség anizotrópia), mivel a 

diszlokációknak (hkl) függőek a kontrasztfaktoraik. Így az alábbi ábrán látható, hogy a 

vonalszélesedést a mi esetünkben szemcsehatás és diszlokációhatás (mikrofeszültség) okozza. 

Világosan látszik, hogy az alaplemez vonalai szélesebbek a lézeresen kezelt zóna vonalainál, 

ami kvalitatíven mutatja, hogy lecsökkentek az anyagban a mikrofeszültségek és nőtt a 

krisztallitméret.   
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 80. ábra:  A félértékszélesség váltosának W-H ábrája 

 

A CMWP nevű szoftver segítségével qvantitatív elemzésre is van lehetőség.  Az elemzés 
során az alábbi eredményeket kaptam:  
 
 

74/115 



Kalincsák Z.:Vékony karosszérialemezekbe lézerrel írt logisztikai kódok jelölési-elektromágneses elvű kiolvasási rendszerének vizsgálata   
 
                  

A nem kezelt rész mikroszerkezete: 
A lognormális szemcseméret eloszlás paraméterei: m=94 [nm], szigma=0.7; ebből 
következik, hogy a (felülettel súlyozott) átlagos krisztallitméret: <X> = 320 [nm] 
 
Diszlokációsűrűség: rho = 8.7e14 [1/m2] 
q=2.2, ami azt jeleni, hogy valamivel több a csavar jellegű, mint az él jellegű diszlikáció a 
mintában. (Tiszta él jelleg eseten q = 1.25, tiszta csavar jelleg eseten q = 2.6) 
 
A lézerrel kezelt rész mikroszerkezete (jel): 
A szemcseméret nagyobb, mint 1000 [nm]. (1000 [nm] a vonalprofil analízis lehetőségének a 
határa, ennél nagyobb szemcseméret nem detektálható) <X> > 1000 [nm], a nagy hőmérséklet 
hatására az anyag rekrisztallizálodott. 
 
A diszlokaciósűrűség: rho = 3.7e14 [1/m2] 
Ez az érték kb. a fele a kezeletlen anyagénak, látszik, hogy a hő hatására annihilálodott, 
lecsökkent a belső mikrofeszültség. 
q = 1.7, ami azt jelenti, hogy most az él jelleg az erősebb a diszlokációkban, de csak kevéssé. 

(Tiszta él jelleg esetén q = 1.25, tiszta csavar jelleg eseten q = 2.6) 

Összefoglalva elmondható, hogy a diszlokációsűrűség a lézeres kezelés hatására a 

felére csökken, valamint az alapanyagban domináns csavar-díszlokációk helyett többségbe 

kerülnek az él-diszlokációk, valamint lecsökkent a belső mikrofeszültség.  
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5.2.6 A jelölési folyamat termodinamikai vizsgálata termovizióval 
 

 Mivel az alapanyag-lézersugár találkozási pontjában ébredő hőmérséklet-változás 

közvetlen mérése nem lehetséges [32], ezért a hőmérséklet mérését közvetett módon 

végeztem. A 81. ábrán a termovíziós mérés vázlatos elrendezése, valamint az általam 

kialakított mérési elrendezés látható.  

  

I. 
II. 

III. 

b) a) 
81.ábra a) A termovíziós mérés elrendezése, b) A termovíziós mérőrendszer a felületi 

hőmérséklet méréséhez (I.)-lézerforrás; II.)-a vizsgált minta; III.)-termokamera),  
 

A termokamera vonal menti letapogatásra képes. Úgy állítottam össze a mérőrendszert, hogy 

pásztázási vonal a jelölés középvonalán történjen.  

 

 

Vonal menti pásztázás: 
Függőleges kitérítés 
nem lehetséges! 
(tline = 400 μsec) 

Pásztázási 
frekvencia: 
2.500 Hz 

 
Lézersugár 

82.ábra A vonalscan sematikus bemutatása 

 

A hőmérséklet eloszlást a lemezek hátoldalán mértem a jelölési folyamat során. A 

lézersugár mozgatásra a különleges mérési beállítás miatt egy galvanotükrös rendszert 

használtam f-θ optikával. Az így kapott mérési eredményeket bemenő adatként használtam fel 

végeselemes modellezéshez, amely segítségével meghatároztam a jelölési oldal felszíni 

hőmérsékletét. A 83. ábrán a mérés vázlatos elrendezése látható. 
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83.ábra A termovíziós mérés során alkalmazott jelölés geometriai elrendezése 

 
 

4. táblázat A lézeres jelölés paraméterei 
Jelhossz (L) 

[mm] 
Lézer 

teljesítmény (P) 
[W] 

Foltátmérő
(d) 

[mm]  

Mozgatási sebesség 
(vf) [mm/perc]  

Kölcsönhatási idő 
(t) 

[sec] 

Lézer berendezés 
CW 

20 150 1 600 2 CO2 (λ=10.6 μm) 
20 150 1 900 1.333 CO2 (λ=10.6 μm) 
20 150 1 1200 1 CO2 (λ=10.6 μm) 
20 150 1 1500 0.8 CO2 (λ=10.6 μm) 
20 150 1 1800 0.666 CO2 (λ=10.6 μm) 

 

A termovíziós mérések eredménye az 84.ábrán látható. A méréseket öt különböző 

sugármozgatási sebességgel végeztem el 600-1800 mm/perc sebességgel. Az 85. ábra alapján 

a legnagyobb hőmérséklet a legkisebb előtolási sebesség esetén adódik a hőtorlódás miatt. 

Ezt, a lemez hátoldalán végzett mérési eredményt használtam fel a végeselmes 

modellezéshez, mint bemenő paramétert.   
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84.ábra A termovíziós mérés során kialakult hőmérséklet-eloszlások a minta hátoldalán  

 

A modellezést az alábbiak szerint végeztem. A lemez hátoldalán mért hőmérséklet-eloszlás 

ismert. A jelölési oldalon a lézersugarat állandó hőmérsékletű henger felszínen való 

mozgatásával modelleztem. A henger hőmérsékletének meghatározását iterációs módszerrel 
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végeztem. Addig növeltem a hőmérsékletet, amíg a modellezéssel kapott hátoldali 

hőmérséklet-eloszlás meg nem közelíti a méréssel kapott értékeket. A modellezés vázlatos 

elrendezése a 85. ábrán látható. A végeselemes modellezés peremfeltételei a 86. ábrán 

láthatóak. Az anyagra jellemző fizikai paramétereket (pl. hővezetési tényező) a program 

tartalmazza. 

 (mért) 

85.ábra A végeselemes modellezéshez alkalmazott peremfeltételek sematikus ábrája 

 

 

 

86.ábra A végeselemes szimulációhoz használt kényszerek vázlatos bemutatása 

0,5 mm

 

A végeselemes modellezés során szükséges definiálni kényszereket, legfontosabb a 

minta mechanikai peremfelételeinek a megadása. Modellezésem során egy kétirányú rögzítést 

választottam, mivel a modellezés síkbeli. Külső kényszer a lemezt körülvevő környezeti 

levegő hűtő hatása. 

A végeselemes modellezés eredményeként kapott hőmérséklet-eloszlásokat a 87. ábra 

szemlélteti.   
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1200 mm/perc 
 

1500 mm/perc 
  

600 mm/perc 900 mm/perc 1800 mm/perc 

87.ábra A végeselemes számítás eredményeként kialakult hőmérséklet eloszlások 

5. táblázat A mért és számított hőmérsékletek 
Sugármozgatási sebesség 

(mm/sec) 

Mért max. hőmérséklet a minta 

hátoldalán (°C) 

Végeselemes módszerrel 

számított hőmérséklet a minta 

hátoldalán (°C) 

Végeselemes módszerrel számított 

hőmérséklet a minta jelölési 

oldalán (°C) 

600 256 260 1200 

900 210 215 987 

1200 175 180 820 

1500 153 150 720 

1800 130 130 610 

 

A MARC végeselemes szoftverrel meghatározott hőmérséklet eloszlási eredményeket 

összevetettem a metallográfiai vizsgálatok eredményeivel. A modellezéssel kapott 

jelgeometriára vonatkozó (jelszélesség, mélység) eredmények a metallográfiai vizsgálatok 

eredményeivel egyező eredményt mutattak (v.ö. 50. - 87. ábra). Az átalakult zóna a 

metallográfiai felvétel alapján ~0,15 mm, a modellesés eredményeként kapott ábrán is ~0,15 

mm a kiterjedése (mélység irányban) a 825 °C hőmérséklettartománynak. 

