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1. Bevezető
Az eutektoidos acélszalagokkal az ipari termelés számos területén mint alapanyaggal
találkozhatunk. A belőlük készülő termékek száma rendkívül nagy (pl. fűrészlapok, körfűrészek, laprugók, sodronyok stb.). Hazánkban ilyen jellegű acélok termelésével a ISD Dunaferr
Zrt. foglalkozik C60-as anyagminőségig. Az ennél nagyobb C-tartalmú acélok csak import
útján szerezhetőek be, feldolgozásukkal hazánkban a salgótarjáni SILCO Minőségi Acéltermékek Rt. foglalkozik. Ezen acélok készülnek ötvözetlen és Cr- vagy Ni-ötvözéssel is. Az
eutektoidos acélok jelentős felhasználási területét teszik ki a vasúti sinek, melyek igénybevételével, hegeszthetőségével és fáradásával a szakirodalom már bő egy évszázada behatóan
foglalkozik. Másik jelentős felhasználási területe ezen acéloknak, a faipari vágószerszámok
gyártása. E termékek alapanyagául szolgáló hidegen hengerelt, nemesített acélszalagok feldolgozását, például a fűrészlapgyártást a tápiószecsői A-LAP Kft. végzi. Az Anyagtudomány
és Technológia Tanszék és az MTA Fémtechnológiai Kutatócsoportja már több mint egy évtizede vesz részt e hazai gyártó termékeinek fejlesztésében. A szalagfűrészlapok fejlesztése
mind az alapanyag tulajdonságainak, mind a vágóteljesítmény, mind pedig a lapok kifáradási
élettartamának növelése irányába halad. E kutatási irányok gerincét a szalagfűrészlapok és
azok hegesztett kötései fáradásos viselkedésének vizsgálata adja.
Az ezekből az acélokból készített acélszalagok ugyanis számos felhasználási területen
nagy mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. Ennek következményeként e termékek
élettartama korlátozott, tönkremenetelük gyakran fáradásos jellegű, bemetszések vagy hegesztett kötések mentén történő repedés, törés formájában jelentkezik. A felhasználó ipari
cégek jogos elvárása tehát, hogy az eutektoidos acélszalagok és hegesztett kötéseik mechanikai tulajdonságai javuljanak, és a belőlük készülő termékek várható élettartama növekedjen. Az élettartam növelésével ugyanis nagy mennyiségű járulékos költség válik megtakaríthatóvá, gazdaságosabbá téve a termelést.
Ezért fontos az eutektoidos acélszalagok hegesztett kötéseinek, és azok fáradással
szembeni ellenállóképességének tüzetes vizsgálata, valamint tönkremenetelüket befolyásoló, a hegesztés során lejátszódó anyagszerkezeti jelenségek megismerése.
A továbbiakban ennek érdekében vázolom az eutektoidos acészalagok gyártástechnológiáját, bemutatom az azokból készülő szalagfűrészlapokat. Kiemelten vizsgálom a szalagfűrészlapok igénybevételéről és fáradásáról elérhető szakirodalmat, és bemutatom az
eutektoidos acélok hegeszthetőségi problémáit, különös tekintettel a hegesztett kötés és a
fáradás kapcsolatára.
Az irodalmi összefoglaló alapján bemutatom a szalagfűrészlapok fáradása kapcsán elért
eredményeket, kiemelve azokat a témaköröket, melyek meghatározóak a szalagfűrészlapok
fáradása szempontjából. A kutatási témák által nem, avagy részlegesen érintett témakörök
tisztázása után felvázolom célkitűzéseimet, melyek alapján kísérleti tervet állítok össze az
eutektoidos acélszalagok és hegesztett kötései fáradásának vizsgálatára.
Bemutatom a kísérleti tervben felvázoltaknak megfelelően elvégzett vizsgálatokat, és értékelem az azokból levonható következtetéseket. A célkitűzéseknek megfelelően, a vizsgálati eredményeket összegezve vázolom az eutektoidos acélszalagok és hegesztett kötései fáradása kapcsán levonható megállapításokat.
Az értekezés témakörének kiválasztásánál ezért a fő cél a szalagfűrészlapgyártásban
legelterjedtebben alkalmazott, eutektoidos acélszalagokból készült hegesztett kötések fáradási tulajdonságainak átfogó értékelése, a hegesztési varratok fáradási hajlamát befolyásoló
tényezők feltárása és e tényezők kifáradásra gyakorolt hatásának vizsgálata.
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2. Szakirodalmi összefoglaló
2.1. Az eutektoidos acélszalagok felhasználása
Az ipari termelés számos területén jelenik meg az eutektoidos, illetve közel eutektoidos
acélszalag mint alapanyag. Nagy szilárdsága, kopásállósága és szívóssága miatt a legtöbb
esetben – hidegen hengerelt, illetve nemesített állapotban – vágószerszámok alapanyagaként kerül felhasználásra. Több neves acélszalag gyártó is széles termékpalettával igyekszik
megnyerni az újabb és újabb specifikus igényekkel fellépő, fokozott minőségi követelményeket támasztó megrendelőket. Ezen hidegen hengerelt acélszalagokat a gyártók a legkülönbözőbb vastagságban és szélességben, tekercsben szállítják, gyakran a megrendelő által
előírt hőkezeltségi állapotban.
Az acélszalagok felhasználási területeinek jelentős hányadát képezi a vágószerszámok
köre [1]. Ezen belül megtalálhatjuk a kézi fűrészlapot, a körfűrésztárcsát, a gatter- és szalagfűrészlapot [2]. A felhasználási terület is csak szélesíti ezt a kört, a három fő terület a fém-,
kő- és fafeldolgozó ipar [2]. Mindegyik iparág különböző igényeket, elvárásokat támaszt mind
a szerszám anyagát, mind pedig a kiképzését illetőleg. A vágandó anyag minősége, méretei
és a vágott felület minősége befolyásolja a szerszám vastagságát, szélességét és a vágófelületének geometriai kiképzését [3].
A nagyszámú termék között a szalagfűrészlapok csak egy kis szegmensét képviselik az
eutektoidos acélok teljes kínálati listájának, viszont a feldolgozóiparban jelentős helyet foglalnak el [3]. A felhasználók jogos igénye a minél nagyobb élettartamra a lapok feladatspecifikus kiképzését vonta maga után. A megnövelt élettartam költségmegtakarítást jelent,
ezzel nagyobb nyereséget biztosítva a felhasználóknak [4]. Mivel a szerszám költsége eltörpül a nyersanyag, a gép és az emberi erőforrás költségei mellett kevés anyagi ráfordítással
jelentős összeg takarítható meg jó minőségű vágószerszám használatával. A hosszabb
üzemidő az egy szerszámmal elérhető nagyobb vágási mennyiséget, kevesebb karbantartást és ezzel kevesebb emberienergia-befektetést igényel.
A fűrészlapok alapanyagaként is felhasznált eutektoidos acélszalagok mechanikai tulajdonságait és azzal együtt a szalagok felhasználhatóságát az alapanyagok összetétele, alakítottsága és hőkezeltsége határozza meg. Ezért az acélszalagok vizsgálatához elengedhetetlen azok összetételének, gyártástechnológiájának ismerete.

2.2. A szalagfűrészlapok alapanyagai és azok gyártása
2.2.1. A melegenhengerelt alapanyag tulajdonságai
Az eutektoidos és nagy C-tartalmú acélszalagok gyártása, a kellő szilárdsági értékek elérése érdekében, jól ellenőrzött többlépéses hideghengerléssel történik, mely lépések közé
esetenként lágyító hőkezelést is iktat a gyártó. A gyártás egyes technológiai lépései a salgótarjáni SILCO Rt. szerint az 1. ábra alapján követik egymást [5].
Az acélszalagok gyártásához felhasznált melegen hengerelt acélszalagok közül a C60S
és C75S anyagminőségű acélszalagok tulajdonságait az 1. táblázat tartalmazza.
Az oldott gáztartalmat is feltüntető kémiai analízis szerint a feltüntetett acélok egy kísérleti adagjának összetételét a 2. táblázat ismerteti.
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1. ábra. Nagy C-tartalmú acélszalagok gyártástechnológiája [5]

C60S
C75S

Folyáshatár
Rp0,2 (MPa)
453
386

Szakítószilárdság
Rm (MPa)
829
741

Nyúlás KeménységHV0,
A80 (%)
5
13,1
252
16,1
193

1. táblázat. A melegen hengerelt acélszalagok mechanikai tulajdonságai [5]

C % Si % Mn % P % S % Cu % Cr % Ni % Al %

O%

N%

H%

C60S 0,649 0,322 0,744 0,024 0,035 0,17 0,055 0,026 0,035 0,0042 0,0113 0,000060
C75S 0,74

0,19

0,62

0,009 0,002

0,35

0,0048 0,0079 0,000056

2. táblázat. Nagy C-tartalmú acélszalagok kémiai összetétele [5]

2.2.2. Hideghengerlés és lágyítás
A hideghengerlést és lágyítást az anyagminőségtől függően, a C60S anyag esetében
3→2→1→0,8 mm lépésenként, az utolsó lépés kivételével mindegyik hengerlés után lágyítással
végezték. A C75S minőségű acél esetében 3→1,5→1,25 mm lépésekkel végezték a hengerlést,
lágyítást csak az első hengerlés után végeztek, a végleges méret beállítása után már nem. A
hideghengerlés közben a C60S acélszalag tulajdonságait a 3. táblázat mutatja [5].
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Vastagság Folyáshatár Szakítószilárdság
(mm)
Rp0,2 (MPa)
Rm (MPa)

Nyúlás
A80 (%)

Keménység
HV0,5

Melegen hengerelt

3,0

371 ± 35

674 ± 14

14,4 ± 3,8

252

1. lágyítás után

3,0

386 ± 51

741 ± 51

16,1 ± 2,4

222

1. szúrás után

1,5

864 ± 109

1074 ± 23

3,0 ± 0,7

370

2. lágyítás után

1,5

519 ± 89

625 ± 65

19,3 ± 2,8

180

2. szúrás után

1,25

787 ± 45

816 ± 43

2,3 ± 0,7

261

3. táblázat. A mechanikai tulajdonságok változása hideghengerelés közben [5]

2.2.3. Nemesítés
Az acélszalagok nemesítése a Silco Rt.-ben Rau-Böing nemesítősoron történik. Az
ausztenitesítést áthúzó kemencében végzik, ahol is az acélszalagok védőgázos környezetben, 930 °C-os fűtőalagútban haladnak. Ebben az alagútban folyamatosan melegszenek fel
900 °C-910 °C hőmérsékletre, majd a 270 °C-os hűtőközegbe, ólom-bizmut fürdőbe lépnek
be. A martemperáló edzés hűtés fázisának befejezése fúvott levegővel történik. Az edzést
követő megeresztés a vasalóban, majd a megeresztő kemencében történik. A vasalás, mely
a martemperáló edzés hatására kialakult vetemedések egyengetése, már a megeresztés
kezdő szakaszának tekinthető, mivel 440 °C-450 °C-os fűtött acéllemezek között egyengetik
az acélszalagokat. A vasalást követő megeresztést 480-515 °C-os hőmérsékleten végzik.
Az ausztenitesítési hőmérséklet hatására a kialakuló elsődleges ausztenitszemcsék mérete kritikus lehet a kész szalag mechanikai tulajdonságai szempontjából. Hasonló összetételű, nagy karbontartalmú (C 0,76; Mn 0,81; Si 0,14) acélra az ausztenitesítő hőmérséklet és
az ausztenit szemcseméret közti összefüggést a 2. ábra mutatja [6].
400
C75

