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Tartalmi kivonat

Az erőművi szerkezeti elemeknek egyre magasabb hőmérsékletet és egyre nagyobb nyomást 
kell elviselniük az utóbbi harminc évben. Ezeknél az igénybevételeknél a tönkremenetel egyik fő 
oka a kúszás. Az acélok összetételét és a hőkezelését úgy választják ki, hogy a mikroszerkezeti 
stabilitásuk  és  kúszásállóságuk  ezeknek  a  követelményeknek  megfeleljen.  Mikroszerkezeti 
változások, amelyek lerontják a melegszilárdsági tulajdonságokat, hosszú idejű alkalmazás estén 
sem  történhetnek.  A dolgozat  témáját  úgy  választottuk  ki,  hogy  a  10  –  12  %  Cr  tartalmú 
martenzites  melegszilárd  acélok  hegesztésével  foglalkozzon  első  sorban.  A  témakör 
tanulmányozása érdeklődésre számot tartó, mert sok fontos erőművi szerkezeti elem fejlesztése 
vált egyre fontosabbá.

A  dolgozatban  bemutatott  munka  a  9  –  12  %  Cr  ötvözésű  acélok  hegeszthetőségére 
koncentrál.  Ezekből  az  acélokból  készülő  szerkezeti  elemek  gyártásánál  a  hegesztési  feladat 
általában  három fő  területhez  kapcsolódik,  az  alapanyaghoz,  a  hegesztési  technológiához  és 
magához a szerkezethez,  ezek együttesen határozzák meg a hegeszthetőséget.  Ezek alapján a 
dolgozat felépítése is ehhez a három tényezőhöz kapcsolódik.

Az erősen ötvözött  martenzites melegszilárd acélok,  különösen a  10 – 12 % Cr tartalmú 
csoport, igen fontosak az erőművi elemek gyártásánál. Egy elemzést végeztünk el a bór ötvözés 
hatásának vizsgálatára, a 9 – 12 % Cr tartalmú acéloknál. Az eredmények azt mutatták, hogy a 
bór, a kobalt és a volfrám ellenőrzött kombinálása és ötvözése javította ezen acélok szívóssági 
jellemzőit.  Egy  további  vizsgálatot  hajtottunk  végre  ennél  az  acélcsoportnál,  az  edzhetőség 
vizsgálatára, Jominy próbával. A vizsgálat során a jól ismert véglap edzési görbéktől eltérő alakú 
keménység-görbéket  kaptunk.  A kapott  eredmények okainak  elemzésére  további  mikroszkópi 
vizsgálatok elvégzésére van szükség.

Vizsgálatot  végeztünk  a  hidegrepedés  érzékenység  elemzésére  és  arra,  hogy  milyen 
előmelegítési  technikát  alkalmaznak  az  X22CrMoV  12  1  típusú  acélok  hegesztésénél.  Az 
előmelegítési  hőmérsékletet  Béres  Lajos Professzor  Úr által  bevezetett  módszerrel  határoztuk 
meg, és az eredmények azt mutatták, hogy a módszer alkalmazható a hidegrepedések elekülésére 
a  kötésekben.  Azonos módszert  alkalmaztunk a  W –  ötvözésű  X20CrMoWV 12 1  1  acélok 
előmelegítésére, a kötéseket vizsgáltuk CTS hidegrepedési próbával, mechanikai vizsgálatokkal, 
úgy, mint szakító és hajlító vizsgálatot, keménységméréssel. Az eredmények azt mutatták, hogy a 
Béres  Professzor  Úr  által  javasolt  martenzites  hegesztési  módszer  alkalmazható  ezeknél  az 
acéloknál is.