A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés nagymértékben függ a felület emissziós 

tényezőjétől. Az emissziós tényező függ a hőmérséklettől, a felület minőségétől és általában 

tapasztalati úton felvehető érték, ezért a mérések igazolására elvégeztem egy újabb igazoló 

kísérletet. Izoterm hőkezeléseket végeztem, amely értékek a modellezéssel kapott hőmérséklet 
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értékek közelében vannak. A hőkezelés hatására bekövetkező szemcseméret növekedést 

összehasonlítottam a lézeres kezelés során kialakult szemcseszerkezettel. A hőkezelési 

eredmények is azt igazolják, hogy a lézeres jelölés során a lemez 825 ºC körüli hőmérsékletre 

hevül fel. Az izoterm hőkezelés hatására létrejött szemcsedurvulás a 88. ábrán látható.   

 
a) b) 

88.ábra a) Kezeletlen lemez, b) 825 ºC-on hőkezelt lemez szemcseszerkezete 
 
5.3  Folyamatoptimalizálás nagy pontosságú örvényáramú mérésekkel  
 

Kísérleteim során a jelek detektálására egy nagyérzékenységű mágneses térmérő 

szenzort (Fluxset) használtam [28,29,30], ezért ezt az eljárást részletesen ismertetem. Ez a 

szenzor a vizsgálandó darabon lévő lehetséges repedések kimutatására, a szövetszerkezeti 

illetve helyi mágneses változások felismerése, illetve ezek fontosabb paramétereinek 

meghatározása szolgál.  

A mérőrendszer működési elve a következő: A szenzor a mágneses tér változását érzékeli Y 

axiális irányban. A mérőrendszer vasmag nélküli gerjesztő tekercsét a vizsgálandó felületre 

merőlegesen helyezzük el, s ennek közepében található a Fluxset szenzor, ahogy ezt a 90. 

ábrán látható. A gerjesztő tekercsre áramot kapcsolva, az a közvetlen közelébe helyezett 

vezető anyagú lemezben örvényáramokat indukál, amely áramok mágneses tere olyan, hogy 

az őt létrehozó mágneses teret bizonyos mértékben visszagerjesztik. A kialakult örvényáramú 

tér –és így az általuk gerjesztet mágneses tér is- hibátlan minta esetén homogén. Az anyagban 

lévő hibák (vagy szándékos változtatások) megváltoztatják az anyag lokális vezetőképességét 

így a gerjesztő mágnestér hatására kialakuló örvényáramok térbeli eloszlását is. 

Ha a mozgó gerjesztő tekercs valamilyen anyaghiba felett halad át, akkor a hibának megfelelő 

mértékben az örvényáramok torzulnak. Az örvényáramok perturbációja miatt mágneses 
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perturbáció is jelentkezik. Kis méretű hiba esetén ez a jelenség csak az egyik tekercsoldalon 

jelentkezik, tehát a hiba következtében e tekercsoldalon gyengébb lesz az örvényáramok 

keltette mágneses tér. Ennek következtében az eredő mágneses tér fluxusa nagyobb lesz, mint 

az ezzel ellentétes (hibamentes) tekercsoldalon s így a térerősségnek –az energia minimumra 

való törekvés miatt- lesz a felülettel párhuzamos, vízszintes irányú komponense is, amelynek 

változását a Fluxset szenzorral mérni tudjuk. Mivel a tekercs mozog a mintadarabhoz képest a 

letapogatás során, ezért egyszer az egyik, majd a másik tekercsoldal is áthalad a hiba felett, 

tehát e két esetben egymással ellentétes irányú vízszintes térerősség-komponensünk lesz, 

amely a szenzor tekercsében ellentétes irányú áramot indít meg, tehát a válaszjelünk is 

ellenkező fázisban jelentkezik (de azonos nagyságú marad), ahogy ezt a 89. ábra jobb oldalán 

is láthatjuk.  

 
89. ábra: A jelölés helymeghatározási mechanizmusának és a válaszjel kialakulásának elvi 

vázlata [28] 
 

A szenzor felépítését a 90. ábrán láthatjuk. A meghajtó tekercs (angolul: Driving coil) 

meghajtása háromszögjellel történik. A szenzor működése a következő: a meghajtó tekercsre 

háromszög jelet kapcsolva a fémüveg szalag magot telítésig gerjesztjük. 

 

A 

A 

A-A 

90. ábra: A Fluxset szenzor elvi felépítése [29] 
 

Mivel a vezérlő jel háromszög jel (91.ábra b)), ezért a fémüveg szalag nincs mindig telítésben, 

mágnesezettsége a vezérlő jel aktuális feszültségszintjétől függően állandóan változik -csak a 

maximális feszültségszint közelében megy telítésbe. A fémüveg szalagban a fluxus lineáris 

változása az érzékelő tekercsben (a pick-up-coilban) állandó feszültséget indukál az 
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dt
dUi

φ
=                                                                  (22) 

összefüggésnek megfelelően. Ha azonban a fémüveg szalag, mint vasmag telítésbe megy, 

akkor megszűnik a fluxusváltozás, s a fenti képlet értelmében az érzékelő tekercs feszültsége 

közel nullára esik. 

Ha azonban a lemezben levő hiba következtében a gerjesztésnek megjelenik vízszintes irányú 

térerősség komponense is, akkor e térerősség komponens és a meghajtó tekercs térerősség 

komponensének szuperpozíciójából adódó eredő térerősség a meghajtó tekercs térerősségéhez 

képest eltolódik (a jel aktuális helyzetétől függően pozitív vagy negatív irányban). 

  
a) b) 

91. ábra a) A mérőberendezés blokkvázlata, b) Flux-set szenzor működésének vázlata 

 
A 92.a) ábrán a mérőrendszer elvi felépítését, míg a 92.b) ábra a mérőfej gyakorlati 

kialakítását szemlélteti. A légrés szimulációját egy plexi lemezzel oldottam meg. 

  

Plexi lemez  
(légrés szimuláció) 

a) 
Jelölt lemez 

Szenzor 

Jelölt lemez 

b) 
92. ábra: A jelkiolvasási folyamat sematikus elrendezése (a) és a Fluxset szenzor mérés 

közben 
 

A legfontosabb előnye a Flux-set szenzornak az egyszerűsége. A szenzor lelke az érzékelő 

anyag, amely gyorshűtéssel előállított fémüveg szalag (0-magnetostrikciójú). Ez az egyik 

olyan különleges tulajdonságú lágymágneses anyag, amelyet kitűnően lehet alkalmazni a 

technika több területén, így a szenzorikában is. A Fluxset szenzor mérési frekvencia 
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tartománya egyentől a 100 kHz tartományig terjed, maximális érzékenysége 0,1 nT, 

linearitása 1 %-nál jobb. Széles hőmérséklet tartományban –200°C-+200°C üzemeltethető 

[31]. Térbeli felbontóképessége 5 mm hosszú szonda esetén néhány tized milliméter. Az 

eszköz működési tartománya a hagyományos fluxgate magnetométerek [32,33] 

nagyságrendjébe esik, de számos paraméterben felülmúlja azokat. Felépítéséből következően 

nagy a stabilitása, nincs szükség nehezen megmunkálható (ezért drága) alkatrészekre, 

nagyérzékenységű, nagystabilitású analóg áramkörökre. Az eszköz mérete, egyszerű 

felépítése és alacsony ára miatt számos feladat megoldására alkalmazható. 

A FluxSET-szenzor a B mágneses indukciónak a szenzormag irányába eső komponensét 

méri. A szenzormag iránya ennél az alkalmazásnál mindig párhuzamos a jelölt felület 

síkjával, és egyszersmind merőleges a lézerrel beírt vonalakra (93. ábra). Ez az irány azonos a 

pásztázó szenzor haladási irányával. A mért jel valójában a mágneses térnek a szenzormag 

mentén vett súlyozott átlagával arányos. A jelkiolvasás során tehát a mágneses indukció 

értékét mérjük a szenzor középpontjában, mégpedig a pásztázó szenzor aktuális pozíciójának 

függvényében.  