Ausztenit szemcseméret [µm]

350
300
250
200
150
100
50
0
800

850

900

950 1000 1050 1100 1150 1200

Ausztenitesítõ hõmérséklet [°C]

2. ábra. Az eutektoidos acélszalag ausztenitesítő hémerséklete és ausztenit szemcsemérete közti [6]

Az ausztenitesítés A3 hőmérséklet (eddig még nem publikált DTA-mérések szerint
~690 °C) feletti ideje mindkét acélszalagra (C60S, C75S) kb. 140 s, és a művelet alatt elért
maximális hőmérséklet kb. 910 °C. E paraméterek mellett az ausztenit teljesen homogenizálódik, sőt megkezdődhet a nemkívánatos szemcsedurvulás folyamata is. A termomechanikus
kezelés technológiai sémáját a 3. ábra szemlélteti.
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3. ábra. Az eutektoidos acélszalagok nemesítése

A hűtés első szakaszát Pb-Bi olvadékkal valósítják meg. A kialakuló szövetszerkezetet a
szóban forgó acélok MS hőmérséklete erősen befolyásolja. Nagyobb C-tartalmú acélokra is
alkalmazható, MS hőmérséklet meghatározására alkalmas összefüggés [7]:

M S = 531 − 391,2C − 43,3Mn − 21,8 Ni − 16,2Cr

(1)

A C75S acél Ms hőmérséklete 245 °C, a C60S acélé pedig 281 °C. Mivel az olvadék
hőmérséklete 260-280 °C, a hűtés egy normál vagy módosított martemperálásnak felel meg.
Ekkor a C75S anyagminőségű acélszalag esetében könnyen előfordulhat, hogy az ausztenit
átalakulása egy kevés alsó bainittel kezdődik. Az acélszalagok a Pb-Bi olvadékból kilépve
fúvott levegőn hűlnek le teljesen, ekkor alakul át az ausztenit martenzitté.
Az edzést követően az acélszalagok egyengetését az ún. „vasaló” berendezés végzi,
mely hőmérséklete miatt egyben a megeresztési fázis első elemét is jelenti. A berendezésben a szalag 2-4 percet tölt el, mely elegendő a megeresztéshez [5]. A nemesített C60S és
C75S acélszalagok mechanikai tulajdonságait a 4. táblázat és 5. táblázat tartalmazza.

Hely
Nemesített C60S

eleje

Folyáshatár Szakítószilárdság Nyúlás Keménység
Rm (MPa)
(%)
HV0,5
Rp0,2 (MPa)
1245 ± 7

1383 ± 9

5,2 ± 0,4

429

Nemesített C60S közepe 1272 ± 21

1395 ± 14

5,0 ± 0,1

434

Nemesített C60S

1409 ± 16

4,9 ± 0,3

438

vége

1280 ± 19

4. táblázat. C60S nemesített acélszalagok mechanikai tulajdonságai [5]

Hely
Nemesített C75S

eleje

Folyáshatár Szakítószilárdság Nyúlás Keménység
Rp0,2 (MPa)
Rm (MPa)
(%)
HV0,5
1297

1485

6,3

405

Nemesített C75S közepe

1303

1452

6,0

395

Nemesített C75S

1263

1406

6,2

420

vége

5. táblázat. C75S nemesített acélszalagok mechanikai tulajdonságai [5]

2.3. A szalagfűrészlapok gyártása
Faipari szalagfűrészlapok gyártásához általánosan C60S, C75S ötvözetlen, illetve ötvözött, 75Ni8 anyagminőségű acélszalagokat használnak fel. Ezen anyagminőségek közül a
C75S ötvözetlen, eutektoidos acélszalagot alkalmazzák a legnagyobb mennyiségben. A
speciális felhasználási területekre, ahol nagy dinamikus terhelések mellett, nagyteljesítményű vágási feladatokkal kell a szalagfűrészlapoknak megbirkózniuk, kiemelkedő szívóssága
miatt a Ni-ötvözésű 75Ni8 anyagminőségű szalagokat alkalmazzák. A gyártáshoz a kiinduló
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nemesített acélszalagot a szállító a megrendelő által kívánt szélességre hasítva szállítja [2].
Első lépésként az acélszalagon a fogazás kiképzése történik kivágással. A kivágás történhet
a szalag egyik vagy akár mindkét oldalán. Másik lehetséges mód, hogy a szalag közepén
történik a kivágás, középen szétválasztva a szalagot, egyszerre két szalagfűrészlapot kimunkálva Hiba! A hivatkozási forrás nem található..
Az így elkészített fűrészlapokat ezek után hosszra vágják, majd végtelenítik. A végtelenítés hegesztéssel történik, a szalag szélességétől függően ellenállás-tompahegesztéssel a
keskenyebb, 1 mm-nél kisebb vastagságú szalagok esetében, vagy ömlesztőhegesztéssel a
szélesebb és vastag szalagok esetében. Az ömlesztő-hegesztés lehet fogyóelektródás védőgázos ívhegesztés, vagy egyes esetekben lánghegesztés is. A hegesztés során a varrat
menti területet, a gyártó saját hegesztési előírásai szerint, 400-500 °C közötti hőmérsékletre
előmelegítik, majd a hegesztés után még, az előmelegítéssel megegyező hőfokon, utólagos
hőntartással hőkezelik a varratot. Az ömlesztő-hegesztési eljárás speciális befogóelőmelegítő készülékben történik (4. ábra), amely az utólagos hőkezelést is biztosítja. A befogó-készülék alkalmas a varratnak a szalag középvonalára merőleges, illetve más szögben
történő elhelyezésére. A fogélvonalra nem merőlegesen kialakított varrat előnye, hogy az
üzemi terhelés során a varrat nem teljes hosszában kapja a terhelést, hanem a varrat hoszszán végigfut a terhelésből adódó feszültségcsúcs.
A faipari szalagfűrészlapok végtelenítéséhez az ömlesztőhegesztések közül a fogyóelektródás védőgázos ívhegesztést használják az ipari termelésben Hiba! A hivatkozási
forrás nem található.. A fogyóelektródás védőgázos ívhegesztéssel készült lapok jellemző
vastagsága 1-2,2 mm. A hegesztéshez az előre fogazott szalagot megfelelő hosszúságúra
vágják, rendszerint lemezollóval, különösen ügyelve a vágási pozícióra, mivel az meghatározza a végtelenítés helyén a fogosztást. A hegesztéshez előkészített lap két végét az előmelegítő készülékben rögzítik illesztési hézag nélkül, illetve a 2 mm vagy annál vastagabb
lapokat 0,2 mm illesztési hézaggal. Az előmelegítő készülék (4. ) az összehegesztendő lapok végét elektromos fűtőbetéttel fűtött réztömb segítségével – üzemi szokások szerint –
400-450 °C-ra melegíti elő, mivel a szalagfűrészlapok a nagy karbontartalom miatt edződésre, és emiatt hidegrepedésre különösen hajlamosak. Az előmelegítési hőmérséklet mérését
egy K-típusú termoelem végzi, a szabályzást pedig egy PID rendszerű
hőmérsékletszabályzó végzi. Az előmelegítő asztalban elhelyezett réztömb teljes hosszán a
hőmérsékletkülönbség így nem haladja meg a 15 °C-t. Miután a szalag előmelegített végei
elérték a hőmérsékletszabályzón beállított hőfokot, fűzővarratokkal rögzítik a szalagot a hegesztéshez. A fűzővarratokat a kötés elején és végén helyezik el, 10-10mm hosszon, úgy,
hogy bekezdő és kifutólemezeket is alkalmaznak, melyekre a fűzővarratok is kifutnak 5-5
mm-t. A hegesztés minden esetben a szalagfűrészlap hátszalagja felől kezdődik. A hegesztőpisztoly távolságát, pozícióját és a hegesztési sebességet is tapasztalat alapján, „szemre”
állítják be. A hegesztési sebesség állandó értéken tartásáról egy csavarorsós pisztolymozgató rendszer gondoskodik. Az ív gyújtása és kioltása távkapcsoló segítségével történik.
A hegesztést védőgázos, fogyóelektródás, egyenáramú ívhegesztő áramforrással végzik, az alkalmazott védőgáz rendszerint keverék védőgáz, ami Ar mellett 10% CO2-t is tartalmaz. A hegesztés során a varrat gyökoldalát is védik az oxidációtól, a fűtőbetéten keresztül tiszta Ar gázt vezetnek a teljes varrathosszhoz. A szalagfűrészlapok végtelenítéséhez
használt hegesztőanyag EN 440 G3Si1-es, 0,8 mm átmérőjű hegesztőhuzal. Az ötvözetlen
hegesztőhuzal kis karbontartalma miatt könnyen biztosítja a varrat megfelelő szívósságát.
Természetesen az átömlesztett alapanyagból bekeveredő karbon mennyisége miatt a varrat
karbontartalma nagyobb, mint a hegesztőhuzalé. A bevett ipari gyakorlat szerint, mind a hazai és mind a francia és osztrák gyártói javaslatok szerint, Ni-ötvözésű 75Ni8 anyagminőségű acélszalagok hegesztéséhez is a G3Si1-es ötvözetlen hegesztőhuzal alkalmazandó.
A hegesztendő anyag előmelegítését és hegesztést követő utóhőkezelést a hegesztőasztalon végzik. Az előmelegítési és utóhőkezelési hőfok minden esetben megegyezik, az utóhőkezelést követően az elkészült varratok pedig nyugvó levegőn hűlnek szobahőmérsékletre.
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4. ábra. Hegesztőkészülék fűrészlap végtelenítéséhez [1]

A végtelenített előgyártmányok útja ezután két irányban folytatódhat, vagy stellitlapkával
ellátott, vagy a nélkül élezett szalagfűrészt készítenek belőlük. A fogazat kialakításánál a
szalagfűrész megragadását elkerülendő, a fogazatot mindig úgy képzik ki, hogy annak vágási szélessége meghaladja a szalagfűrész anyagának vastagságát [3].
Az így előkészített szalagokat ezután automata gépsoron köszörűkoronggal élezik, ahol
a korong egy kényszer- vagy számítógép által vezérelt pályán követi a fogprofilt. Az 5. ábra
az élezést végző köszörűt mutatja be munka közben.