Egy  vizsgálat-sorozat  adott  acéltípus  (X22CrMoV  12  1)  kúszási  tulajdonságainak 
vizsgálatával foglalkozott,  amikor egy kisméretű próbatesttel (“small-punch test”) (“kisméretű 
lemez-hajlító próba”) vizsgáltuk a kúszási  tulajdonságokat.  Ez a “SPT” vizsgálat  a hegesztett 
kötés kúszási tulajdonságainak vizsgálatára irányult. A hegesztett kötés különböző zónáinak, így 
az alapanyag, hőhatás övezet, varratfém kúszási tulajdonságainak összehasonlítását mutatta be ez 
a vizsgálat-sorozat. Az SPT vizsgálat bonyolult berendezést igényel, így alkalmazása nehézkes. 
Ezért szakító próbákat hajtottunk végre bemetszett próbatesteken, magas hőmérsékleten (500 °C) 
a melegszilárd acéloknál. A vizsgált acélcsoport esetében a repedés kinyílás (NOD) és a szakító 
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próbatest bemetszési rádiusza kapcsolatát mutattuk be, meghatároztuk az R = 0 hoz tartozó NOD0 

értékek  és  a  kúszási  tulajdonságok  kapcsolatát.  A különböző  melegszilárd  acélokkal  kimért 
mestergörbék (kapcsolat a kúszási jellemzők és a NOD0 között) alkalmazásával, lehetővé vált a 
hegesztett  kötés  kúszási  jellemzőinek  meghatározása  a  vizsgált  W – ötvözésű 
X20CrMoWV 12 1 1 acél esetében is. Ez az egyszerűen végrehajtható vizsgálat-sorozat lehetővé 
tette a kötés különböző zónái kúszási tulajdonságainak összehasonlítását.

A dolgozat eredményei közvetlenül használhatók a gyakorlatban, az azonban látható, hogy 
számos  további  vizsgálat  elvégzésére  van  szükség  a  martenzites  melegszilárd  acélok 
megismerése céljából.

1.0 Bevezetés

Az energiaipar fejlődése a hatásfok javítását, a nyomás- és hőmérséklet növelésén keresztűl 
valósítja  meg,  ami  a  melegszilárd  acélok  erőművekben  való  felhasználása  iránti  igény 
növekedését eredményezi évek óta (1. ábra).

1. ábra. Hőerőművek múltbeli és jövőbeli fejlődési trendje a hatásfok relatív 
növekedését követeli meg [1]

(A grafikus montázs az Olkiluoto NPP 3. erőmű 1600 MW –os blokkját mutatja)

Ez, az acélgyártók és a tudományos kutatók számára egyaránt új típusú acélok fejlesztésének 
igényét jelenti. A múlt század kezdete óta a melegszilárd acélok fejlesztése három acél generációt 
hozott létre, és most van folyamatban a negyedik generáció fejlesztése. Az első generációnál a Cr 
mennyiségének növelése  mellett  V,  Nb és  W hozzáadásával  történt  az  acélok  szilárdságának 
növelése,  mint  pl.  a  X20CrMoWNiV  12  1  (HT9)  esetében.  A  második  acél-generáció 
kifejlesztése  a  C,  Nb,  és  V  optimalizálásával,  valamint  N  ötvözésével  történt,  mint  pl.  az 
X10CrMoVNb  9  1  (T91)  és  az  X10CrMoWVNb  12  1  1  (HCM12)  esetében.  A harmadik 
generációban,  az  X10CrWMoVNb 9  2  (P92)  és  az  X11CrMoWVNb 9 1 1 (E911)  acélokat, 
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valamint hasonló acél csoportokat fejlesztettek ki és az 1990-es években mutatták be ezeket 620 
ºC-on való felhasználáshoz, 140 MPa melegszilárdsággal 105 h –ra és 600 ºC-ra. 

A negyedik – vagyis a jelenlegi – generációt azért fejlesztik ki, hogy az üzemi hőmérsékletet 
650 ºC-ra lehessen emelni. Ennek a generációnak az acéljai, mint pl. a SAVE12 és az NF12, 
elsősorban 3,0 % - ig kobalt ötvözésében különböznek az előző generációktól; 600 ºC-on 105 h 
alatt 180 MPa törésiszilárdsággal rendelkeznek [2]. 