 
93. ábra: A szimulált mérési elrendezés 

x 

y 

szenzor jelölés 

 

Az első jelkiolvasási kísérletet az 5.2.1 fejezetben ismertetett mintalemezen végeztem 

el (d=1 mm, P=100-300, v=1200 mm/perc, L=6 mm). Az első egyértelműen kiolvasható jel a 

150 W-os kezelés nyomán adódott, amelyet a 94. ábrán piros jelölés szemléltet. Ez az 

eredmény összhangban van a metallográfiai vizsgálat eredményével (50. ábra). A teljes 

jelkiolvasási spektrumot végignézve megállapítható, hogy a 6 mm-es jeltávolság esetén a 

szenzor az egyes jeleket biztonsággal független jelként értelmezi.  
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94. ábra: A különböző teljesítménnyel végzett jelölés kiolvasása 

 
5.3.1 A lézersugár felületi foltátmérőjének a hatása a jelek kiolvashatósági intenzitására  

 
Annak érdekében, hogy a biztonságosan kiolvasható és szerkezetileg stabil (idő és 

hőmérséklet stabilitás) jelrendszert a lehető legkisebb, de még jól kiolvasható méretben 

tudjam kialakítani, megvizsgáltam a lézersugár foltátmérőjének a hatását. Az előkísérletek 

alapján a lemez esztétikai minőségét szem előtt tartva a cinkréteggel bevont lemezen 150 W, 

1 mm sugárfolt átmérő bizonyult megfelelőnek. A következő kísérletsorozatban a foltátmérőt 

a felére csökkentettem. Mivel a foltátmérő és a sugárfolt területe egymással négyzetes 

kapcsolatban van (A=d2π/4), ezért a teljesítménysűrűség közel állandó értéken tartása 

érdekében az előzőekben kicsatolt lézerteljesítménynek az ¼-ét kell alkalmazni. Mivel ilyen 

kis teljesítménynél (37,5 W) a kicsatolt lézerteljesítmény szórása nagy, ezért a 

biztonságosabban kicsatolható 75 W-ot választottam. Az összehasonlítás érdekében 

viszonylag nagy mintalemezeken (110x110 mm), a szélhatás elkerülése érdekében egy 20 mm 

hosszúságú jelet alakítottam ki az ábrán is látható paraméterpárokkal (75 W/0,5 mm, 150 W/1 

mm, 200 W/ 1 mm). A sugármozgatási sebesség 1200 mm/perc volt. Az 95. ábrán különböző 

sugárfolt átmérővel és hozzá igazított lézerteljesítménnyel végzett jelölés Fluxset szenzoros 

kiolvasási eredményei láthatóak. Az ábrán jól látható, hogy a 75 W, 0,5 mm foltátmérővel 

készült jel kiolvasása viszonylag kis intenzitást eredményezett. Ennél a foltátmérőnél a 

teljesítmény növelése a lemez beégését okozta és a sugármozgatási sebesség növelése sem 

hozott értékelhető eredményt. A 150 W/ 1 mm /1200 mm/perc a kiolvasás szempontjából is 

megfelelő intenzitással olvasható ki, ezért a továbbiakban ezzel a paraméterpárral végeztem a 

kísérleteket.    
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95. ábra A kiolvasás szempontjából hasznos jel amplitudó az alkalmazott lézer-teljesítmény 
függvényében 

 
 
5.3.2 A jelek kiolvashatóságának vizsgálata állandó lézerteljesítmény mellett a 

jeltávolság függvényében 
 

Az előzőekben megvizsgáltam, hogy egy darab független jel kialakításához milyen 

paraméterekre van szükség. A kódolási rendszerben azonban több vonal pozícióját kell 

érzékelni a szenzorral.  

A vonalkód kiolvasása azt jelenti, hogy a mérőfej kimeneti jele alapján megállapítjuk a 

vonalak helyét a jelölésben. Ez az információ azonban többnyire akkor is kinyerhető 

valamilyen módon, ha az közvetlenül nem „kézzelfogható” a mért jelben. Ilyenkor általánosan 

rekonstrukciós, vagy inverz feladat megoldásáról beszélünk. Le kell tehát szögeznünk, hogy a 

kiolvashatóság kérdését nem elég csupán a mérőfejre, illetve a mért jelre vonatkozóan 

megvizsgálni, mert az függ az alkalmazott – sok esetben igen kifinomult – rekonstrukciós 

módszertől is. A rekonstrukció szempontjából három esetet különböztetünk meg:  

• Az első, amikor a vonalak a jelölésben olyan távol vannak egymástól, hogy az egyes 
vonalak által generált kimeneti jelek lényegében nem lapolódnak át egymással. 
Ilyenkor a vonalak helye „ránézésre” megállapítható, például csúcsok, nulla 
átmenetek, inflexiós pontok jelezhetik azt a mért jelben. 

• A második eset, amikor átlapolódás fellép ugyan, de az egyes vonalakra vonatkozó 
összetevők lineárisan szétválaszthatók, másképpen megfogalmazva a mért jelekre 
érvényes a szuperpozíció elve. Ilyenkor alkalmazhatók a dekonvolúciós (lásd 
melléklet) eljárások 

• A harmadik esetben a vonalak már olyan közel esnek egymáshoz, hogy az általuk 
generált jelkomponensek nem függetlenek, azaz a vonalak között elektromágneses 
interakció lép fel. A vonalak „interakciója” tehát az általuk generált jelek 
átlapolódásánál lényegesen többet jelent, éspedig azt, hogy az egyes vonalak hatását 
nem vizsgálhatjuk többé külön-külön.  
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A jelsűrűség a teljes kódhosszúság, valamint az egyértelmű kiolvasás szempontjából 

fontos tényező. Az információsűrűség növelhető, ha csökkentjük a jelek közötti távolságot. 

Az egyértelmű és biztonságos jekiolvasást viszont a hőhatásövezetek átlapolódása és a 

kiolvasó szenzor felbontóképessége (az a legkisebb távolság két jel között amit a szenzor két 

különálló jelnek érzékel) együtt határozza meg. A vonalkódban tárolt információ sűrűségét 

lehetőség szerint maximálni kell, emiatt nem praktikus olyan nagy vonaltávolságot előírni, 

amelynél a kimeneti jel komponensei már egyáltalán nem lapolódnak át. A reális 

kompromisszumot az olyan vonalsűrűség jelenti, amely mellet a mért jel még lineárisan 

komponenseire bontható – természetesen megfelelő zajtűréssel – mert ehhez egyszerű és 

gyors algoritmusok állnak rendelkezésünkre. Ha ilyen módon a rekonstrukció elvét a lineáris 

szétválasztásban rögzítjük, akkor az elérhető maximális jelsűrűséget már valóban csak a 

mérőfej, valamint a jelölt anyag tulajdonságai szabják meg. 

Ilyen irányú kísérleteim során tehát az volt a cél, hogy a jelek közti távolságot 

minimalizáljam, növelve az egységnyi felületre felvihető adatmennyiséget. A 94. ábrán 

látható kiolvasási eredményből jól látható, hogy 6 mm-es jeltávolság esetén a jelek stabilan 

kiolvashatóak. Ezek alapján a jelsűrűség vizsgálatban a jelek közti távolságot X= 5mm, 3mm 

majd 2mm-re választottam, miközben a lézerfolt átmérője 1 mm és a lézerteljesítmény 150 W, 

a sugármozgatási sebesség pedig 1200 mm/perc volt. A jelek geometriai elhelyezését az 96 a). 

ábra szemlélteti. 

A 96.b) ábrán az korábban vázolt elrendezésű jelcsoportok kiolvasási diagramjai 

láthatóak. Jól látható, hogy miként módosul a jeltávolság csökkenésével a kiolvasott 

jelintenzitás alakja. Míg 5 mm-es jeltávolság esetén a jelek egyértelműen 

megkülönböztethetők, addig a 3 mm-es közökkel jelölt 3 jelből álló jelcsomagban már a 3 

jelből csak az első, és az utolsó jel érzékelhető, míg a 2 mm-es jeltávolság esetén a 

mérőberendezés a három jelet 1-nek érzékelte. Ennek oka, hogy a jelek hőhatásövezete 

részben átlapolódik, s a permeabilitás-változás az egész jelcsoportban közel homogén lesz, 

tehát 20kHz frekvenciájú gerjesztő tér alkalmazása esetén a csomag vonalainak külön álló 

jelként való megjelenítésével csak az 5 mm-es jeltávolságok esetében számolhatunk. 
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a) 

 

b) 
96. ábra A jelek megkülönböztethetősége a jelek közötti távolság csökkentésével 

A jeltávolság mérésén alapuló kódolást korlátozhatja a mérőrendszer térbeli 

pontossága, jelen esetben a kiolvasófej pozícionálási hibái. A jelkiolvasás pontosságának 

vizsgálata céljából a kiolvasószenzor mozgatását egy, az előzőekben alkalmazott 

mozgatómechanizmusnál pontosabb (~10μm beállási pontosság) CNC asztal (ISEL) 

segítségével oldottam meg.  A mérőrendszer képe a 97. ábrán látható. 

 

CNC 
mozgatómechanizmus a 
kiolvasófejjel 

CC  
BB  

AA  

97. ábra: A jelkiolvasás pontosságának növelésére alkalmazott kiolvasórendszer 
A) Tápegység; B)Jelgenerátor; C) Kiértékelő elektronika; 

 
A mérés alapján lehet egy becslést mondani, hogy a csúcsot (annak térbeli helyzetét) 

milyen pontossággal lehet meghatározni - és ez fogja adni a jelfelismerés térbeli 

felbontóképességet, azaz a távolság alapú kódolás pontosságát. A csúcs szélsőértékének 

(maximumának) meghatározását pont a zaj korlátozza, mert bizonytalanná teszi azt. A 98. 