5. ábra. Szalagfűrészlap élezése [1]

2.4. A szalagfűrészlapok üzemi igénybevétele és fáradása
2.4.1. A szalagfűrészlap alapvető terhelései
A végtelenített fűrészlapok a vágási folyamat alatt jelentős fárasztó igénybevételnek
vannak kitéve. Ez a terhelés egy ismétlődő hajlító és lüktető húzó terhelésből tevődik össze.
A hajlító terhelés a szalagfűrészt megvezető kerekeken történő legördülésből adódik. A lüktető-húzó igénybevétel pedig a szalagfűrész előfeszítettségének és a vágás során fellépő
fogerőnek a következménye [9]. A kerekek pontos beállítása, mind az együtt futást, mind az
előfeszítést illetőleg, kritikus a szalag élettartama szempontjából. A szalagfűrészt meghajtó
fűrészgép teljesítménye a használható szalagszélességet határozza meg, a vágandó fa
anyaga pedig a fogazattípust és ezen keresztül az előfeszítés mértékét. A szalagfűrész
anyagának kifáradását a fogtőnél vagy a hegesztett kötésnél jelentkező repedés jelzi, amit
ha későn észlelnek, a szalag szakadásához is vezethet, s ez a fokozott balesetveszély mellett nagy javítási költséget is [10].
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A korszerű fűrészgépek előfeszítését hidraulikus rendszer vezérelte munkahengerek
végzik. Az üzemi körülmények közt kialakuló laplengések a beállított előfeszítés mértékét
jelentősen befolyásolják. Ezért az előfeszítés állandó értéken tartása végett szükség van az
előfeszítést végző hidraulikus rendszer szabályozására [3]. Az üzemi gyakorlatban alkalmazott, a laptest megfelelő merevségét és stabilitását biztosító előfeszítés – a fűrészgép beállítása során történő előfeszítő erőből számítva – mintegy 200-250 MPa értékű húzófeszültséget okoz [4]. A szalagfűrészlapot azonban az üzemi terhelés során járulékos, az ún. vágáskörnyezeti erőkből származó további húzófeszültség is terheli Hiba! A hivatkozási forrás
nem található.. Ez a húzófeszültség egyes vágási körülmények közt elérheti a 150 MPa-t is.
Így a hajtókerék által húzott szálban ébredő maximális húzófeszültség értéke elérheti a
400 MPa-t.
A hajtó- és a vezetőkeréken történő legördülésből, minden körbefutás alatt, két hajlító
igénybevétel is terheli a szalagfűrészlapokat. A hajlításból eredő feszültség természetesen a
fűrészlap külső oldalát veszi jelentősen igénybe és a külső szálban húzófeszültséget okoz.
Mennél vastagabb a lap és mennél kisebb a hajtó és vezetőkerék étmérője, a hajlításból
eredő feszültség is annál nagyobb. A szalagfűrészlapok hajlításából eredő, a hajlítási ív külső, húzott szálában fellépő húzófeszültség értéke közelítő képlettel a hajlítási sugár és a lapvastagság ismeretében számolható [11]:

σ =E

h
2R

(2)

σ – húzófeszültség a szélső szálban (MPa)
E – Young-modulus (MPa)
h – lapvastagság (mm)
R – a hajtó- és a vezetőkerék sugara (mm).
Amennyiben a fűrészgép kerékátmérőjéhez nem megfelelő vastagságú lapot választanak ez a feszültség, vastagabb lapok esetén növekszik, vékonyabb lapok esetén csökken
[4]. Természetesen túl vékony lap esetén az előfeszítettség lépheti túl az adott lapkeresztmetszethez tartozó maximálisan megengedett terhelés értékét. Nem megfelelően beállított
fűrészgép esetén, üzemi körülmények közt a szalagfűrészlap a hajtó és vezető keréken
„vándorolhat”. Ez annyit tesz, hogy a kerekek középsíkjához képest a laptest középsíkja elmozdul. Mivel mind a hajtó, mind a vezető kerék domborított, a laptest vándorlása többletterhelést ró vagy a hátszalagra, vagy a fogtőre (6. ábra).

6. ábra. A hibásan beállított szalag futása a keréken [2]

2.4.2. A periodikusan gerjesztett lap lengései
Üzemi, vágási körülmények között a futó szalag sebessége elérheti, puhább faanyagok
vágása esetén, akár a 40 m/s sebességet is. Ez nagy dinamikus terhelést jelent a fog számára a faanyagba történő belépéskor [12]. Emellett a szalag egy körülfordulása alatt kétszer
is hajlító igénybevételnek van kitéve a konstans előfeszítés mellett. A szalagfűrészlapok
üzemi terhelése ezen igénybevételek mellett még kiegészül a periodikus gerjesztés hatására
kialakuló, a szabadon lengő laptest geometriai méretei, a fűrészgép merevsége és az esetlegesen a fűrészgépen megtalálható lapvezető görgők által befolyásolt lengésekből adódó
járulékos feszültségekkel [13][14]. E terhelések elsődlegesen természetesen a fogtövet és a
hegesztett kötést veszik igénybe [15].
A szalagfűrészlapokon kialakuló, periodikus gerjesztés indukálta rezgések három fő
összetevőre bonthatók. A szalagfűrészlap longitudinális rezgéseket végez a saját síkjában,
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transzverzális rezgéseket a síkjára merőlegesen. Torziós lengések is kialakulnak a vágási
folyamat közben [14]. A vágási folyamat során kialakuló rezgések frekvenciája nem egyezik
meg a szabadon lengő kifeszített lap sajátfrekvenciáival, és a vágási folyamat során ébredő
vágási erők hatására e frekvenciák 1,5-2-szeresükre is növekedhetnek [14]. A vágási erő
megfelelő értékre növelése – a kialakuló rezgések frekvenciáinak befolyásolásával – akár a
vágási folyamat stabilitásának növekedését is eredményezheti [14].
A vágási folyamat stabilitása növelhető a laptesten belüli hosszirányú feszültségeloszlás
változtatásával. Amennyiben a fogélszalag és a hátszalag közelében nagyobb húzófeszültségek ébrednek, mint a laptest közepén, a vágási folyamat stabilitása növekszik, mivel az
ilyen jellegű feszültségeloszlás a lapmerevséget javítja [14].
Amennyiben a periodikus gerjesztések mellett egy stabil rezgési állapot alakul ki, akkor
a vágóerők és a laplengésekből adódó járulékos feszültségek hatására a fogélszalagot és
így a fogtövet is további, időben periodikusan változó nagyságú feszültségek terhelik [14]. E
terhelések nem ébredhetnek a hajlításból származó terheléssel egyidőben, mivel a laprezgésekből kialakuló rezgések a szabadon lengő laptesten alakulnak ki, míg a hajlításból ébredő feszültségek a hajtó és a vezetőkeréken történő legördülés alatt.
2.4.3. A fogazat kopása által kiváltott stabilitásvesztés
A szalagfűrészlapok fáradását gyorsítja, ha nem is közvetlenül, a fogazat kopási folyamata, melyet a vágott faanyag minősége, a fűrészlap anyaga és a fogazat geometriai kialakítása is befolyásol. A kopási folyamat több összetevőre bontható: abrazív kopás, korrózió és
kipattogzódás a vágóéleken [16]. Fáradási szempontból a fogazat abrazív kopása jelenti a
legnagyobb veszélyt, ugyanis a kopási folyamat előrehaladtával a fogazaton ébredő vágási
erők vektoriális eredője egyre nagyobb szöget zár be a laptest síkjával [17]. Amennyiben a
fogazat kopása meghalad egy kritikus mértéket, a lap kitér a vágás síkjából a laptestet kitéríteni igyekvő erők hatására. Ez a kitérés növeli a laptest terhelését, és extrém esetben a lap
nemkívánatos lengéseihez vezet. Amennyiben e lengések során a lap véglegesen elveszti
stabilitását, törés következik be [18].
Mivel a fogazat kialakítása és kopással szembeni ellenállása jelentősen befolyásolja a
szalagfűrészlap élettartamát, számos kutatás foglalkozik a fűrészlapok fogazatának kopási
hajlamával és a kopásnak jobban ellenálló fogazat illetve az azt elősegítő bevantolási technológiák fejlesztésével [19]. Természetesen a galvanikusan vagy gőzölési technológiákkal
kialakított bevonatok megváltoztatják a szalagfűrészlapok felületi minőségét, és ezzel közvetlenül is befolyásolják a laptest fáradási hajlamát. Vizsgálatok kimutatták, hogy bár a vágási tulajdonságokat javítja a fűrészlap keménykrómozása, a fogtő kifáradási hajlamát jelentősen növeli (7. ábra). Kiváló eredményeket értek el viszont TiN-bevonat alkalmazásával, aminek a hatására mind a szerszám éltartóssága, mind a kifáradási határa jelentősen javult [9].
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7. ábra. Bevonatok hatása a szalagfűrészlap fáradására