A martenzites melegszilárd acélok egyik új típusa az X20CrMoWV 12 1 1, amelyre jelen 
disszertáció  fókuszál.  A  dolgozat  témája  nemzetközi  projekthez  (COST  501)  kapcsolódik, 
amelybe Artinger Professzor és munkatársai kapcsolódtak be a tanszékről. Ezzel az acéltípussal 
kapcsolatban számos kérdés fogalmazható meg, mint pl. a hegesztés kérdése, amely mindeddig 
nem volt széleskörűen vizsgálva. A szakirodalmi adatok alapján, a volfrámötvözetű martenzites 
melegszilárd  acélok  hegeszthetősége  sem  volt  elemezve.  A  melegszilárd  acélok  kúszási 
tulajdonságait főleg erős karbidképzők, mint pl. a W, a Co és a B hozzáadásával javították, az új 
acélok  fejlesztésére  alkalmazott  technológiák  egyike  például  a  bór  szabályozott  ötvözése. 
Különböző kutatások eredményei  kimutatták,  hogy az  újonnan fejlesztett  bórtartalmú ferrites 
acélok  kúszási  tulajdonságai  jelentősen  meghaladják  az  olyan,  hagyományos  acélok  kúszási 
tulajdonságait,  mint  pl.  a  P91,  a  P92,  és  a  P122  [2].  A melegszilárd  acélok  edzhetőségi 
tulajdonságának vizsgálata fontos és szükséges feladatnak tekinthető. Az edzhetőség általában a 
széntartalommal  és  az  ötvöző  tartalommal  növelhető.  Ha  a  darab  egy  részen  a  hőt  gyorsan 
elvonják, így túllépve az adott acél kritikus lehűtési sebességét, ez a rész teljesen martenzitessé 
válik. 

A dolgozat témájának érdekességét az adja, hogy az egyik fontos, az erőművek különböző 
alkatrészeinek előállítására használt új acélcsoport hegeszthetőségét és hegesztési technológiáit 
tanulmányozza. A téma magában foglalja annak tanulmányozását is, hogy a hegesztési varratok 
kúszási  tulajdonságai  hogyan  javíthatók.  A szakirodalomban  számos  hegesztési  technológia 
található  a  különböző  acéltípusok  hegesztésére,  de  nem  tudni,  hogy  melyik  technológia 
alkalmazható a melegszilárd acélok tökéletes hegesztési varratainak előállításához. A hegesztési 
technológiával kapcsolatban fontos kérdés, hogy hogyan hegesszük ezeket az acélokat anélkül, 
hogy hidegen vagy melegen megrepednének, valamint, hogy a kialakult hegesztési varratok a 
kívánt  mechanikai  tulajdonságokkal  rendelkezzenek.  Ezen  követelményeknek  megfelelő, 
előmelegítést és az utóhőkezelést kell alkalmazni, valamint a megfelelő hegesztőanyagot(okat) 
kell kiválasztani.

2.0 A kutatás célkitűzései

2.1 Az alapanyag hegeszthetőségi szerepének szempontjából: 

a. Melegszilárd acélok szívósságágának elemzése az ötvözőanyagok, mint pl. a bór 

és a kobalt (karbidképzők) optimalizása révén.

b. Melegszilárd acélok edzhetőségi tulajdonságainak elemzése a Jominy-féle véglap-

edzési próba alkalmazásával.
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2.2 A technológia szempontjából:

a. Melegszilárd  anyagok  hegeszthetőségének  elemzése  és  a  hegesztési  varratok 

mechanikai tulajdonságainak vizsgálata.

b. Melegszilárd acélok hegesztési technológiáinak kidolgozása, és ezen technológiák 

gyakorlati alkalmazása.