ábra alapján kb. 30 μm (0,03 mm) térbeli felbontóképesség adódik. Azaz figyelembe véve a 

mágneses kiolvasásban lévő zajt, a pontosabb mozgatómechanika alkalmazása már nem 

növeli a jelkiolvasás térbeli felbontóképességét, mert a mágneses zaj független a CNC 

mozgatás pontosságától.  
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98. ábra Az ISEL mozgatómechanizmussal kiolvasott csúcs kinagyítása 

 

5.3.3 A különböző pásztázási sebességgel végzett jelölés hatása a kiolvashatósági 

eredménye        
 

Az alkalmazott lézerteljesítmény mellett fontos technológiai paraméter a jelkialakítás 

során a sugármozgatási sebesség is. A szokásos jelgeometriájú 110x110 mm-es 

mintalemezeken 150W lézerteljesítmény és 1 mm-es fókuszfolt átmérővel különböző 

sugármozgatási sebességgel végeztem jelöléseket. Az eddigiekben a sugármozgatás 

megszokott mértékegységeként a mm/perc-et alkalmaztam. Mivel programozás 

szempontjából jelen esetben kedvezőbbnek bizonyult a mm/sec, ezért itt ezt alkalmaztam.  

A 99. ábrán jól látszik, hogy minél nagyobb sugármozgatási sebességet alkalmaztam, a 

kiolvasás amplitúdója annál nagyobb értékű lett. Az 1500 mm/perc sebességgel végzett 

jelölésnél a jelölés kezdeti részén kismértékű beégés tapasztalható, amely rontja az esztétikai 

minőséget. Az ennél nagyobb mozgatási sebesség alkalmazása során viszont nem volt stabil a 

jelkiolvasás. 
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99. ábra Különböző sebességgel végzett jelölések kiolvasási eredményei 

Távolság (mm)
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5.3.4 A lemez hengerlési irányának hatása a jelölésre       

 

A vizsgált lemezeket hideghengerléssel készítik, amelyeket még a megmunkálás után 

tekercsben lágyító, újrakristályosító hőkezelésnek vetnek alá.  A hidegalakítás során a 

lemezben textúrált szemcsestruktúra alakul ki, amely a hőkezelés hatására eltűnik. A 

lemezben azonban maradnak nyomai az anizotrópiának, amely befolyással lehet a 

kialakítandó jelölésrendszerre. A jelölésrendszer irányfüggőségének a feltárására úgy 

alakítottam ki mintadarabokat, hogy a feltételezett hengerlési iránnyal (mikroszkóppal 

kimutatható) párhuzamosan és merőlegesen is végeztem jelöléseket (P=150W, v=1200 

mm/perc, d=1mm, L=6mm). A jelölést Fluxset szenzorral kiolvastam, a kiolvasás eredménye 

a 100. ábrán látható. Az ábrából jól látható, hogy a hengerlési iránytól nem függ a jelkiolvasás 

intenzitása, így a gyártás során a lemezekből különböző irányban kivágott munkadarabokon is 

alkalmazható a jelölésrendszer. 
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100. ábra  A különböző hengerlési irányokban végzett jelölés kiolvasási intenzitása 

 

5.3.5 Merőlegestől eltérő pásztázási irányú kiolvasás hatása       

  

Az eddigi mérések során precíziós CNC asztal biztosította, hogy a mintalemez 

beállítása után a kiolvasás a jelek hossztengelyére merőlegesen történjen. A jelek ipari 

felhasználása során azonban nem biztos, hogy van lehetőség a precíziós kiolvasás 

megvalósítására, továbbá az optimális kódrendszer kialakítása érdekében fontos információ 

lehet, hogy jelkiolvasás során kapott intenzitásgörbe, amely paramétere hordozza az 

információt (maximum értékek száma, maximum értékek távolsága, inflexiós pont helye, 

stb.). A kialakítandó jelölési rendszer robosztussága érdekében elvégeztem a jelek 

merőlegestől eltérő pásztázási irányban való kiolvasását. A 101. ábrán a három vastag fekete 
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vonal a jeleket reprezentálja, amelyek egymástól 5 mm-es jelközép távolsággal, 1200 

mm/perc sugármozgatási sebességgel és 150 W lézerteljesítménnyel készültek. A nyilak a 

kiolvasási irányt szemléltetik, amely a merőlegeshez képest 10°, valamint 30°-os szögben 

vannak.   

 
101. ábra  A merőlegestől eltérő jelkiolvashatóság kiolvasási vázlata 

 

A 102. ábra a merőlegestől eltérő szöghelyzetben végzett jelkiolvasás eredményeit 

szemlélteti. Látható, hogy a pásztázási szög növelésével a maximum értékek pozíciója 

megváltozik. Ez az eredmény megfontolásra késztetei azt az elgondolást, amely szerint a 

kódolás során a csúcsok pozíciója hordozná az információt. 
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102. ábra A jelre merőleges kiolvasáshoz képest 10, illetve 30°-os jelkiolvasás eredményei 

 
5.3.6 A jelrendszer várható hőterheléseinek és a jelek hőmérséklet-stabilitásának 

vizsgálata 

A lézerrel létrehozott jel, vagy jelrendszer kiolvasásának biztonsága szempontjából 

több olyan technológiai körülmény adódhat, ami magát a kiolvasást meghiúsíthatja. A 

jelkiolvasás megbízhatósága szempontjából nagy jelentőségű a kiolvasott jelek hőmérséklet 

és időbeni stabilitása. A megjelölt alkatrészek hosszú ideig tartó és jelentős 

hőmérsékletingadozásnak vannak alárendelve, ezért külön figyelmet fordítottunk a hosszú 

idejű termikus stabilitás vizsgálatra. 
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A jelölést követő festési folyamatot -a karosszérialemezek korszerű fényezési 

technológiáinál- általában hőhatások kísérik, ezért ezeket a hatásokat a jelek megbízható, 

tartós kiolvasása érdekében is vizsgálni kellett. A hatások jól modellezhetők izoterm 

hőkezelésekkel. Az alkalmazott hőterhelések előtt és utáni állapotban összehasonlítottam a 

kiolvashatóságot reprezentáló jel-intenzitáseloszlásokat. A jelöléseket 1200 mm/perc 

sugármozgatási sebességgel, 1 mm-es sugárfolt átmérővel különböző (100-300 W) 

lézerteljesítménnyel végeztem. A 103. ábra ilyen jellegű, hőkezeletlen (jele: ) és a 150 ºC-on, 

30 órán át hőntartott (jele:x) jelek kiolvasási eredményeit mutatja be (A folyamatos vonallal 

berajzolt impulzusszerű jelek a jelölés geometriai helyzetét jelölik). Látható, hogy a tartós (30 

órás) hőkezelés hatására a jelek kiolvasási amplitúdója növekszik, így a jelkiolvasás 

biztonsága a hőntartási körülmények között nem csökken (a mérések többszöri ismételés után 

is hasonló eredményt adtak). Meg kell jegyezni, hogy ez a hőmérséklet egyező azokkal a 

várható hőmérsékletekkel, amelyeket a járműgyártás során a technológiai folyamatok (pl. 

fényezés technológiájához tartozó un. beégetés) során fellépnek. A „bake-hardening” jelenség 

említett magyarázatának belső logikája érthetővé teszi a jelkiolvasásnál tapasztalt azon 

eredményt is, amely alapján a hőkezelés nem rontja a jelek kiolvashatóságát, sőt a „bake-

hardening” effektus lezajlása javítja is a kiolvashatóságot, mivel az említett átalakulási 

hőmérsékleten ez a folyamat is lejátszódik.   
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103. ábra A kiolvasás szempontjából hasznos jel amplitudó a lézer-teljesítmény 

függvényében hőkezeletlen és hőkezelt mintákon 
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5.3.7  Adott vizsgálófej alkalmazhatóságának vizsgálata különböző anyagú 

mintadarabokon lévő jelölések kiolvasására  

 

A nagy karbontartalmú szerkezeti acélokon - ahol a lézeres kezelés hatására 

martenzites szövetszerkezet alakul ki - lokális lézeres hőkezeléssel egy speciális jelölési 

rendszer alakítható ki, amely alkalmas pl. a vasúti sínek termikus feszültség-állapotainak 

meghatározására. A kis karbontartalmú (C<0,1%), mikroötvözött (Mn=0,7 %, Si=0,3%, 

Ti=0,06%) vékony acéllemezek lézeres jelölési-kiolvasási rendszerének vizsgálata során elért 

eredményeket a dolgozat előző szakaszaiban ismertettem.   