2.5. A szalagfűrészlapok hegesztése
2.5.1. Hegeszthetőségi problémák
Mivel az eutektoidos acélok hegeszthetőségi szempontból nem tartoznak a hegeszthető
acélok csoportjába, ezért hegesztésük, hegeszthetőségük számos problémát felvet. A legfőbb problémát a hegesztendő anyag nagy C-tartalma okozza, mivel a hegesztett kötés hűlése során a hőhatásövezetben és a varratban képződő kis alakváltozóképességű szövetek
nem képesek elviselni a hőfeszültségekből adódó húzó irányú terhelést [20]. Amennyiben
ezen acélok hegesztése nem egészül ki előmelegítéssel, gyakran képződnek repedések a
varratban és a hőhatásövezetben, mielőtt még a varrat szobahőmérsékletre hűlne. Ezeket a
hidegrepedéseket hivatott elkerülni a hegesztendő acélok előmelegítése.
Amennyiben a hegesztett kötés valamely zónája a martenzites átalakulás kezdeti hőmérséklete (MS) feletti hőmérsékletre hűl, illetve ha a szóban forgó zóna hűlési görbéje az
ötvözetlen eutektoidos acélokra vonatkozó folyamatos átalakulási diagram felsőbainites mezőjén halad keresztül, akkor elkerülhető a repedések kialakulása a hűlés során, és a hőhatásövezet törési szívóssága is kevésbé csökken [21]. Amint a termomechanikusan kezelt
acéloknál is kimutatták, a hegesztett kötés fáradási szempontból is ellenállóbb lesz az ilyen
jellegű hűlés következményeként [22]. A hegesztett kötés kialakulásakor képződő belső feszültségek a varrat teherbírását és fáradással szembeni ellenállását természetesen csökkentik [23], még ha nem is okoznak repedést közvetlenül a hegesztést követően. E belső feszültségekről árulkodik a hegesztett kötés szög és hosszirányú torzulása is. Ezek a torzulások vékony lemezek esetén 1,6 mm lemezvastagság alatt válhatnak kritikus mértékűvé [24].
Hangsúlyoznom kell, hogy az eutektoidos acélszalagok hegesztéséhez használatos hegesztőanyag megválasztásának kérdésével a fellelhető szakirodalom nem foglalkozik, a termelési tapasztalatok pedig kizárólag ötvözetlen hegesztőhuzal alkalmazására terjednek ki.
2.5.2. Az előmelegítés és a hegesztést követő utóhőkezelés
Ahhoz, hogy a hegesztés során kialakult belső feszültségeket csökkentsük és a hőhatásövezet elridegedett tartományainak szívósságát növeljük, szükséges a varrat hegesztést
követő hőkezelése. A hegesztést követő hőkezelés hátránya, hogy a túl hosszú
utóhőkezelési idők vagy többszörös utóhőkezelés esetén nemkívánatos kiválási folyamatok
indulhatnak meg a varrat hőhatásövezetében ezzel rontva mind a mechanikai mind a fáradási tulajdonságokat [25]. Így az eutektoidos acélok hegesztését kiegészítő előmelegítés és az
azt követő utóhőkezelés is jelentősen befolyásolja a varratban és a hőhatásövezetben kialakuló szövetszerkezetet, illetve a hőhatásövezet és a varrat kapcsolatát. Természetesen az
ideális kötés esetében nem mérhetnénk a varratban sem annak hőhatásövezetében keményedést vagy kilágyulást. Fáradási szempontból viszont egy némileg kilágyult, kisebb folyáshatárú, de nagy alakváltozóképességű zóna javíthatja a kötés dinamikus terhelésekkel
szembeni ellenállását [26]. Az ilyen képlékeny csukló egy dinamikus terhelés hatására, még
ha képlékeny alakváltozás és keményedés árán is, de felveszi a terhelést, anélkül, hogy repedés vagy törés keletkezne be a varratban [26].
A hegesztést követő hőkezelés hőmérséklete, mivel befolyásolja a diffúziós folyamatok
sebességét, meghatározó a hegesztést követő utóhőkezelés idejének meghatározása
szempontjából. Nagyobb hőmérsékleten a diffúziós folyamatok növelt sebessége miatt rövidebb utóhőkezelési idők is elégségesek, míg kisebb utóhőkezelési hőmérséklet esetén hoszszabb időkkel kell számolni.
2.5.3. A szalagfűrészlapok hegesztési technológiája
Jelenleg az ipari gyakorlat szerint az 1 mm vastagság feletti szalagfűrészlapokat védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel végtelenítik. A hegesztéshez alkalmazott hegesztőanyag ötvözetlen, alacsony C-tartalmú acél. A hegesztés során Ar és CO2 gázkeveréket alkalmaznak védőgázként és tiszta Ar gázt formálógázként. A hegesztés teljesen gépesített, a
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hegesztési sebesség és a hegesztési paraméterek vezérelhetők, a varrat hőkezeltségét
meghatározó előmelegítési hőmérséklet, mely megegyezik a hegesztést követő utóhőkezelés hőmérsékletével, pedig szabályozható. A C75S anyagminőségű, leggyakrabban alkalmazott szalagfűrészlap alapanyag hegesztéséhez alkalmazott előmelegítési hőfok 400-440 °C,
az azonos hőfokú, hegesztést követő utóhőkezelés időtartama pedig 4-8 perc. E hegesztési
paraméterek tág szórása egyrészt a termelési körülmények okozta pontatlanságokból, másrészt a kezelő személyzet szubjektív megítélésén alapul. Az adott hegesztési technológia
mellett szilárdsági és fáradási szempontból is megfelelő kötést biztosító pontos technológiai
paraméterek nem ismertek. Az alkalmazott hegesztési sebesség 220 mm/min az 1,25 mmes lapvastagság esetén. A hegesztési paramétereket 1,25 mm-es lapvastagság esetére a
6. táblázat mutatja.
Hegesztési Hegesztési
áramerősség feszültség
(A)
(V)
17
36

Hegesztési
sebesség
(cm/min)
22

Huzalelőtolási
sebesség
(m/min)
2,1

Védőgáz
típusa
Argon +
10% CO2

Védőgáz
mennyisége
(liter/min)
12

6. táblázat. Hegesztési paraméterek

A szalagfűrészlapok végtelenítéséhez alkalmazott EN 440 G3Si1 hegesztőhuzal összetételét a 7. táblázat mutatja be. Az ipari termelésben sem hazánkban, sem osztrák és francia
gyártók nem alkalmaznak ötvözött hegesztőhuzalt a szalagfűrészlapok végtelenítéséhez, bár
szakmailag indokolt lenne nagyobb szilárdságot, illetve szívósságot biztosító ötvözött hegesztőhuzal alkalmazása.
Típus
SG2

Szabványok
C (%) Mn (%) Si (%) P (%) S (%)
DIN 8559: SG2; EN 440: G3Si1
0,07-0,12 1,3-1,6 0,8-1 <0,025 <0,025
AWS A5-18: ER70S-6;
7. táblázat. Az ötvözetlen G3Si1 hegesztőhuzal összetétele

2.5.4. A hegesztett kötés hatása a fáradásra
A hegesztett kötés fáradási szempontból könnyen a szalagfűrészlap kritikus pontjává
válhat. Amennyiben a hegesztett kötés szilárdsága jelentősen kisebb az alapanyag szilárdságánál, az üzemi terhelésnek a szilárdsági tulajdonságokhoz viszonyított relatív értéke
megnő, ami a fáradási folyamat felgyorsulását eredményezi.
A hegesztett kötés hőhatásövezetében kialakuló mikroszerkezetben fellelhető fázisok
milyensége és elhelyezkedése is befolyásolhatja a fáradási folyamat sebességét. Amennyiben kisebb alakváltozó képességű, rideg, illetve nagyobb alakváltozó képességű, szívós fázisok keveréke is megtalálható a hőhatásövezetben, a kötés fáradással szembeni ellenállása
jelentősen csökken. Az igénybevétel hatására ugyanis az egyes fázisok képlékeny alakváltozása eltérő lehet, ami belső feszültséget indukál az egyes fázisok vagy szemcsék közt. Ez a
hatás pedig a kisciklusú fáradási folyamatnak kedvez. Ezért a hegesztést, és mivel a hőhatásövezet szövetszerkezetét leginkább a hegesztést követő hőkezelés befolyásolja, az előmelegítési hőmérsékletet és az utóhőkezelés idejét úgy kell megválasztani, hogy a megfelelő
mechanikai tulajdonságok mellett a varrat és a hőhatásövezet mennél homogénebb szövetszerkezeti állapotát érjük el.
A hőhatásövezet szövetszerkezetét jelentősen befolyásolja az alkalmazott hegesztőeljárás energiasűrűsége [27]. Nagy energiasűrűségű hegesztőeljárást alkalmazva a hőhatásövezet keskenyebb lesz, ezzel csökkentve a hegesztéskor áthőkezelődött tartományt.
Természetesen az eutektoidos acélszalagok hegesztése során is kerülendők a hegesztési hibák, mint zárványosság, szélbeégés, elégtelen átolvadás vagy elégtelen méretű varratdudor kialakulása. Vizsgálatok bizonyítják [28], hogy tompavarratok esetén akár a legkisebb mértékű varrathiba is jelentősen csökkenti a repedésképződéshez szükséges terhelési
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ciklusszámot. Az ilyen esetekben még a felületi szemcseszórás okozta felületi hidegalakítás
sem befolyásolja a csökkent fáradással szembeni ellenállást.
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3. Célkitűzések
3.1. Az alapanyag kisciklusú fáradása és bemetszésérzékenysége
Az eutektoidos acélszalagok hegesztett kötései fáradásának vizsgálata egyértelműen
köthető az ipari fejlesztések azon igényeihez, melyek a szalagfűrészlapok előfeszíthetőségének növelését tűzték ki célul. A növelt előfeszítés okozta lapmerevség növekedése nagyobb vágási teljesítmény elérését teszi lehetővé [14]. Azonban az előfeszítés növelésével
csökken a hegesztett kötés fáradással szembeni ellenállóképessége. A szalagfűrészlapok
fáradási tulajdonságainak vizsgálata során pedig, a fellelhető irodalom szerint, az előfeszítettség hatását eddig nem vették figyelembe. Mivel a szalagfűrészlapok igénybevétele során
a ciklikusan változó igénybevételek közül, a hajtó és vezető keréken történő legördülésből
származó hajlítás eredményezi a legnagyobb terhelést, a vizsgálatok fárasztó igénybevételét
is e szerint építettem fel. Az előfeszítést egy állandó húzó feszültséget biztosító középterhelés, míg a ciklikus igénybevételeket egy ehhez hozzáadódó szinuszos terhelés adta. A fáradási tulajdonságok vizsgálata során, a vizsgált kötéseket fáradási szempontból jellemző értéknek a fárasztóvizsgálat során kapott törési ciklusszámot tekintettem.
A szalagfűrészlapok fáradását a fellelhető szakirodalom és az ipari tapasztalatok szerint
a fogtövek bemetsző hatása és a hegesztett kötések gyengítő hatása okozza. Ezért az acélszalagok fáradásának vizsgálatához kitűzött első célom a felhasznált alapanyag
bemetszésérzékenységének vizsgálata, szinuszos lüktető terhelés hatására bekövetkező
fáradásos törések elemzésével.

3.2. Védőgázos, fogyóelektródás ívhegesztéssel, ötvözetlen hegesztőhuzallal
készült hegesztett kötések fáradása
A hegesztett kötés minőségét befolyásoló technológiai jellemzők hatásának feltárása a
kötés fáradási tulajdonságaira, számos gazdasági előnyt rejt magában.
Elemezve a szalagfűrészlapok gyártástechnológiájának jelenlegi viszonyait, arra a következtetésre jutottam, hogy a kutatásban azokat a hegesztéstechnológiai paramétereket
kell értékelnem, amelyek a leginkább meghatározó jellegűek a hegesztett kötés mechanikai
tulajdonságaira, közte elsődlegesen a fáradási élettartamra.
A kutatás kezdetén a gyártástechnológia fejlesztéseként javasoltuk a gyártó A-LAP Kftnek a tiszta Ar védőgáz felváltását 90Ar/10CO2 gázkeverékre és optimalizáltuk a villamos és
sebességi paramétereket és javasoltuk a gyökoldali védőgáz alkalmazását. A villamos paraméterek és a hegesztési sebesség a technológia és az alapanyag lényegéből adódóan
közel sem fejtenek ki olyan jelentős hatást a hőbevitelre és a lehűlési viszonyokra, mint az
előmelegítés hőmérséklete és az utóhőkezelés hőmérséklete és ez utóbbi időtartama. Ebből
kifolyólag azt a célt tűztem ki, hogy tisztázzam a jelenleg ipari környezetben is használatos
védőgázos fogyóelektródás hegesztéssel készült kötéseken a már említett három termikus
paraméter jelentőségét és hatását a fáradási tulajdonságokra.

3.3. A hegesztőhuzal összetételének hatása az ívhegesztéssel hegesztett kötések fáradási jellemzőire
A fő hazai gyártó A-LAP Kft. és az ő francia és osztrák partnerei a védőgázos hegesztéshez ötvözetlen hegesztőhuzalt használnak (G3Si1). Nyilvánvaló, hogy az eutektoidos
széntartalmú alapanyag és az extrakis széntartalmú hegesztőanyag keveredése a varrat
széntartalmára, a varrat és a hőhatásövezet kapcsolatára, ez utóbbin belül a varratfém keveredés nélküli zónájának, a fúziós vonalnak és a részlegesen megolvadt övezetnek a mechanikai viselkedésére jelentős hatással van. Mivel a hegesztett kötésnek ezeket a méretében
nagyon szűk tartományait az alapanyag illetve az alapanyag és a hegesztőanyag esetleges
ötvözői is befolyásolják, és mert mind az alapanyag, mind pedig a hegesztőanyag esetében
rendelkezésre állnak Ni-lel ötvözött változatok, szakmailag feltétlenül indokoltnak tekintettem
e kérdéskörnek az elemzését is. A hegesztőhuzal összetételének a szalagfűrészlap fáradá18
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sára és mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatásának a vizsgálata ezért különösen indokolt.
A szívósság növelése érdekében gyakran alkalmazzák a Ni-t mint ötvözőt. A Niötvözésű hegesztőanyagok alkalmazása a szalagfűrészlapok hegesztéséhez gyakorlatilag
ismeretlen, pedig feltételezhető, hogy mind az ötvözetlen, mind az ötvözött alapanyagnak a
hegesztése esetén is növeli a nikkel a kötés varratfémének szívósságát, ezzel javítva a varratfémnek a fárasztó igénybevétellel szembeni ellenálló képességét.