2.3 A szerkezet szempontjából:

a. Egy,  a  melegszilárd  acélok  kúszási  tulajdonságainak  vizsgálatát  célzó 

könnyebb és rövidebb idő alatt végrehajtható vizsgálati eljárás kifejlesztése.

3.0 Kísérleti munka

3.1. Az  öregítési  idő  és  a  bór ötvözés  hatása  a  9  –  12  % Cr -  acélok 
tulajdonságaira

A disszertáció ezen részének kísérleti munkája három típusú, az erőművekben használatos 
8 – 9 %-os Cr - acél vizsgálatát foglalta magában. Ezen acélok közül kettő öntöttacél volt, az első 
Co -  ötvözetű típus,  a  második Co -  mentes B és W ötvözet  (sorrendben A és  B acélok),  a 
harmadik pedig kovácsolt típus, amelyet B, W és Co elemekkel ötvöztünk (C jelű acél). Ezen 
acélok mindegyik típusa négy altípusra lett felosztva (pl. A0, A1, A2, és A3), az acélok vizsgálata 
során az állapotuk alapján. Néhány vizsgálatot az acél alapállapotában, néhány másikat pedig a 
különböző hőmérsékleteken és öregedési idők alatti öregedési feltételek mellett végeztünk el. Az 
acélok tulajdonságainak meghatározásához három különböző vizsgálatot végeztünk el: a Charpy 
-  féle  ütővizsgálatot  különböző  hőmérsékleteken,  szakító  vizsgálatokat  különböző 
hőmérsékleteken,  és  metallografiai  vizsgálatokat.  Az  acélok  homogén  újrakristályosodott 
szerkezete mellett – különösen kovácsolt állapotban (C jelű acél) – a bór, a volfrám és a kobalt 
szabályozott ötvözése javítja a szilárdsági tulajdonságokat. 2. ábra szerint az öregedési időnek a 
C jelű acél ütőmunkájára volt a legkisebb a hatása az A és B jelűekkel összehasonlítva.

A  B-tartalmú  acélokkal  kapcsolatos  szakirodalom  említi,  hogy  az  M23C6 karbidok 
stabilizációja révén a bór javítja a mikroszerkezeti stabilitást a szemcsehatárok környezetében, és 
azok mennyiségének  növelése  csökkenti  a  szemcsedurvulást  [39].  Azt  is  megfigyelték,  hogy 
ezeknek a karbidoknak egyenletesebb az eloszlása a bórtartalmú acélokban, amely alacsonyabb 
kúszási sebesség minimumot eredményez [41].
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2. ábra. Három acél (A, B és C jelű) KV értéke a hőmérséklet függvényében 

650 °C-os 6000 h-ás öregítés után 

A 3. ábra azt mutatja, hogy az öregedési idő kisebb hatással van a C jelű acél folyáshatárára 
és szakító szilárdságára. Nyilvánvaló, hogy a melegfolyási és nyúlási tulajdonságok romlásával – 
a  többi  acéltípussal  összehasonlítva  –  a  C  jelű  acélnál  csak  kis  mértékben  kell  számolni  az 
öregedési idő növelése esetén. Ezekből a vizsgálatokból megállapítást nyert, hogy a bór, volfrám 
és kobalt együttes ötvözése jelentősen javítja az erősen ötvözött Cr - acélok szívósságát. 

3. ábra. Az öregedési idő hatása a melegfolyási és szakító szilárdságára az A és C jelű 

acéloknál
[6 fejezet a dolgozatban, 1. tézis és 1. és 2. publikációk.]
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3.2. A  Jominy-eljárás  alkalmazása  a  martenzites  melegszilárd  acélok 
edzhetőségének vizsgálatára