A jelölés további alkalmazhatóságának a vizsgálatára ferrites, ausztenites korrózióálló 

acélt, alumíniumot, valamint szilíciumötvözésű transzformátorlemezt választottam. Mivel az 

alumínium és a rozsdamentes anyagok abszorbeáló képessége kicsi a CO2 lézersugár 

hullámhosszán, ezért a felületet vékony grafitréteggel vontam be. A jelölést a kis 

karbontartalmú acélnál optimálisnak talált 1200 mm/perc sugármozgatási sebességgel 

végeztem, a lézerfolt átmérője a felületen 1 mm volt. A lézersugár teljesítményét 100-350W 

között változtattam 50W-os lépésközönként. A jelek közötti távolság 5 mm volt. A különböző 

anyagú mintákon végzett jelölések kiolvasási eredményei a 104-107. ábrákon láthatóak. Az 

ábrákból jól látható, hogy a ferrites, valamint a szilícium ötvözésű lemezek esetében a jelek 

kiolvashatóak, igaz csak egy bizonyos teljesítménytartományban, az alumínium és ausztenites 

minta esetében a jelkiolvasás nem hozott eredményt.           

Lézerrel jelölt ferrites acél fluxset szenzoros kiolvasási 
eredménye
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104. ábra: Ferrites szövetszerkezetű korrózióálló acélon végzett jelölés kiolvasási eredménye 
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Lézerrel jelölt Al lemez fluxset szenzoros jelkiolvasási értékei
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105. ábra: Alumínium lemezen végzett jelölés kiolvasási eredménye 

 

Lézerrel jelölt ausztenites acél fluxset szenzoros kiolvasási 
eredménye
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106. ábra: Ausztenites szövetszerkezetű korrózióálló acélon végzett jelölés kiolvasási 

eredménye 
 

A szilícium ötvözésű lemez esetében nem volt szükséges az abszorbens anyag (grafit) 

használata. Ebben az esetben 1200 mm/perc sugármozgatási sebességgel, 1 mm sugárfolt 

átmérővel és 150 W lézersugár teljesítménnyel 3 jelet alakítottam ki, 10 mm-es jeltávolsággal.  

A 107. ábrán lévő kiolvasási diagramból jól látható, hogy ennél az anyagnál a lézersugaras 

kezelés hatására egyértelműen kiolvasható jelek alakíthatóak ki.  

150W teljestménnyel jelölt homokszórt FeSi lemez fluxset 
szenzoros jelkiolvasási értékei
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107. ábra: Szilícium ötvözésű transzformátorlemezen végzett jelölés kiolvasási eredménye 
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5.4  A kiolvasási eredmények statisztikai értékelése 

 
 A jelek kiolvasási ismételhetőségének a vizsgálatára statisztikai vizsgálatot 

végeztem. Az alkalmazott kétmintás t-próbát akkor használhatjuk, ha meg szeretnénk 

állapítani, hogy két minta várható értéke egyenlő-e [95].  

 Egy alapmérés elvégzése után kétszer ismételtem meg a kiolvasást. A kiértékelést a 

jelintenzitás felfutó szakaszára végeztem el. Az elemzés során az ismételt méréseket az 

alapméréssel vetettem össze. Első lépés a mérések szórásainak (szórásnégyzeteinek) 

összehasonlítása. Az első kiolvasási ismétlés mérési pontjainak átlagos szórása s1=0,002116, 

a második kiolvasási ismétlés átlagos szórása s2=001971. A szórásnégyzetek azonosságára f-

próbát kell alkalmazni. 
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sF                                   (23) 

Ftáblázat=2,97 ([95]-9.táblázat) 

 

 Mivel F<Ftáblázat, ezért 95%biztonsági szinten a szórásnégyzetek egyenlősége 

kijelenthető. Ez alapján a t-próba a mérési értékek egyenlő szórásnégyzetének feltételezésével 

végezhető. A mérési eredmények t-próbáját Microsoft Excel beépített makrójával végeztem, 

peremfeltételként a szórásnégyzetek egyenlőségével. A próbamérés és az első kiolvasás 

intenzitás eloszlása a 108. ábrán látható. A grafikonban ábrázoltam a két görbe átlagát és a 

mérési pontok szórását is. Hasonló módon, a 108. ábrán látható a második kiolvasás 

kiértékelése. A 7-8. táblázat foglalja össze a t-próba Excel által számított paramétereit.    
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108. ábra: Az első kiolvasási ismétlés intenzitás eloszlása 
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                                 6. táblázat Az első ismétlés t-próbája  
Kétmintás t-próba egyenlő szórásnégyzeteknél 

  Változó 1 Változó 2 
Várható érték 0,234786 0,231794
Variancia 0,016878925 0,016937684
Megfigyelések 10 10
Súlyozott variancia 0,016908305   
Feltételezett átlagos eltérés 0   
df 18   
t érték 0,051451325   
P(T<=t) egyszélű 0,479766285   
t kritikus egyszélű 1,734063592   

0,959532569   P(T<=t) kétszélű 
t kritikus kétszélű 2,100922037   

 
Az ismétlő mérés statisztikai kiértékelése alapján kijelenthető, hogy a mérési pontok várható 

értéke 95,9 %-os valószínűséggel megegyezik.   
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109. ábra: A második kiolvasási ismétlés intenzitás eloszlása                                

                         
7. táblázat A második ismétlés t-próbája  
Kétmintás t-próba egyenlő szórásnégyzeteknél 

  Változó 1 Változó 2 
Várható érték 0,234786 0,231998
Variancia 0,016878925 0,01709114
Megfigyelések 10 10
Súlyozott variancia 0,016985033   
Feltételezett átlagos eltérés 0   
df 18   
t érték 0,047834868   
P(T<=t) egyszélű 0,481187302   
t kritikus egyszélű 1,734063592   
P(T<=t) kétszélű 0,962374604   
t kritikus kétszélű 2,100922037   

 

A második ismétlő mérés statisztikai kiértékelése alapján kijelenthető, hogy a mérési pontok 

várható értéke 96,2 %-os valószínűséggel megegyezik. 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy Fluxset szenzorral végzett jelkiolvasások 

statisztikailag legalább 95%-os biztonságosak.   
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A kísérleti eredmények fémtani hátterének értelmezése 
 

Kis karbontartalmú, hidegen hengerelt vékony acéllemezek esetén a lézeres jelölés 

számos egymáshoz kapcsolódó fizikai tulajdonság megváltozásához vezet. Ezek a 

tulajdonságváltozások az alapjai a jelek kiolvasásnak.  

Láttuk, hogy a vizuálisan is láthatóvá tehető szerkezetváltozáson kívül (a lokális 

lézeres hőkezelés hatására a szemcsék eldurvulnak) a helyi feszültségállapot megváltozásáról, 

a feszültségállapotra érzékeny koercitiv erő helyi módosulásáról, valamint a keménység helyi 

megváltozásáról is beszélhetünk. A hőbeavatkozás komplex jellege, valamint a jelölés alapját 

képező acél kezdeti állapota („bake-hardening” lemez), annak bevonatolt felülete olyan 

komplex jelenségkört hoz létre, hogy külön kell foglalkozni ennek az általános szerkezeti 

értelmezésével.  Az egyes tulajdonságváltozások értelmezése nem ellentmondásmentes. 

Mindenekelőtt feltűnő, hogy a jelölés által szerkezetileg is módosított (szemcsedurvult) 

területen a felület környezetében mérhető koercitiv erő csökken (információgyűjtés 

mélységtartománya max.  0,1 μm), míg ugyanebben a tartományban laterálisan mérhető, 

maximumon áthaladó keménységnövekedés mutatható ki. A lágyulás feltételezése azért lenne 

indokolt, mivel a lemez hideghengerléssel készült és a hőkezelés az alakítás hatására 

bekövetkezett felkeményedést csökkentené. Első közelítésben ez a két kísérleti tapasztalat 

ellentmondásos.  A helyi koercitiv erő csökkenés és a mikrokeménység lokális növekedése 

közötti látszólagos ellentét azáltal oldható fel, hogy a Kerr effektuson alapuló Hc mérés 

mintavételi mélysége nanométeres nagyságrendű, ugyanakkor a mikrokeménység méréskor a 

gyémánt mérőcsúcs behatolási mélysége a századmilliméteres tartományba esik, a két 

tulajdonság mintavételezési helye tehát nem azonos. A felkeményedés a hőkezelés hatására 

kialakuló új, kemény fázisok megjelenésével is indokolható. A ferrit alapmátrix lágyul, ami a 

mágneses lágyulással összhangban van, a keménységnövekedést okozó fáziskiválások mérete 

pedig annyira kicsi, hogy a koercitív erő változásra nincs csökkentő hatással. Ez a mechanikai 

lágyulás magyarázza a mágneses lágyulást is [93]. 