3.4. Lézersugaras hegesztéssel készült kötések fáradásának vizsgálata a hegesztési eljárás hatásának elemzése érdekében
Az ötvözetlen acélszalagok, lemezek szakirodalma rámutat arra, hogy a fáradási tulajdonságokra pozitív hatást gyakorló technológiák közt, a nagy energiasűrűségű hegesztési
eljárásokkal kimagasló eredményeket értek el a fáradással szembeni ellenállás növelése terén. A szalagfűrészlapok hegesztésénél jelentős hatása van a varratban és a hőhatásövezetben végbemenő hőfolyamatoknak a kötés fáradási tulajdonságaira. Ezért a nagyenergiájú
hegesztőeljárások koncentrált hőbevitele is számottevően befolyásolhatja a hegesztett kötés
hőfolyamatait és azon keresztül a kötés fáradással szembeni ellenállását. A nagy energiájú
hegesztőeljárások további előnye, a hegesztési paraméterek kiváló szabályozhatósága, ami
a hegesztett kötések ismételhetőségét és vizsgálatok során a kötések összehasonlíthatóságát biztosítja. Az ipari igényeknek megfelelően, az ipari termelésbe legkönnyebben beilleszthető lézersugaras hegesztőeljárás alkalmazásának vizsgálatát, a jelenleg alkalmazott védőgázos fogyóelektródás hegesztési eljárás kiváltásának lehetősége is indokolta. Ezért lényeges kutatási célnak tekintettem a lézersugaras hegesztéssel készült varratok esetében a hegesztőeljárás és a már említett termikus paraméterek a fáradásra gyakorolt hatásának tisztázását, és a lézersugaras hegesztéssel készült varratok fáradásának összevetését a védőgázos fogyóelektródás hegesztéssel készült varratok fáradásával.

3.5. A szalagfűrészlapok gyártási feltételeit modellező, fizikai szimulációs és
vizsgálati eljárás kidolgozása
A szalagfűrészlapok hegesztett kötéseinek fáradási tulajdonságai a gyártói-üzemi környezetben gyakorlatilag nem vizsgálhatók, pedig igen fontos lenne, hogy a különféle alapanyagok, hegesztőanyagok, hegesztési technológiák – pl. az ellenállás-tompahegesztés –
feltételrendszerében a gyártó korrekt információhoz jusson a termékei fáradási jellemzőit illetően. Egy adott alapanyaghoz alkalmazható, optimális fáradási tulajdonságokat biztosító hegesztési és termikus paraméterek meghatározása a jelenlegi tudományos módszerek alkalmazásával csak költséges és főleg nagyon időigényes vizsgálati módszerrekkel kivitelezhető. Csak érzékeltetésképpen említem meg, hogy a jellemzően 1 mm-nél kisebb vastagságú
eutektoidos acélszalagok nagy szilárdságú hegesztett kötéseiből a fárasztóvizsgálati
próbatestje elkészítése igen nehézkes, és a köszörüléskor könnyen bekövetkező edződési
veszély miatt kockázatos. Emiatt szükségesnek ítelem egy olyan vizsgálati eljárás kidolgozását a saját tapasztalaim alapján, mely gyorsan kivitelezhető, és mentes a bonyolult és nehézkes próbatestgyártás problémáitól. Ezért azt is célul tűztem ki a kutatási programomban,
hogy egy olyan fizikai szimulációs eljárástés vizsgálati módszert dolgozzak ki, mely ipari körülmények közt is kivitelezhető, jól rekonstruálja azok valós feltételrendszerét, és alkalmas az
adott gyártói eszközparkhoz illesztett, optimális fáradási tulajdonságokat biztosító, paraméterrendszer meghatározására.
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4. Kísérleti terv
4.1. Az alapanyag bemetszésérzékenységének vizsgálata
Az eutektoidos acélszalagok és hegesztett kötései viselkedésének tanulmányozásához
elsőként, a célkitűzéseknek megfelelően, az alapanyag tulajdonságait és az azokat meghatározó gyártástechnológiát kell megismernünk. Az alapanyag mechanikai viselkedése és
mikroszerkezete, mely meghatározza a fáradással szembeni elenállóképességét, jelentősen
befolyásolja az anyag hegesztésekor alkalmazandó hegesztési technológiát és a kötés mechanikai jellemzőit is. Az eutektoidos acélszalagok mechanikai tulajdonságait feltáró vizsgálatok mellett, mint szakítóvizsgálat és keménységmérés, a mikroszerkezeti tulajdonságokat
feltáró metallográfiai vizsgálattal alkothatunk teljes képet.
Az alapanyag fárasztó igénybevétellel szembeni ellenállóképessége célszerűen fárasztóvizsgálattal számszerűsíthető. Mivel az alapanyag acélszalagok nem tartalmaznak feszültséggyűjtő helyeket, ezért a vizsgálatot több különböző rádiusszal bemetszett próbatesten
végeztem el. Az alapanyag fárasztóvizsgálatának eredményeit összevetve a hegesztett kötések vizsgálata során kapott eredményekkel, meghatározható az adott hegesztési technológiával készült kötéshez rendelhető, alapanyagra érvényes formatényező.
A szalagfűrészlap alapanyagán elvégzendő vizsgálatok tehát a következők:
1. A szilárdsági tulajdonságok ellenőrzése
2. Fárasztóvizsgálat bemetszett próbatesteken
3. A felhasznált gyártóműi acéltekercs keménységének ellenőrzése
4. A felhasznált gyártóműi acéltekercs metallográfiai vizsgálata