Ennek a  vizsgálatnak  a  során,  két  12  % Cr  ötvözésű martenzites  melegszilárd acéltípust 
vizsgáltunk. A két vizsgált acél keménység-eloszlása a 4. ábrán látható. Ezeket a görbéket rögtön 
az X22CrMoV 12 1 acél edzése után, illetve az X20CrMoWV 12 1 1 acél edzése után voltak 
kimérve. Az ábra mutatja a vizsgált acélok eltérő keménységi görbéit, az edzhető ötvözött acélok 
jól  ismert,  tipikus  alakjával  összehasonlítva;  mivel  a  keménység  jelentős  csökkenése  volt 
tapasztaltalható mindkét vizsgált acélon. A W - ötvözetű acél keménységmérését ismételve, az 
acél edzése utáni 5. napon, a keménység csökkenés többsége már nem volt kimutatható az előző 
mérésekkel összehasonlítva, amint az az 5. ábrán is látható.

A disszertáció e részéből az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:
1. A  martenzites  melegszilárd  acélok  esetén  kapott  véglapedzési  keménység-görbék 

különböztek más ötvözött acélok jól ismert, tipikus alakjaitól.

2. A martenzites melegszilárd acélok keménység eloszlásán a keménység csökkenése volt 

kimutatható  ezen  acélok  Jominy-féle  edzhetőségi  vizsgálata  során.  Ez  a  keménység 

csökkenés idővel lecsökkent, és véleményünk szerint az acél önedződő tulajdonságának 

köszönhetően jött ez létre.

4. ábra. Keménységeloszlás rögtön a W 

-mentes acélnál és 2 nappal a W-ötvözésű acél 

edzése után

5. ábra. Keménységeloszlás az X20CrMoWV 

12 1 1 acél edzése után 2, illetve 5 nappal

[7. fejezet, 2. tézis és 3. publikáció.] 

7/16
THESIS_Final_Yousef_Hu



3.3. Az X20CrMoWV 12 1 1 W - ötvözésű martenzites acél hegesztése
A martenzites hegesztési  technológiában a varratot a  vizsgált  acél  MS hőmérséklete alatti 

hőmérsékletre hevítettük elő. A Béres Professzor [49] által javasolt hegesztési technológiában a 
vizsgált acél előmelegítési hőmérséklete az alábbi képlet alapján számítható ki:

       )Si5.1WVMoCr(5.9Cu21Mn8.7Ni27
C
2.4C210454MS ++++−−−−+−=

       = 454 – 210(0.22) + 4.2/0.22 – 27(0.69) - 7.8(0.66) – 21(0.06)
         - 9.5 (11.44 + 0.9 + 0.22 + 0.94 + 1.5(0.36) = 268 °C
Tehát az adott előhevítési hőmérséklet:
                    T0 = (268 – 60) = 208 °C
A hegesztési  technológia  egyes szakaszai  a  6.  ábrán látható módon lettek alkalmazva.  A 

hegesztési  varrat  mechanikai  tulajdonságainak  vizsgálata  érdekében  mechanikai  vizsgálatokat 
végeztünk, mint pl. a szakító, a hajlító és keménységi vizsgálat, valamint CTS (hidegrepedési 
próba) vizsgálat.  A CTS vizsgálat alkalmazása során a keménység vizsgálatát  is elvégeztük a 
hegesztési varrat hőhatás övezete keménységének mérése érdekében.

6. ábra. A martenzites hegesztési technológia és az utólagos hőkezelés optimális 

lépései 
A kiválasztott keménység vizsgálati pontok és ennek a vizsgálatnak az eredményei a 7. ábrán 

láthatók.
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Keménység 

mérés száma

Minta száma
2a 3b 6a 7b

1 307 294 332 348
2 304 294 348 332
3 294 294 327 332
4 290 302 320 330
5 304 284 311 323
6 294 302 323 265
7 300 307 325 262
8 288 300 332 255
9 300 296 335 255
10 304 307 332 257

7. ábra. A CTS minta keménységmérésének eredményei
Az ábra mutatja, hogy a hegesztési varrat hőhatás övezetének maximális keménysége (348 

HV), amely a vizsgált acélra maximálisan megengedett keménység értéken belül van. Ennek a 
vizsgálatnak az eredményeiből nyilvánvaló, hogy a mért keménység 375 HV-nál kevesebb volt, 
amely bebizonyítja, hogy a hegesztési technológiát helyesen alkalmaztuk.
A hegesztéstechnológiai vizsgálatokból az alábbi következtetések fogalmazhatók meg:

1. A Béres  Professzor  által  bevezetett  „martenzites  hegesztés”  alkalmazható  a  W – 
ötvözésű X20CrMoWV 12 1 1 jelű acél hegesztésére.