Az átalakulási folyamatok pontos megismerése érdekében szükséges a lézeres kezelés 

hatására kialakuló hőmérséklet ismerete. Mivel az alapanyag-lézersugár találkozási pontjában 

ébredő hőmérséklet-változás közvetlen mérése nem lehetséges, a hőmérséklet mérését 

közvetett módon végeztem el. A hőmérséklet eloszlást a lemezek hátoldalán mértem 

termovíziós mérőberendezéssel. Az így kapott mérési eredményeket bemenő adatként 

használtam fel a végeselemes modellezéshez, amelyek segítségével meghatároztam a jelölési 

oldal felszíni hőmérsékletét. A modellezéssel meghatározott hőmérséklet eloszlásokat 
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összevetettem a metallográfiai vizsgálatok eredményeivel. A modellezéssel kapott 

jelgeometriára vonatkozó (jelszélesség, mélység) hőmérséklet-eloszlási eredmények a 

metallográfiai vizsgálatok során tapasztalt átalakulás mértékével és diffrakciós 

szerkezetvizsgálati eredményekkel qvalitatív egyezést mutattak. Az eredményeket igazolja, 

hogy a cink peritektikus reakciója is ebben a hőmérséklettartományban zajlik le. A korábbi 

mérések megerősítésére izoterm hőkezeléseket is végeztem. E kérdéskör értelmezéséhez 

vissza kell nyúlni a rekrisztallizációs jelenségekhez, mivel a képlékenyen hidegalakított 

fémekben hőkezelés hatására ez a folyamat játszódik le. A vizsgálatban a szemcsék 

eldurvulásából következtettem a kialakult felszíni hőmérsékletre. A hőkezelési körülmények 

nem egyeznek meg teljesen a valós jelölési körülményekkel (a hevítési-hűlési sebesség 

tekintetében), de az eredmények jól közelítik a korábbi mérések eredményeit és egyezésben 

vannak a szakirodalomban leírt szemcsedurvulási értékkel is 

A részletezett anyagszerkezeti változások alapján vizsgálatot végeztem az optimális 

jelölési teljesítménysűrűség, illetve az optimális jeltávolság meghatározására az örvényáramú 

jelkiolvasásnál alkalmazott Fluxset szenzor felbontóképességének a szempontjából. 

Kísérletben vizsgáltam a kialakult jelek termikus stabilitását, amely a lemezek festése során 

fellépő termikus hatások (festékbeégetés) szempontjából fontos tényező. A fentebb említett 

magyarázatok belső logikája érthetővé teszi a jelkiolvasásnál tapasztalt azon eredményt is, 

amely alapján a hőkezelés nem rontja a jelek kiolvashatóságát, sőt a „bake-hardening” 

effektus lezajlása javítja is a kiolvashatóságot.   

Mechanikai vizsgálatok segítségével megállapítottam, hogy az anyag szilárdsági 

tulajdonságai nem romlanak a jelölés hatására, ezáltal jelölés a lemezek alkalmazhatóságát 

nem befolyásolja.  
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Új tudományos eredmények összefoglalása tézisekben 
 

1.) Optimalizáltam a kis karbontartalmú (C<0,1%), (0,01…0,02)mm vastag cinkréteggel 

bevont vékony (~0,6mm), acéllemezek, (logisztikai célú, lokális szerkezet átalakuláson 

alapuló, vizuálisan nem feltétlen látható) lézersugaras jelölési- és elektromágneses elvű 

kiolvasási rendszerének jellemzőit az alábbiak szerint: [S 8,9,10,13,14,17,18] 

1.1. Meghatároztam az egyértelmű és biztonságos jelkiolvasáshoz tartozó legnagyobb 

jelsűrűséget - mint optimális jeltávolság - a teljesítménysűrűség (ezen belül: lézerteljesítmény, 

foltátmérő, pásztázási sebesség) mint jelölési paraméterek függvényében.  

1.2. Meghatároztam a lézersugaras hőkezelés hatására kialakuló felületi információk termikus 

stabilitását, (esetleges technológiai folyamatok –pl. festés- során fellépő hőhatások esetére) a 

tartósan biztonságos jelkiolvasás érdekében. 

1.3. Megállapítottam, hogy a lokális lézersugaras felületi hőkezeléssel kialakított információk 

kiolvashatósága a jelölt lemezek termo-mechanikus előéletére nem érzékeny. 
 

2.) Meghatároztam a lézersugaras jelölés okozta helyi szerkezetváltozás hatását a jelkiolvasás 

alapjául szolgáló mágneses tulajdonságokra kis karbontartalmú, mikroötvözött, vékony, 

szerkezeti acél lemezanyagban. Megállapítottam, hogy CO2 lézerrel, 1mm-es foltátmérővel, 

1200mm/min sugármozgatási sebességgel végzett jelölés esetén (100…200)W teljesítmény 

tartományban a növekvő lézer teljesítmény a koercitív erő jelentős, az alapszövethez képest 

mintegy 15 %-os csökkenéséhez vezet. [S5,7,15] 
 

3.) A felületi lokális lézersugaras szerkezetátalakítás technológiai folyamatának végeselemes 

hőeloszlás modellezéséhez, termovíziós vizsgálati módszert dolgoztam ki a legfontosabb 

peremértékek meghatározására, amelyek segítségével a hőeloszlás időbeni és térbeni lefutása 

szimulálható. Kidolgoztam a technológia végeselemes szimulácós modelljét. A szimulációs 

eredmények jó egyezést mutattak a valós, mérhető eredményekkel. [S3,12] 
 

4.) Meghatároztam a kis karbontartalmú vékony mikroötvözött szerkezeti acéllemezen az 

optimális lokális lézersugaras jelölés hatására bekövetkező minőségi és mennyiségi 

diszlokáció változásokat, valamint a feszültségváltozások tendenciáját. A diszlokációsűrűség 

a lézersugaras kezelés hatására mintegy felére csökken, valamint az alapanyagban domináns 

csavar-diszlokációk helyett többségbe kerülnek az él-diszlokációk. Ezek a változások a III. 

rendű maradó feszültség tartományba tartoznak. [S11,20] 
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Függelék 

 
Alkalmazási lehetőségek 

 

Az autólopás világszerte óriási károkat okoz, annak ellenére, hogy a fejlesztők évről 
évre újabb és hatékonyabb védelmi módszereket, berendezéseket kísérleteznek ki. Az 
autógyárak legfrissebb innovációira a bűnözők egy éven belül reagálnak, ezért a 
biztonságtechnika folyamatos újításokat követel meg a gyártóktól.  

A különböző mechanikus biztonsági rendszerek is csak az eltulajdonítás idejét 
nyújtják meg, teljes védelmet nem jelentenek. A legújabb technológiát képviselő műholdas 
nyomkövetés az átlag autótulajdonos számára drága, és a kommunikáció kiiktatásával ezeket 
a járműveket is elvihetik. 

A biztonságtechnikai szakemberek megfigyelték, hogy az eltulajdonított gépkocsik 
jelentős hányadát szétszerelik, és alkatrészenként árusítják a feketepiacon. Ez ellen csakis úgy 
lehet eredményesen védekezni, ha az autó egyes alkatrészeit olyan módon jelölik meg, hogy 
az eltávolíthatatlan legyen, vagy csak nagy munka és költségek árán lehessen eltávolítani az 
azonosító jeleket. A nemzetközi statisztikai adatok alapján az ilyen módon, eltávolíthatatlanul 
megjelölt járművek nagyon magas biztonságot nyújtanak, hiszen a profi autótolvajok nem 
vállalják az értékesítési nehézségeket és a nagy lebukási tényezőt. Ezeket a rendszereket 
eredetileg az utólagos megtalálás és azonosítás miatt fejlesztették ki, mégis inkább védelmi 
rendszerként funkcionálnak az elriasztó hatásuk miatt.  

A holland PERMANENTMARK® SECURITY SYSTEMS cég már közel két 
évtizede foglalkozik gépjárművédelmi jelölésekkel. A PERMANENTMARK® újdonsága a 
csak UV-fényben látható biztonsági jelölés a karosszéria elemeken. A lakkozott karosszéria 
elemeken az azonosító jelek áthatolnak a fedőlakkon, a festék rétegen és az alapozón, míg a 
karosszériát nem bántják. A karosszériaelemeken a jelölés csak UV-sugárzás hatására látszik. 
Az azonosító adatok akár többszöri átfényezés után is látszódnak egy UV-lámpa segítségével. 
Az eltávolítás egyetlen módja a fényezés teljes leköszörülése és az elem komplett 
újrafényezése, bár néhány partnerünk tesztjei alapján így sem mindig sikerül. Ennek magas 
költsége és időigénye van. A jelölések 6 mm magasak és 11 cm hosszúak. A jelölés a 
következő ábrán látható.  
 