4.2. Hegesztett kötések vizsgálata
Az eutektoidos acélszalagok hegesztett kötéseinek fáradási tulajdonságai célszerűen
felépített fárasztóvizsgálattal értékelhetők. A fárasztóvizsgálattal a szalagfűrészlapok végtelenítésére szolgáló hegesztett kötések üzemi terhelése is jól közelíthető. A hegesztett kötések vizsgálata során elsődlegesen a hőkezelési paraméterek hatását vizsgáltam a kötés mechanikai és fáradási tulajdonságaira. A hegesztett kötések vizsgálatához az alapanyagon is
végzett vizsgálati metódusokat alkalmaztam. A hegesztett varratok fáradását a hegesztési és
hőkezelési paraméterek mellett természetesen az alkalmazott hegesztési eljárás sajátosságai is befolyásolják [29]. Ezért a jelenleg használatos védőgázos fogyóelektródás ívhegesztés mellett lézersugaras hegesztéssel készült varratok fáradását is tanulmányoztam. A hegesztett kötés vizsgálataihoz szükséges próbavarratok elkészítéséhez elengedhetetlen az
alkalmazható hegesztési és hőkezelési paramétertartomány feltérképezése. Ehhez mind hőkezelési, mind a hegesztési kísérletek elvégzése szükséges.
A varratok fáradással szembeni ellenállása alkalmas próbatestek fárasztásával számszerűsíthető. Az azonos körülmények között fárasztott kötéseken mérhető törési ciklusszám
rangsorolhatóvá teszi a kötéseket, és jól szemlélteti az egyes hegesztési paraméterek hatását a hegesztett kötés fárasztással szembeni ellenállóképességére. Ahhoz, hogy az alapanyag fárasztóvizsgálata során alkalmazott terhelési szintet alkalmasan választhassam meg,
a hegesztett kötések fárasztóvizsgálata előtt a kötések szakítóvizsgálatát is elvégeztem.
A fárasztóvizsgálat mellett – a varratfém és a hőhatásövezet szívósságát meghatározó
szövetszerkezet ismeretéhez – a próbavarratok metallográfiai vizsgálatát is elvégeztem. A
metallográfiai mintákon a hegesztési hőhatásövezetben és a varratban kialakult keménységeloszlás is jól mérhető. A hőhatásövezetben mérhető keményedés, illetve lágyulás összevethető a fárasztóvizsgálat során kapott eredményekkel, így meghatározható egyfajta keménységi kritérium, ami alapján megadható, hogy az alapanyag keménységéhez képest
mekkora maximális keménységi eltérés engedhető meg a kötésre merőleges irány mentén
mérve ahhoz, hogy a kötés még elfogadható fáradási tulajdonságokkal bírjon.
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Ezek alapján az eutektoidos acélszalagok hegesztett kötéseinek fáradása vizsgálatához
a következők szerint felvázolt vizsgálatokat végeztem el:
• Hegesztett kötések vizsgálata
o Ötvözetlen hegesztőanyag használatával készített védőgázos fogyóelektródás ívhegesztett kötések vizsgálata
o Ötvözött hegesztőanyag használatával készített védőgázos fogyóelektródás ívhegesztett kötések vizsgálata
o Lézersugaras hegesztéssel készült kötések vizsgálata
• A vizsgálatok eredményei alapján indokolt egyéb vizsgálatok elvégzése
4.2.1. A hegesztett kötések vizsgálati rendszere
Az eutektoidos acélok hegesztett kötéseinek fáradással szembeni teherbíró képességét
erősen meghatározza a varratban és a hőhatásövezetben kialakuló szemcseszerkezet, a
jelenlévő fázisok milyensége és százalékos mennyisége. A varrat és főként a hőhatásövezet
szövetszerkezetét, maradó feszültségek adta feszültségi szerkezetét pedig, amint az 1.5 fejezetben is már említettem, a hegesztési paraméterek közül az előmelegítési hőfokkal, az
utóhevítés hőfokával és annak hőntartási idejével tudjuk leginkább befolyásolni.
A szalagfűrészlapok gyártástechnológiai kivitelezhetősége miatt, a kísérletek során az
előmelegítési hőfokot és az utóhőkezelés hőfokát minden esetben azonosnak vettem. Így a
hegesztési kísérletek során a két termikus paraméter, az előmelegítési hőfok és az
utóhőkezelési idő hatását vizsgáltam a kötések mechanikai és fáradási tulajdonságaira.
Az egyes előmelegítési hőfokok mellett alkalmazott utóhőkezelési időtartományok meghatározásához hőkezelési kísérlek elvégzése szükséges, melynek során vizsgálható az
utóhőkezelési idő és hőmérséklet hatása a darabok keménységére. A mért adatok alapján
meghatározhatók az adott előmelegítési és utóhőkezelési hőfokhoz tartozó azon
utóhőkezelési idők, melyek biztosítják a martenzit oldódását, de nem okoznak jelentős kilágyulást.
A vizsgált hegesztőeljárások megfelelő minőségű varratot biztosító paramétertartományainak meghatározása próbahegesztésekkel történt. A varratok megfelelőségének kritériuma a teljes átolvadás, a gyökhiba és szélbeégés nélküli varrat. Természetesen a varrat átroskadása és a túlzott méretű koronaoldali varratdudor is kizáró kritérium. A végkráter és a
varratbekezdés alakja nem befolyásolta a varrat megfelelőségét, mivel az eutektoidos acélszalagok hegesztése bekezdő és kifutólemez segítségével történik, melyek a hegesztést követően lemunkálásra kerülnek, így nem befolyásolják a varrat tulajdonságait. A hegesztett
darabokat rögzítő fűzővarratok teljes átolvadását természetesen biztosítani kell a hegesztés
során, máskülönben a varrat inhomogenitását okozhatják, ezzel fokozva a fáradásra való
érzékenységet.
A vizsgálathoz szükséges próbatestek elkészítéséhez először olyan próbavarratokat kell
elkészíteni, melyekből a próbatestek kimunkálhatók, és melyek nagy pontossággal a meghatározott hegesztési paraméterekkel készültek. A próbavarratok hegesztése során az összes,
a kötés minőségét befolyásoló technológiai paraméter kézbentartása elengedhetetlen, hogy
a későbbi vizsgálatok eredményeit technológiai pontatlanságok és egyéb zavaró körülmények ne torzítsák. A hegesztési próbák elvégzéséhez ezért teljes körültekintéssel gondoskodni kell az adott technológiához igazodó készülékezésről és a technológiai paraméterek
szabályozhatóságáról, illetve mérhetőségéről.
A hegesztési kísérletek során készült próbavarratok további megmunkálás nélkül alkalmatlanok mind a kötés szilárdsági tulajdonságainak, mind a kötés fáradási tulajdonságainak
vizsgálatához, ezért azokból a vizsgálati körülményeknek megfelelő próbatestek kimunkálása szükséges. Természetesen a kimunkálás során nem érhetik olyan hatások a próbatesteket, melyek a későbbi vizsgálati eredményeket torzíthatják, és a próbatestek geometriai
egyezését is biztosítani kell, az összevethető eredmények érdekében.
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A célkitűzésben meghatározott célok eléréséhez a hegesztett próbavarratokból kimunkált próbatesteken több vizsgálat elvégzése is indokolt. Amint már bemutattam az
eutektoidos acélszalagok hegesztett kötéseinek fáradási és szilárdsági tulajdonságait szakító- illetve fárasztóvizsgálattal számszerűsíthetjük. A kötések fáradási viselkedésének megértéséhez azonban elengedhetetlen a kötések mikroszerkezetének megismerése, amit metallográfiai és mikrokeménységi vizsgálatokkal tárhatunk fel.
Az eutektoidos acélszalagok hegesztett kötéseinek vizsgálatához ezért a következő lépésekben elvégzett vizsgálati metódust építettem fel, és e lépéseket alkalmaztam mindegyik
hegesztési technológia vizsgálata során:
• Hőkezelési kísérletek az utóhőkezelési idők meghatározásához
• Előzetes hegesztési próbák a hegesztési paraméterek kiválasztásához és ellenőrzéséhez
• Próbavarratok elkészítése
• Próbatestek kimunkálása a próbavarratokból
• Próbavarratokból kimunkált próbatestek szakítóvizsgálata
• Próbatesteken végzett fárasztóvizsgálat
• Próbavarratok metallográfiai vizsgálata
• Mikrokeménységmérés
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5. A C75S alapanyag fáradási tulajdonságai
Ahhoz, hogy az eutektoidos acélszalagok hegesztett kötéseinek fáradását vizsgáljuk, és
a vizsgálati eredményeket értékeljük elengedhetetlen, hogy ismerjük az alapanyag fáradási
és mechanikai tulajdonságait. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy a hegesztett kötések fáradását ne csak egymáshoz viszonyítva vizsgáljuk, hanem az alapanyag fáradási tulajdonságainak ismeretében értékeljük a varratok fáradását.
Amint az 1.4 fejezetben jeleztem, a szalagfűrészlapok fáradását tekintve a különböző
sugarú fogtövek feszültséggyűjtő helyként viselkednek. Ezen fogtőgeometriák nagyon különbözőek lehetnek, de abban közösek, hogy csak egy oldalon találhatók és a fáradás szempontjából ezek a leginkább igénybevett részei a szalagfűrészlapnak. A 8. ábra-10. ábra három különböző fogkiképzést mutat. A legkisebb bemetszési sugara 2mm, a legnagyobbé pedig 10 mm. Figyelembe véve a vékony lemezekre alkalmazható közelítéseket, a fogtőben
kialakuló feszültségcsúcs a két fűrészlap esetében, a Neuber és a Petersen-féle közelítés
szerint, a névleges terhelés 2,95 és 1,55 szeresét éri el. A fűrészlapoknál a terhelés aszimmetrikus, csak az egyik oldalát terheli a szalagnak és pontosan nem feltárt komponensek
sokaságát tartalmazza. Ezért úgy döntöttem, hogy a további vizsgálataimban lehető legegyszerűbb terhelési modellt alkalmazom, azaz szimmetrikusan, mindkét oldalán bemetszett
próbatesteket használok. Így kizárólag a bemetszés tényét és a valósághoz közeli lekerekítési sugarat veszem figyelembe.

8. ábra. Fogazat keményfa vágásához (legkisebb fogtőrádiusz, r = 1-2 mm)

9. ábra. Fagypont alatti vágáshoz ajánlott fogazat (legkisebb fogtőrádiusz, r = 3-5 mm)

10. ábra. Rönkhasításhoz ajánlott fogazat (legkisebb fogtőrádiusz, r = 6-10 mm)

A próbatestek, melyeket az alapanyag vizsgálatához használtam az első fejezetben
bemutatott C75S anyagminőségű, 1,25 mm vastag, hidegen hengerelt, nemesített MartinMiller gyártmányú acélszalagból kerültek kimunkálásra, a szalag hosszirányával párhuzamos
irányban. A vizsgált acélszalag összetételét a 8. táblázat mutatja be. A próbatestek gyártásához felhasznált alapanyag mechanikai tulajdonságai a 9. táblázatban láthatók.

C75S

C

Si

Mn

P

S

Cr

0,73

0,17

0,58

0,008

0,002

0,27

8. táblázat. A C75S acélszalag összetétele a gyártó szerint

Nemesített C75S

Folyáshatár
Rp0,2 (MPa)

Szakítószilárdság
Rm (MPa)

Nyúlás
A80 (%)

Keménység
HV0,5

1305

1480

6,4

415

9. táblázat. A nemesített állapotú C75S acélszalag mechanikai tulajdonságai
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Geometriai kialakításukat tekintve az alapanyag vizsgálataihoz használt próbatestek
bemetszéssel ellátott próbatestek. A bemetszési sugarak megválasztását a jelenleg általánosan használt NV típusú fogazat fogtősugarai adták illetve 1 és a 0,5 mm sugarú bemetszések a hibásan elvégzett élezést hivatott modellezni. A bemetszések lekerekítési sugarai
így 10; 5; 2; 1 és 0,5 mm (11. ábra). A vizsgálatok során a próbatestek így hasonló módon
viselkednek, mint a készre gyártott fűrészlapok az üzemi terhelés alatt. Az azonos geometriájú darabok megmunkálása a pontos egyezés érdekében egy felfogásban, szikraforgácsolással történt. A próbatestek geometriai adatait és azok arányait a 10. táblázat mutatja. A
próbatestek alakját és méreteit a 11. ábra mutatja. A 10. táblázat a Neuber féle modellnek
megfelelően D jelöli a próbatestek teljes szélességét, d pedig a bemetszésnél mérhető szélességet. A Neuber-féle, próbatesteket jellemző geometriai arányok szintén 10. táblázatban
láthatók. A próbatestek hossza mindegyik esetben 250 mm volt.
Bemetszési rádiusz Bemetszési szélesség Teljes szélesség
r (mm)
d (mm)
D (mm)

d/D

r/D

10,0

21,1

39,8

0,530

0,251

5,0

21,1

39,8

0,530

0,126

2,0

21,1

39,8

0,530

0,050

1,0

21,1

39,8

0,530

0,025

0,5

21,1

39,8

0,530

0,013

10. táblázat. Az eutektoidos acélszalagból kimunkált próbatestek geometriai arányai

21,1

°

21,1

R1

39,8

30

21,1

R2

°

R5

39,8

30

R10

39,8

°

39,8

30

39,8

21,1

,5
R0

21,1

11. ábra. A kísérletekhez kimunkált próbatestek méretei

A próbatestek geometriai arányai alapján a klasszikus Neuber-féle értelmezés szerinti
formatényezők könnyen számolhatók a következő képlet szerint [30]:
1

σ
 a 2
K t = max = 1 + 2 
σ névl
r

(3)

Az egyenletben σmax a maximális feszültség, σnévl a névleges feszültség, a a bemetszés
mélysége, r a bemetszés sugara.
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A Neuber-féle elmélet szerint a formatényezőt (Kf) tovább pontosíthatjuk az elméleti
formatényező és egy anyagfüggő állandó segítségével. Az elmélet a tényleges formatényezőt felülről közelíti, és síkfeszültségi állapot esetén adja a legjobb becslést. A formatényezők
közti összefüggés a következő:

K f = 1+

Kt −1

1+

ρ*
r

(4)

Kf – pontosított formatényező Neuber szerint
Kt – elméleti formatényező
ρ* - anyagállandó ρ * = 624,8 ⋅ e

( −0 , 0034⋅σ u )

σU – a felhasznált alapanyag szakadási szilárdsága (MPa)
r - bemetszés rádiusz (µm)
Az így becsült formatényező értékeket a 11. táblázat mutatja.
R (mm)

Kt

σU (MPa)

Kf

∞

1,00

2030

1,00

10

3,80

2003

1,55

5

4,96

1951

1,96

2

7,27

1913

2,95

1

9,86

1737

3,95

0,5

13,53

1705

5,2

11. táblázat. A próbatestek bemetszéseihez rendelhető formatényezők Neuber szerint

A vizsgálatokhoz Martin-Miller gyártmányú, nemesített állapotú, C75S típusú, 1,25 mm
vastag szalagfűrészlap-alapanyagot használtam fel. A próbatesteket egyazon tekercsből
munkáltattam ki. Az alapanyag mikroszerkezetét metallográfiai vizsgálattal ellenőriztem. A
mintát műgyantába ágyaztam, majd csiszolás, polírozás és maratás után Olympus PMG-3
fémmikroszkópon vizsgáltam. Az alapanyag szövetképét a 12. ábra mutatja.

12. ábra. A felhasznált szalagfűrészlap-alapanyag szövetszerkezete (N = 1000×; marószer: Nital)
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A mikroszkópi felvételen az acélszalag nemesített állapotú szövete látható, melyet ferrit
és vas-karbid finomelegye alkot. A szövetszerkezet teljesen homogén, semmiféle irányítottság nem figyelhető meg a krisztallitok alakján, még a minta szélein sem. A metallográfiai csiszolaton elvégzett mikrokeménységmérés alapján a vizsgált acélszalag keménysége, a minta teljes keresztmetszetében 419±2HV0,2.