2. A  CTS  próba  azt  bizonyította,  hogy  a  hőhatás  övezet  maximális  keménysége 
kevesebb, mint a megengedett keménység (375 HV).

[9. fejezet a dolgozatban, 3. tézis és 4 publikáció]

3.4. A kúszási tulajdonságok értékelésének új módszere
A kritikus repedés kinyílás (NOD0) meghatározására irányuló, Czoboly E. és Radon J. által 

bemutatott, repedés kinyílását (NOD) mérő módszer alapján [51], bemetszett acélminták szakító 
vizsgálatával  megmértük három különböző,  alacsony-,  közepes-  és  magas  Cr  -  tartalmú acél 
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NOD értékeit. A három ellenőrzött acél mindegyik típusából 9 hengeres bemetszett, különböző 
bemetszési  sugarú  próbatestet  készítettünk  a  szakító  vizsgálatok  elvégzéséhez,  amelyet  így 
különböző feszültségtorlódással,  állandó 500  °C-os hőmérsékleten hajtottunk végre.  A három 
különböző bemetszési sugár értékei a következők voltak: 0,3, 0,4 és 0,6 mm. A NOD mérések 
eredményeiből  lineáris  kapcsolat  volt  kimutatható  a  NOD  értéknek  a  vizsgálati  minták 
bemetszési sugarai között azok kapcsolatának ábrázolásakor. A lineáris kapcsolatokat az R = 0 
sugárhoz extrapoláltuk, amely megadta a repedés kinyílás kritikus értékeit (NOD0) ezekhez az 
acélokhoz.

A 8.  ábrán látható a  vizsgált  10CrMo 9 10 acél  lineáris  kapcsolata.  Ezekből  a függvény 
kapcsolatokból, a NOD0 értékek a vizsgált X22CrMoV 12 1, X10CrMoVNb 9 1 és 10CrMo 9 10, 
acélokhoz  rendre  0,54  mm,  0,61  mm,  és  1,05  mm  voltak.  Az  EN  10302:2002  és  az  EN 
10273:2000  európai  szabványok,  valamint  ezen  NOD0 értékek  alapján,  két  másik  függvény 
-kapcsolatot (mestergörbét) találtunk, amint az a 9. és a 10. ábrán is látható.

8. ábra. Az NOD a bemetszési sugár függvényében a 

10CrMo 9 10 acéltípusra
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9. ábra. Kapcsolat a NOD0 és az acélok 1 % 

nyúlásához tartozó szilárdsága között 105 h 

-n át és 500 °C-on

10. ábra. Kapcsolat a NOD0 és az acélok 

kúszási szilárdsága között 105 h-n át és 

500 °C-on
A munka e részéből az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:

1. Az NOD0  meghatározása a kúszási tulajdonságok magas hőmérsékleten való, rövid idejű 

vizsgálati módszereként alkalmazható.

2. Egy mestergörbét 1%-os nyúláshoz, egyet pedig kúszási szilárdsághoz mértünk ki 105 h-

ra  és  500  °C  –  ra  vonatkozóan.  Ezek  a  görbék  a  melegszilárd  anyagok  kúszási 

tulajdonságainak összehasonlítására használhatók 500 °C -n.

[11. fejezet, 4. tézis és 5. publikáció.]