 
A1. ábra: UV jelölés a karosszérián 
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A járművek nemzetközileg egységes alvázszámozási rendszerét 1980-ban vezették be. 
Ez ma 17 karakterből álló sorozat egyértelműen meghatározza az adott jármű összes 
gyártáskori paramétereit. Jelenleg két szabvány szerint készülnek a jelölések, az EU-ban ISO 
3779 szerint, míg Észak Amerikában egy ezzel kompatibilis rendszer alapján.  
 

 

          
A2. ábra: Az alvázszám értelmezése 

    

 

A gépjárművek alvázszámát rendszerint mechanikusan, pl. beütéssel, az utóbbi években 
látható számok gravírozásával, vagy lyuksorozat kialakításával oldották meg. Ezeket a 
módszereket alapvetően a vizuális kiolvashatóság jellemzi. Számos tapasztalat mutatja, hogy 
járműlopások során ezek a jelek gyakran egyszerű eszközökkel, kis költséggel átírhatóak. 

Az általam vizsgált jelölési rendszer segítségével ezek az azonosító karakterek a jármű 
egyes fő elemeiben, az alapanyagban tárolhatóak. A jelölés vizuálisan nem látható, a jelek 
fedőréteg alól is kiolvashatóak. Az azonosítók eltávolítása csak roncsolással lehetséges. Igaz a 
tárolható adatmennyiség alulmarad a használatos nagysűrűségű vizuális kiolvasású kódoktól 
pl. kód mátrix, ahol egy 144x144-es mátrix segítségével 3116 numerikus, vagy 2335 
alfanumerikus karakter tárolható. Az általam vizsgált rendszer jelenleg csak 65535 egymástól 
különböző azonosító alakítható ki. 

A jelölés kiolvasása egy szenzorral ellátott pozícionáló egységgel megoldható. Ennek a 
segítségével az egység rögzíthető a karosszérián és a kód kiolvasható. A tervezett egység az 
A3 ábrán látható.   

 
A3. ábra: A kiolvasószenzor pozícionáló egységgel 
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Melléklet: 

 
M1: Kezeletlen lemez metallográfiai képe 

 

 
M2: 630 ºC-on hőkezelt lemez metallográfiai képe 
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M3: 660 ºC-on hőkezelt lemez metallográfiai képe 

 

 
M4: 715 ºC-on hőkezelt lemez metallográfiai képe 
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M5: 760 ºC-on hőkezelt lemez metallográfiai képe 

 

 
M6: 825 ºC-on hőkezelt lemez metallográfiai képe 
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M7: 890 ºC-on hőkezelt lemez metallográfiai képe 

 
 

A hőmérséklet meghatározása végeselem-módszerrel 

Kontinuum
Hőforrás
  Q(x,t)

Hőmérséklet
  továbbítás
      T(x,t)

n

y

xz

x(x,y,z)

       q(x,t)
hőáramvektor

         v(x,t)
sebességvektor

 
M8: A hőmérséklet fizikai hatása [42] 

 
A fizikai hatás alapegyenlete a Fourier-Kirchoff energiaegyenlet, vagy másképpen az 

energiamegmaradás-törvénye: 

Qq
t
Tc p =⋅∇+

∂
∂ρ ,                                                     (m1) 

ahol ρ a sűrűség, cp a fajhő, ∇  a Hamilton-féle differenciál-operátor, amely a következőkkel 
egyenlő: 

k
z

j
y

i
x ∂

∂
+

∂
∂

+
∂
∂

=∇                                                    (m2) 

Ahol az x  helyvektor a következő alakú: 

kzjyixx ++=                                                        (m3) 
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 A hőáram-vektor tartalmazza a hővezetési és a konvekciós (hőátadási) tagot. Ezzel a 

hőáram-vektor az alábbiakra módosul: 

vTcTq p ⋅+⋅∇⋅Λ−= ρ                                                  (m4) 
ahol Λ  a hővezetési tényezőket tartalmazó mátrix. 

 Tételezzük fel, hogy a kontinuum összenyomhatatlan (inkompresszibilis) és a sűrűség, 

valamint a fajhő térbeli változása nulla, ekkor az energiaegyenlet a következőre módosul: 

( ) QTTvc
t
Tc

TT

pp =⋅∇⋅Λ⋅∇−⋅∇⋅⋅+
∂
∂ ρρ                               (m5) 

 Hőátadás nélkül a képlet az alábbira egyszerűsödik: 

QT
t
Tc

T

p =⋅∇⋅−
∂
∂ λρ                                                (m6) 

ahol λ a hővezetési tényezőt jelöli. (A felső indexben a „T” a transzponálásra vonatkozik.) 
 
A peremfeltételek megadása 
 
Az alábbi táblázat a fizikai jelenségekhez tartozó peremfeltételeket tartalmazza: 
 

MM1. táblázat: A végeselem-módszerrel való hőmérséklet meghatározás, valamint a 
szilárdságtani állapot-meghatározás közötti analógia 

A fizikai jelenség leírása: A peremfeltételek típusa: 
Adott pontokban érvényes hőmérséklet 
(Csomópontokba definiált hőmérséklet): Fix csomóponti hőmérséklet 

( )txTT ,=  
Meghatározott energiaáram (hőáram-vektor) 
előírása (a felületi normálissal 
párhuzamosan): 

n
Tq

∂
∂

−= λ  

Él, vagy felület menti energiáram 

Hőátadás a környezetnek: 

( )∞−=
∂
∂

− TTh
n
Tλ , 

Él, vagy felület menti hőátadás 
ahol h a hőátadási tényező és  a környezeti 
hőmérséklet 

∞T

Hősugárzás a környezetnek: 

( 44
∞−=

∂
∂

− TT
n
T σελ ), ahol σ a Stefan-

Boltzmann állandó és ε a feketeségi fok 

 

Hőforrás és hőelnyelés: 
helyhez kötött: ( ) ( ) ( )0, xxtQtxQ −== δ , 
térfogaton értelmezett: ( ) ( )txQtxQ ,, ==  

Pontbeli, vagy térfogati energiaáram 

A kezdeti feltételek: 
( ) ( )xTxT i=0,  
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 Hasonlóan a folyadékok és az elektromosság közötti analógiához, a hőmérsékleti és a 

szilárdságtani jellemzők között is létezik ilyen kapcsolat: 

A hőmérséklet eloszlás meghatározása: A szilárdságtani jellemzők meghatározása: 
Meghatározandó: a hőmérséklet (T)  Meghatározandó: az elmozdulás vektor ( f ) 
A meghatározás fő törvényszerűsége: 
Fourier-törvény A rugalmasságtan alapegyenletei  

Hőátadás: ( )∞−= TThq  Rugalmas tárgyalásmód: ( )0uukF −=  

Hősugárzás: ( )44
∞−= TTq σε  Rugalmas tárgyalásmód nemlináris 

egyenletekkel 
Hőáram-vektor Feszültségi tenzor 
Fajhő (cp) Sűrűség (ρ) 
Tranziens lefutás Dinamikus terhelés 
Állandósult állapot Statikus terhelés 
 
A hőmérséklet eloszlás meghatározásához alkalmazott közelítések 
 
 A csomóponti hőmérsékleteket az alábbi képlettel kapjuk meg: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( )
( )

( )

TN

tT

tT
tT

xNxNxNtxT
T

m

m ⋅=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⋅=
M

K 2

1

21,                           (m7) 

ahol a csomópontok helyi hőmérséklete (hőmérséklet-helyvektora) ( )txT , , ( )xNi  a geometri-

ára jellemző alakfüggvény és  pedig a csomóponti hőmérsékletek. ( )tTi

Az egyenletben szereplő 
T

N az alakvektor és T  pedig a hőmérsékletvektor. 

 A hőátadással járó feladatok, az ún. Galerkin-eljárással, kétszeresen határozott első-

rendű differenciálegyenlettel határozhatók meg: 

( ) QTFKTC =⋅++⋅ &                                                   (m8) 

ahol C  a fajhő mátrix, K  a hővezetési és hőátadási mátrix, F  a konvekciós peremfeltétele-

ket tartalmazó mátrix és Q  a csomóponti energiaáram vektora. 