5.1. Az alapanyag fárasztóvizsgálata
Az acélszalagok fáradási hajlamát és a bemetszésnek a fáradásos tönkremenetelben
játszott szerepét vizsgálandó, a próbatesteket szinuszos, lüktető, húzó igénybevételnek vetettem alá. A vizsgálati paraméterek meghatározásához a fő szempontot a fűrészlapok alkalmazási területe adta. Mind a terhelési amplitúdót, mind a frekvenciát a fűrészlapok üzemi
igénybevételei szerint határoztam meg (a középfeszültséghez mást is mérlegelni kellett).
A fárasztóvizsgálatoknál a terhelési amplitúdó a szalagfűrészlapok hajlításából adódó,
szinuszos lüktető igénybevételt testesítette meg. Mivel a szalagfűrészlapok vastagsága és a
fűrészgép hajtó- illetve vezetőkerekének átmérője között, ha nem is számszerűsíthető, de
szigorú kapcsolat áll fenn, ezért az adott lapvastagsághoz tartozó kerékátmérő ismeretében
a hajlításból származó feszültség számolható. A vizsgálatokhoz felhasznált 1,25 mm vastagságú szalagfűrészlap alapanyaghoz rendelhető kerékátmérő 1,2-1,3 m. Az 1.4.1 fejezetben
bemutatott 2. egyenlet szerint a szalagfűrészlap legördüléséből származó, külső szálban ébredő (rugalmas) húzófeszültség értéke megközelítőleg 200 MPa. Ezért a fárasztóvizsgálatok
során alkalmazott szinuszos húzó lüktető terhelés amplitúdójának az azonos vastagságú
szalagfűrészlapokban is ébredő 200 MPa-t választottam.
A középfeszültség meghatározásánál két szempont is közrejátszott. Az egyik, hogy a fárasztóvizsgálatot a kisciklusú fáradás tartományába kívántam tolni, mivel a vizsgálat kivitelezhetősége nem engedte meg az akár napokig tartó fárasztóvizsgálatok végzését. A másik
szempont, hogy az A-LAP kft által kitűzött, szalagfűrészlapok előfeszíthetőségét célzó, fejlesztési irányt is szem előtt tartsam. A terhelési feszültség középértékét az üzemi terhelési
szint feletti értékre vettem fel, mivel a szalagfűrészlapok fő fejlesztési iránya is erre mutat. Az
ipari igényeknek megfelelően a középterhelést a fejlesztési irány szerinti tervezési feszültség
(700 MPa) n=1,3-as biztonsági tényezővel korrigált 910 MPa-os értékére vettem fel.
A középfeszültség hatásának vizsgálatához 2 értéket határoztam meg: az első, a már
ismertetett megfontolások alapján 910 MPa. A másik egy ezt olyan mértékben meghaladó
érték, mely lehetővé tette, hogy az üzemi viszonyokból meghatározott ±200 MPa
feszültségamplitúdó esetén a fárasztási kísérlet nagyrészt a kisciklusú fáradási tartományban folyjék le, de ne okozzon idő előtti törést. A vizsgálat során a feszültségamplitúdó értékét
nem változtattam, mivel az üzemi körülményektől függetlenül, azt csak a szalagfűrészlap
vastagsági mérete és a hajtó-, illetve vezetőkerekek átmérője szabja meg.
A vizsgálatot MTS 810 típusú hidraulikus szakítógépen végezem el. A szabályzóegység
az erőmérő cella által szolgáltatott adatok alapján biztosította a szinuszos, 24 Hz-es, 24, illetve 28 kN-os középértékű és 12kN-os amplitúdójú terhelést. Ez a keresztmetszetre vetítve
910 MPa illetve 1061 MPa középértékű és 200 MPa amplitúdójú szinuszos terhelést jelent.
Az így fellépő névleges maximális feszültség a 24 kN-os középértékű terhelés esetében
1110 MPa, a 28 kN-os középterhelés esetében a maximális névleges feszültség 1261 MPa.
A két terhelési szint alatt fellépő maximális és minimális feszültségeket illetve az azokból
számítható viszonyszámot (σmin/σmax) a 12. táblázat tartalmazza.
Erővezérlés középterhelése
Minimális feszültség (MPa)
Középfeszültség (MPa)
Maximális feszültség (MPa)
Viszonyszám

24 kN
709,46
909,95
1110,44
0,64

28 kN
861,12
1061,61
1261,10
0,68

12. táblázat. Az alapanyag fárasztóvizsgálatához alkalmazott terhelések
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A vizsgálati eredményeket a 13. ábra mutatja. A vizsgálatok során mért törési ciklusszámot a Neuber-féle formatényező függvényében ábrázoltam. A minimális és a maximális
értékeket kötve össze, három tartomány rajzolódik ki: a maximális értékek fölötti tartományban a törés valószínűsége igen nagy, a minimális értékeket összekötő vonal alatti tartományban pedig csekély. Ez a tartomány egyfajta „biztonsági területként” tekinthető. E tartomány felett, az adott terhelési középérték és amplitúdó esetén, biztos törés valószínűsíthető,
míg alatta a fáradás szempontjából biztonságos tartományt találjuk.
A kisebb középfeszültségen, jelentősen csökken a törési ciklusszám, ha a bemetszési
rádiusz 10 mm-ről 5 mm-re változik. A nagyobb középfeszültségen már a 10 mm-es bemetszési rádiusz mellett is csak harmada a törési ciklusszám a kisebb középfeszültségen mért
értéknek. A formatényező 2,0 értékéig jelentős a különbség a törési ciklusszámok közt, ám
2,0 formatényező felett – tehát a bemetszési sugár csökkentésével – a törési ciklusszámok
lényegileg azonosnak tekinthetők.
Mindezekből az következik, hogy a terhelés középfeszültségének hatása a fáradási folyamatra lényegesen lecsökken, amennyiben a bemetszéshez rendelhető Neuber-féle korrigált formatényező értéke az 1,96 értéket – vagyis szalagfűrészlap esetén a fogtőrádiusz az
5 mm értéket – eléri és meghaladja.
Középfeszültség
910 MPa, átlag
1060 MPa, átlag

Törési ciklusszám, N

100k

10k

"Biztonságos" terület
1k

1,5

2,0

2,5
3,0
3,5
Neuber-féle formatényező, Kf

4,0

13. ábra Az alapanyag fáradása különböző középterhelések esetén

Amennyiben a 13. ábra adatait logaritmikus skálán ábrázoljuk (14. ábra) látható, hogy a
Kf≥1,96 intervallumon a két vizsgált középfeszültségre vonatkozó élettartamgörbe közel párhuzamosan csökken. Meghatároztam erre az intervallumra a formatényező-élettartam exponenciális függvényt, ahol az exponenciális kitevők közel azonosak.
Ennek az összefüggésnek a jelentősége azért nem elhanyagolható, mert a két középfeszültség mellett végzett vizsgáltnál a terhelési feszültségtartomány egyáltalán nem azonos
mértékben fedte le az alapanyag folyáshatárához köthető rugalmas, illetve képlékeny alakváltozási tartományt.
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Középfeszültség
910 MPa, átlag
1060 MPa, átlag

Törési ciklusszám, N

100000

N(Kf) = N0 + A * exp(-Kf / B)
N0=533; A=160278; B=0,838
N(Kf) = N0 + A * exp(-Kf / B)
N0=606; A=200662; B=0,740

10000

1000
1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Neuber-féle formatényező, Kf
14. ábra. A Kf = 1,96 formatényező feletti értékekre illesztett exponenciális görbék

A töretfelületről készült pásztázó elektronmikroszkópos felvételt mutat a 15. ábra. A töretfelület jellegében azonos volt minden minta esetében. Az „A”-val jelölt területen a minta
bemetszése látható, a „B”-vel jelölt területen pedig a fáradásos repedés kezdeti szakasza.
Az ábra „C”-vel jelölt területén látható a töretfelület szívós tartománya. A repedés az „A” jelű
bemetszés és a „B” jelű fáradásos törési szakasz határán jött létre. A „B” jelű szakaszon
ment végbe a fáradásos repedésterjedés, melynek mikrofraktográfiai képét a 16. ábra mutatja. Amikor a repedés mérete a „B” tartomány határáig haladt, bekövetkezett az instabil repedésterjedés, a nemesített acélokra jellemző szívós jellegű töretet eredményezve (17. ábra).
A repedés az esetek többségében egy oldalról indult meg. Néhány minta esetében viszont
megfigyelhető volt a két oldalról meginduló repedés.
C

B

A

15. ábra. A fáradásos törés kezdő szakasza
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16. ábra. A fáradásos töretfelület nagy nagyításban

A fáradásos repdésterjedés jellegét tekintve olyan mikrobarázdás törés, amelyen a mikrobarázdák jellegzetes mikrorepedések formájában alakulnak ki. A töretfelületen semmilyen
rideg töretfelület-elem nem észlelhető.

17. ábra. Anyaghibára utaló jel a statikus törés szívós töretfelületén

A 17. ábra az instabil repedéserjedés szakaszáról készült és a húzófeszültség irányának megfelelő ekviaxiális gödröcskés törés egyértelművé teszi a törés szívós jellegét. E töretfelületen sincsen semmilyen, a ridegtörésre jellemző töretfelületelem. Helyenként durva
mikrorepedések keletkeztek rajta a szulfidzárványok fázishatárain.
Ami a fáradásos töretfelületen észlelhető erőteljes mikrorepedezettséget illeti, arra nézve megállapítható, hogy az a lágy ferrit mátrixba ágyazott karbidfrakciók aprózódása következtében ment végbe. Jól illusztrálja a karbidmorfológiát a 18. ábra.
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18. ábra. A C75S nemesített acélszalag karbidmorfológiája [31]