3.5  A hegesztési  varrat  kúszási  tulajdonságainak  értékelése  a  kritikus 
repedés kinyílás mérés (NOD0) módszerével 

Ezt a mérést a hegesztési varrat különböző részeinek szakító próbáin alkalmaztuk. A mérés 
során bemetszett hengeres szakító próbatesteket használtunk a próbatestek repedés kinyílásának 
(NOD) méréséhez. Ezeket a próbatesteket az alapanyagból, a varratfémből és a hegesztési varrat 
hőhatás övezetéből munkáltattuk ki.  A szakító vizsgálatokat 500 °C-os állandó hőmérsékleten 
végeztünk.  A kapott  NOD  értékeket  ábrázoltuk  a  bemetszések  rádiuszainak  függvényében, 
ezekből az R = 0 – hoz tartozó NOD0  értékeket határoztuk meg. Egy példa a kiértékelésre a 
11. ábrán  látható.  A 9.  és  10.  ábrán  bemutatott  mestergörbék  használatával  a  varrat  három 
zónájának kúszási tulajdonságai meghatározhatóvá váltak, amint az a 12. és 13. ábrán is látható. 
Ez a két ábra bizonyítja, hogy a fenti mestergörbék a W - ötvözésű acél hegesztési varrata három 
zónájának  kúszási  tulajdonsága  meghatározásához  is  felhasználhatók.  A  kúszási  szilárdság 
mestergörbéje lényegében ugyanolyan szilárdság értéket mutatott  az alapanyag esetében, mint 
ami az acél gyártójának leírásában szerepel.
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11. ábra. Az alapanyag NOD0 értékének meghatározása az NOD és a bemetszés sugara 

függvényéből

12. ábra. A hegesztett kötés 1%-os kúszási 

alakváltozáshoz tartozó melegszilárdság 

meghatározása az NOD0 mestergörbe 

alkalmazásával

13. ábra. A varrat kúszási szilárdságának 

meghatározása az NOD0 mestergörbe 

alkalmazásával

Az elvégzett vizsgálatokból az a következtetés vonható le, hogy a mestergörbék alkalmazásával 
kapott tulajdonságok azonosak a BÖHLER cég által a vizsgált alapanyagra adott értékekkel. Ez a 
görbék alkalmazhatóságát bizonyította a hegesztett kötés különböző zónáinak vizsgálatára.

[9. fejezet, és a 4. tézis.]
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4. Új tudományos eredmények (Tézisek)

1. Jelen  disszertáció  egyik  részét  képezte  annak  tanulmányozása,  hogy  a  bór  ötvözése 

milyen hatással van a vizsgált 9 – 12 % ötvözésű Cr - acélok mechanikai tulajdonságaira; 

az  eredmények  azt  mutatták,  hogy  a  bór,  a  volfrám  és  a  kobalt  együttes  ötvözése 

jelentősen javítja az erősen ötvözött Cr - acélok szívósságát. 

2. A X20CrMoWV 12 1 1 martenzites acél edzhetőségét a gyakorlatban vizsgálva az alábbi 

következtetéseket vontuk le:

2.1 A martenzites melegszilárd acéloknál kapott edzhetőségi keménységgörbe különbözött 

más ötvözött acélok jól ismert, tipikus alakjaitól.

2.2 A martenzites melegszilárd acélok keménységében csökkenés volt megfigyelhető az 

ezen acélokon elvégzett Jominy-féle edzhetőségi vizsgálat során. Ez a csökkenés idővel 

megszünt, ami véleményünk szerint az acél önedződő tulajdonságának köszönhetően jött 

létre.

3. Az X20CrMoWV 12 1 1 acél  hegesztésének elemzéséből  az alábbi  következtetéseket 

vontuk le:

3.1  A  Béres  L.  Professzor  által  kidolgozott  “martenzites  hegesztés”  technológiája 

felhasználható az X20CrMoWV 12 1 1 W - ötvözetű acél hegesztéséhez.