 Ezekután nézzük meg, hogy lineáris és nemlineáris esetekben a megoldás hogyan ala-

kul: 

 A lineáris hőterjedés meghatározása: 
 

- Állandósult állapotra a megoldást a FK +  mátrix inverzének képzésével kapjuk: 

( ) QFKT ⋅+= −1                                                     (m9) 
- Tranziens (időben lezajló) állapotnál az időbeli változást a véges differenciákkal írjuk 

le. 
Az adott időpillanatra érvényes közelítő csomóponti hőmérsékletet a következőképpen 

kapjuk: 

113/115 



Kalincsák Z.:Vékony karosszérialemezekbe lézerrel írt logisztikai kódok jelölési-elektromágneses elvű kiolvasási rendszerének vizsgálata   
 
                  

( tntTT
n

Δ+= 0 )                                                   (m10) 
Az időbeli deriváltat az alábbi képlettel közelítjük: 

t
TTT

nn
n

Δ
−

≅
−1

&                                                          (m11) 

Az átalakításokat elvégezve a differenciaegyenlet a következő lesz: 

QT
t

C
TFK

t
C nn

+⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ

=⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

Δ
−1

                                      (m12) 

 
 Nemlineáris hőterjedés meghatározása: 

 
 A nemlineáris hőterjedést a következők tényezők okozzák: 

- a fajhő és a hővezetési tényező értéke a hőmérséklettől jelentősen függ, 
- a hősugárzás jelensége is fennáll (peremfeltételként meg van adva), 
- a hőmennyiség és a hőátadási tényező értéke függ a hőmérséklettől. 

 Ezáltal a C , K , F  és Q  a hőmérséklettől függővé válik, ami a számítást bonyolítja. 
- Állandósult állapotnak jelen esetben azt tekintjük, ha csak kismértékű nemlinearitás áll 

fenn, pl. a hővezetési tényező a hőmérséklettől kevésbé függ. 
A megoldást iterációval kapjuk, ahol a kezdeti állapot a következőképpen kapjuk: 

QTK =⋅
0

                                                             (m13) 
A szukcesszív approximációt (sorozatos megközelítést) alkalmazva: 

( ) ( )nnn
TQTKT ⋅⋅⋅=

−+ 11
                                                (m14) 

Ezt egészen addig folytatjuk, amíg: 

TTT
nn

Δ≤−
+

max

1
                                                  (m15) 

- Tranziens folyamat alatt itt azt értjük, ha szigorú nemlinearitás áll fenn, pl. hősugárzás 
esetén. 

A megoldást a következő nemlineáris retrográd differenciaegyenlettel kapjuk: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∗−
∗

∗∗
∗

+⋅
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

Δ
=⋅

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
++

Δ
TQT

t
TC

TTFTK
t

TC nn 1
                   (m16) 

∗
T tΔahol  az átlagos csomóponti hőmérséklet vektor a  növekmény alatt. 

∗
TA  értékét az előző két értékéből extrapolálva kapjuk: 

( )21
1 3

2
1 −−∗

−=
nn

TTT                                                   (m17) 
∗

T -ot a következőképpen kapjuk: Az i-edik iterációhoz 

( )n
i

n
i TTT 1

1

2
1

−
−∗

+=                                                     (m18) 

Az iterációt akkor szakítjuk meg, ha: 

TTT ii Δ≤−
∗∗

−
max

1                                                      (m19) 
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Fogalmak 
Dekonvolúció: 

Az x(t) és y(t) függvények konvolúcióján a 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫
∞

∞−

∞

∞−

−≡−= ττττττ dd ytxtyxtz  

műveletet értjük. A t független változó a gyakorlatban jelentheti például az időt, vagy valamely térkoordinátát. A 

dekonvolúció a konvolúció műveletének egyfajta megfordítását jelenti, azaz például x(t) meghatározását z(t) és 

y(t) ismeretében (x és y szerepe felcserélhető). A dekonvolúció nem definiálható olyan egyértelmű művelettel, 

mint a konvolúció. Kivitelezésére több algoritmus létezik. Ezek közül az egyik legkézenfekvőbb (de nem 

feltétlenül a legpraktikusabb) az ún. inverz szűrés. 

 
 

115/115 


	1. Bevezetés
	 2. Irodalmi összefoglaló
	 2.1 Lézer-anyag kölcsönhatások
	2.1.1 A hőkezelési folyamatot befolyásoló tényezők
	2.1.1.1 Az alapanyag fizikai jellemzői
	2.1.1.2 A lézersugár jellemzői


	2.2 Lézer sugaras felületmódosító eljárások
	2.3 A hőkezelés hatására bekövetkező átalakulások
	2.3.1 A felületi edzés
	2.3.2 Az újrakristályosodás
	2.3.3 Lézeres feliratozás (jelölés) [8]

	 2.4 Az azonosítás jelentősége a logisztikai folyamatokban
	2.4.1 Olvasható kódok
	2.4.2 Programozható felülírható kódok
	2.4.3 Vonalkód
	2.4.3.1 A legelterjedtebben használt vonalkód struktúra

	2.4.4 Data matrix

	2.5 A járműgyártásban alkalmazott korszerű acélok
	2.5.1 Bake-Hardening acélok

	2.6 Mágneses jelkiolvasással kapcsolatos alapjelenségek
	2.6.1 Szórt fluxus mérésén alapuló kiolvasás
	2.6.2 Örvényáramú mérés

	2.7 Mechanikai tulajdonságok vizsgálati módszerei és jellemzői
	2.7.1. Az optikai feszültségvizsgálat elve 
	2.7.2 A moiré-hatás
	2.7.3 Rönrgendiffrakció

	 2.8 Irodalmi áttekintés összefoglalása

	 3. A kutatás célkitűzései 
	4. A kutatás során vizsgált anyagok, vizsgálati eszközök, módszerek
	4.1 Jelölendő anyagok
	4.2 Lézerberendezés
	4.3 A jelölt lemezek topográfiai és metallográfiai vizsgálata
	4.4 A lézeres hőkezeléssel kialakított jelek észlelésére alkalmas elektromágneses módszerek és mérőeszközök
	4.5 Mechanikai tulajdonságok vizsgálati módszerei és jellemzői
	4.6 A lézeres jelölések során kialakuló hőeloszlások vizsgálata és modellezése
	4.7 A végeselemes modellezés alapjai

	 5. Vékony karosszérialemezek lézer sugaras jelölése és a jelkiolvasással kapcsolatos kutatási eredmények
	5.1 Kutatási stratégia felépítése
	5.2.1 A kezelés hatására bekövetkezett szövetszerkezeti változások feltárása
	5.2.2 A jelölt lemezek röntgendiffrakciós fázisanalízise
	5.2.3 Bevonati réteg hatásának vizsgálata a jelölések felületi topográfiájára
	 5.2.4 Az alapanyag és a jelölt rész mágneses tulajdonságainak a vizsgálata és összehasonlítása 
	 5.2.5 A lézeresen kezelt vékonylemezek szilárdsági tulajdonságainak a vizsgálata
	5.2.5.1. Mikrokeménység eloszlás vizsgálata
	5.2.5.2 A lézeresen kezelt lemezek szakítószilárdságának a vizsgálata
	5.2.5.3. Maradó feszültségek vizsgálata optikai feszültségvizsgálat segítségével
	5.2.5.4 Maradó feszültségek vizsgálata moiré-eljárás alkalmazásával 
	5.2.5.5 Maradó feszültségek vizsgálata röntgendiffrakció alkalmazásával 

	 5.2.6 A jelölési folyamat termodinamikai vizsgálata termovizióval

	5.3  Folyamatoptimalizálás nagy pontosságú örvényáramú mérésekkel 
	5.3.1 A lézersugár felületi foltátmérőjének a hatása a jelek kiolvashatósági intenzitására 
	5.3.2 A jelek kiolvashatóságának vizsgálata állandó lézerteljesítmény mellett a jeltávolság függvényében
	5.3.3 A különböző pásztázási sebességgel végzett jelölés hatása a kiolvashatósági eredménye       
	5.3.4 A lemez hengerlési irányának hatása a jelölésre      
	5.3.5 Merőlegestől eltérő pásztázási irányú kiolvasás hatása      
	5.3.6 A jelrendszer várható hőterheléseinek és a jelek hőmérséklet-stabilitásának vizsgálata
	 5.3.7  Adott vizsgálófej alkalmazhatóságának vizsgálata különböző anyagú mintadarabokon lévő jelölések kiolvasására 

	5.4  A kiolvasási eredmények statisztikai értékelése

	 A kísérleti eredmények fémtani hátterének értelmezése
	 Új tudományos eredmények összefoglalása tézisekben
	Irodalomjegyzék
	 A témával kapcsolatos publikációk [S]
	 Függelék
	Alkalmazási lehetőségek
	A hőmérséklet meghatározása végeselem-módszerrel


	Fogalmak