3.2 A CTS próba azt bizonyította, hogy a varratok hőhatás övezetében mért maximális 

kménység kevesebb volt, mint az itt megengedett maximum érték (375 HV).

4. A  melegszilárd  acélok  kúszási  tulajdonságainak  magas  hőmérsékleten  történő 

vizsgálataiból, amikor is a kritikus repedés kinyílást (NOD0) R = 0 rádiusznál határozzuk 

meg, az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:

4.1  A NOD0  meghatározása  a  kúszási  tulajdonságok magas  hőmérsékleten való,  rövid 

idejű vizsgálati módszereként alkalmazható.

4.2 Egy mestergörbét 1%-os kúszási alakváltozáshoz tartozó feszültségekre, egyet pedig a 

kúszási  szilárdsághoz  mértünk  ki  105 h  -  ra.  Ezek  a  görbék  a  melegszilárd  anyagok 

kúszási tulajdonságainak összehasonlításához használhatók.

4.3 A disszertációban bemutatott mestergörbék alkalmazása azt az eredményt adta, hogy a 

vizsgált  acél  alapanyaghoz  meghatározott  szilárdság  értékek  jó  egyezést  mutattak  a 
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BÖHLER  cég  által  megadott  értékekkel.  Ez  azt  bizonyítja,  hogy  ezek  a  görbék 

alkalmazhatók a hegesztési varratok különböző zónáinak összehasonlítására.

5. Az új eredmények gyakorlati alkalmazása

1. A 9 - 12% Cr - acélok bórral való ötvözésének vizsgálata kimutatta, hogy a bór, a volfrám 

és a kobalt kombinált ötvözése a gyakorlatban alkalmazható a gyártók által,  az acélok 

szívósságának javítása céljából.

2. A W - ötvözetű X20CrMoWV 12 1 1 acéltípusnál mért Jominy-görbe a gyakorlatban is 

felhasználható a hőkezelési eljárások tervezéséhez.

3. A  Béres  L.  Professzor  által  kidolgozott  “martenzites  hegesztés”  technológiájának 

vizsgálata  alapján  javasoljuk  ezt  a  hegesztési  technológiát,  W - ötvözésű 

X20CrMoWV 12 1 1 acélból készült különböző erőmű - alkatrészek hegesztésére.

4. Az erősen ötvözött Cr - acélok repedés kinyílásának (NOD) meghatározására irányuló, 

500 °C - on végrehajtott  gyakorlati méréseink alapján, javasoljuk a módszert a kúszási 

tulajdonságok rövid idejű vizsgálati módszereként alkalmazni különböző hőmérsékleten.

5. A  NOD  mérések  eredményeként  két  mestergörbét  kaptunk:  egyet  1  %-os  kúszási 

alakváltozáshoz, egyet pedig a kúszási szilárdsághoz 100 000 h – ra és 500 °C - ra; ezek a 

görbék  a  gyakorlatban  az  alapanyagok  kúszási  tulajdonságainak  összehasonlításához, 

valamint a vizsgált  hőmérsékleten a melegszilárd acélok hegesztési  varratai különböző 

zónáinak összehasonlításához használhatók.

6. A továbblépés lehetőségei

Jelen disszertációban elvégzett munka alapján az alábbi vizsgálatok folytatását javasoljuk:
a) A  W - ötvözetű  acéltípusok  alapanyagának  és  hegesztési  varratai  kúszási 

tulajdonságainak további elemzését.

b) A  W  –  ötvözésű  X20CrMoWV  12  1  1  jelű  acél  hegesztési  technológiájának 

jóváhagyatását független szervezet által.

c) Rövid idejű vizsgálati technikák meghatározását a martenzites melegszilárd acélok 

kúszási tulajdonságainak értékeléséhez.
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d) Az  X20CrMoWV  12  1  1  acél  edzhetőségi  vizsgálata  során  a  Jominy - próba 

keménység görbéjén kapott változások mikroszerkezeti okainak vizsgálatát.
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