5.2. Összefoglaló értékelés a C75S alapanyag fáradási jellemzőiről
A célkitűzésben megfogalmazottaknak megfelelően a C75S szalagfűrészlap-alapanyag
fáradási jellemzőit az alapanyag bemetszésérzékenységének és a fáradásos töret
fraktográfiai vizsgálatával jellemeztem. A kísérleteket bemutató fejezet eredményeinek öszszefoglaló értékelésével megállapítható, hogy két fő sajátosság jellemzi a C75S szalagfűrészlap-alapanyag kisciklusú fáradási jellemzőit: egyrészt a fáradásos törés rövid távú, a fő
törési frontra merőlegesen is elinduló, majd a ferrit által megállított mikrorepedések sorozatával halad előre, másrész pedig a bemetszési sugár r ≤ 5 mm értéke esetén a törési ciklusszám exponenciálisan csökken, és a statikus középfeszültség értékétől gyakorlatilag független.
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6. Védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készült kötések fáradási jellemzői
Az eutektoidos acélszalagok ipari felhasználása során legnagyobb fárasztó igénybevételnek kitett kötései rendszerint védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készülnek. A hibás vagy nem megfelelő technológiai paraméterekkel készülő kötések rendszerint kisciklusú
fáradással törnek. Ezt a nagyszámú ipari káreset is alátámasztja [32]. A hegesztett kötések
tönkremenetelének jelentős százaléka az első 3,5-5 üzemóra alatt bekövetkezik, ami a termelési környezet átlagosan 10 Hz-es terhelési frekvenciájához viszonyítva kevesebb mint
100000 igénybevételi ciklust jelent.
A hegesztett kötések fáradásos töréseinek egy része egyértelműen hegesztési hibára,
mint szélbeégés, zárványosság vagy elégtelen átolvadás, vezethető vissza. A többi esetben
viszont a hegesztést kiegészítő előmelegítés és a hegesztést követő hőkezelés nem megfelelő végrehajtása okolható a hibáért. A gyártók az ilyen jellegű hibákat tapasztalati úton szerzett ismeretekkel igyekeznek megelőzni és elhárítani, mivel a fellelhető szakirodalom az
eutektoidos acélok hegeszthetőségét, a hegesztéshez a szélesebb körben elterjedt HSLAés nagy C-tartalmú ötvözött acélokhoz képest, „mostohán” tárgyalja.
A nem megfelelő hegesztési paraméterek hatása már a gyártási folyamat során is gyakran jól látható. Ezért e paraméterek optimalizálása a gyártóknak sem jelent, jelenthet gondot.
Mind a hegesztési sebesség, a hegesztési áramerősség, a védőgáz és az alkalmazott huzalelőtolás mértékének változása jól észlelhető hatással van a varratgeometriára [33][32]. A
hegesztést kiegészítő hőkezeléseknek, mint az előmelegítésnek illetve annak hőmérsékletének, a hegesztést követő hőkezelés hőfokának és időtartamának hatása viszont nem észlehető közvetlen a hegesztést követően. Azonban e paraméterek jelentős hatással bírnak a
kötés mechanikai és fáradási tulajdonságaira.
A vizsgálatok során kizárólag a hegesztett kötés alapanyagot gyengítő hatását vizsgáltam, függetlenül a hegesztett kötést esetleg tovább gyengítő bemetszések hatásától. Így a
hegesztett kötések vizsgálata során a termikus paraméterek, mint előmelegítési hőfok,
utóhőkezelési hőfok és idő hatását vizsgáltam a mechanikai és fáradási tulajdonságokra. Mivel gyártástechnológiailag az előmelegítés hőfokától eltérő hőmérsékletű hegesztést követő
hőkezelés nehezen kivitelezhető, ezért a vizsgálatok során az előmelegítési hőfokot és a hegesztést követő hőkezelés hőmérsékletét azonosnak választottam. Ez a technológia – mint
minden automatizált hegesztési folyamat – teljes mértékben alkalmas azonos varratgeometriájú és tulajdonságú kötések hegesztésére.
A gyártásban jelenleg alkalmazott paraméterekhez képest elhatároztam egy kisebb és
egy nagyobb elő- és utóhőkezelési hőmérséklet elemzését. Tisztázni kívántam, hogy az
előmelegítési és utóhőkezelési hőmérséklet hogyan befolyásolja a fáradási élettartamot. Ennek érdekében a legnagyobb előmelegítési hőmérsékletnek az alapanyag folyamatos lehűlési diagramján – pl. az Arcelor-közölte CCT-diagramon (19. ábra) [34] vagy a Seyffarth-féle
hegesztési CCT-diagramon (20. ábra) [35] – az orrponthoz közel eső, a perlites tartományt
még biztosan elkerülő 475 °C-os izotermát választottam. A legkisebb értéket 375 °C-ra választottam annak ismeretében, hogy a korábbi tanszéki kutatásokban a 350 °C-ról már megállapították, hogy az alkalmatlan a biztonságos és termelékeny gyártás megvalósítására [36].
Végül a két szélsőérték meghatározta tartomány közepére választottam a harmadik előmelegítési hőmérsékletet (amely valamivel kisebb az A-Lap Kft. termelési gyakorlatában jelenleg alkalmazott 430-435 °C-os, értéknél). A szakirodalomban elérhető hőkezelési CCT és
hegesztési CCT-diagramok, az előzetes tanszéki kutatási eredmények és a már több esetben említett kísérlettervezési megfontolások alapján a választásom tehát a 375 °C, a 425 °C
és a 475 °C előmelegítési hőmérsékletre esett.
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19. ábra. A C75S alapanyag CCT-diagramja (Arcelor [34])

20. ábra. A C75S-nek megfelelő alapanyag hegesztési CCT-diagramja (Seyffarth [35])
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6.1. Az eutektoidos acélszalagok védőgázos fogyóelektródás hegesztése
6.1.1. Hőkezelési előkísérletek
A próbavarratok elkészítéséhez a hegesztési paraméterek meghatározása szükséges.
Az előmelegítési és utóhőkezelési hőmérsékleteket már a kísérlettervezés során meghatározásra kerültek, viszont az utóhőkezelési idők meghatározásához hőkezelési kísérletek szükségesek. A vizsgálatokhoz az A-LAP Kft. által rendelkezésemre bocsátott eutektoidos acélszalag összetétele szerint C75S anyagminőségű. A Martin-Miller osztrák gyártó által szállított, 1,25 mm vastagságú hidegen hengerelt, nemesített állapotú szalag szabványos összetételét a 13. táblázat mutatja.
C (%) Si (%) Mn (%)
C75S (1.1248) 0,76

0,35

0,65

S (%)

P (%)

Max.0,035 Max.0,035

s (mm)
1,25

13. táblázat. A C75S acélszalagok szabványos összetétele

A kísérletek során 850 °C-ról vízben edzettem meg 20×20mm-es próbatesteket, majd
elvégeztem a próbatestek utóhőkezelését a kiválasztott előmelegítési hőfokokon, és vizsgáltam, hogy az adott hőfokon mennyi hőntartási idő kell ahhoz, hogy a martenzitesre edződött
próbatestek keménysége számottevően csökkenjen. Minden kiválasztott hőfokon öt különböző utóhőkezelési idejű próbát végeztem, majd mértem a próbatestek keménységét. A keménységmérést Buehler gyártmányú, Indentamet 1100 típusú mikrokeménységmérő készülékkel végeztem, 500g-os terheléssel. A mért értékeket a 21. ábra diagramja szemlélteti.
650

Keménységváltozás a megeresztési hőfok szerint
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21. ábra. A hőkezelési kísérlet eredményei

A görbék alapján a végzendő hegesztési próbákhoz az alábbi táblázat szerinti előmelegítési hőmérsékleteket és utóhőkezelési időket választottam (14. táblázat):

Előmelegítési és utóhevítési hőfok (°C)

Utóhőkezelési idők (min)

475
425
375

1 – 3 – 8 – 15
3 – 5 – 8 – 12
5 – 8 – 12 – 20

14. táblázat. Az egyes előmelegítési hőfokok és utóhőkezelési idők
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6.2. Védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel végzett kísérletek
Az eutektoidos acélszalagok védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készült kötéseinek mechanikai és mikroszerkezeti tulajdonságait, a kísérleti tervnek megfelelően, szakítóvizsgálattal, fárasztóvizsgálattal és metallográfiai vizsgálatokkal vizsgáltam. Ahhoz, hogy a
vizsgálatokhoz megfelelő méretű próbatesteket tudjak kimunkálni, próbavarratok hegesztése
szükséges. A próbavarratok hegesztéséhez az iparban is alkalmazott hegesztési technológiát vettem alapul. A kísérleteket egy, az A-LAP Kft által használt, szalagfűrészlap végtelenítésére kifejlesztett hegesztőkészülékről mintázott hegesztőkészüléken (22. ábra) végeztem.
A hegesztőkészülék alkalmas védőgázos fogyóelektródás hegesztőpisztoly és AVI hegesztőpisztoly befogására is, és képes a hegesztőpisztolyt 50-300 mm/min sebességi határokon belül egyenletes sebességgel mozgatni. A hegesztőpisztoly felfogató rendszere, fogasléces mechanikája révén, pontos pisztolypozíció beállítást tesz lehetővé, a hegesztési
sebesség pedig mérőórán ellenőrizhető. A hegesztőkészülék biztosítja a hegesztendő darabok előmelegítését, és lehetővé teszi a hegesztést követő utóhevítést is.
A hőforrást egy 1200 W teljesítményű fűtőbetét biztosítja, mely egy 40×20 mm keresztmetszetű, 400 mm hosszú rézbetétet fűt. E réztömb biztosítja a varrat gyökoldali megtámasztását, és a benne kiképzett gázvezető csatorna segítségével a gyökoldali gázvédelmet
is. A rézbetét hőmérsékletének szabályzását egy Omron E5CN típusú hőmérsékletszabályzó
egység végzi. A hőmérsékletszabályzó egység számára a pontos hőmérsékletmérést egy, a
rézbetétben elhelyezett K-típusú termoelem végzi. A fűtőbetét működése és a pontos hőmérséklet a szabályzóegység kijelzőjén nyomon követhető. A varrat előmelegítését és utóhőkezelését biztosító rézbetét hőfokeloszlását Williamson 8200 kétszínpirométerrel ellenőriztem, és a rézbetét teljes hosszán a legnagyobb hőfokeltérés 8 °C volt.

22. ábra. Kísérleti hegesztőkészülék szalagfűrészlap végtelenítéséhez

A próbavarratok hegesztését egy ESAB LUD 450 típusú ívhegesztő áramforrással végeztem, mely lehetővé tette a hegesztési paraméterek pontos beállítását és szabályzását. A
próbavarratok készítéséhez 1,25 mm vastagságú C75S anyagminőségű lemezeket használtam. A próbavarratok hegesztéséhez 2-2 db 180×110 mm méretű lemezt használtam, melyeket a hengerlési irányra merőlegesen hegesztettem.
A próbavarratok hegesztéséhez az előzetes hőkezelési kísérletek alapján meghatározott előmelegítési hőmérsékletek és utóhőkezelési idők alapján választottam ki a próbavarra34
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tok előmelegítési hőmérsékleteit és az azzal azonos hőmérsékleten történő utóhőkezelés
időtartamát. Az előmelegítés idejét a szalagfűrészlapgyártás termelési szempontjai miatt
nem kívántam növelni, megtartottam az ott alkalmazott 5 perc időtartamot. A védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készült varratok hőkezelési paramétereit a 14. táblázat mutatja
be.
A próbavarratok készítése során hegesztendő lemezek elhelyezését követően alumínium-oxid paplannal fedtem le a lemezek előmelegített végeit, hogy biztosítsam az egyenletes
hőfokeloszlást. A hegesztést az előmelegítő asztalon elhelyezett kapcsoló segítségével indítottam, mely mind a pisztolymozgatást, mind az ívgyújtást indította. A hegesztés végeztével
kezdtem az utóhőkezelési idő mérését. Az utóhőkezelési idő elteltét követően a hegesztett
varratok nyugvó levegőn hűltek.

6.3. Próbatestek kimunkálása a próbavarratokból
Az elkészült próbavarratokból lapos, 21,1 mm széles és a lemezvastagságnak megfelelően, 1,25 mm vastag próbatesteket készítettem. Mivel a próbatestek eleve tartalmaztak egy
„gyenge pontnak” tekinthető hegesztési varratot, ezért nem alakítottam ki a próbatesteken
bemetszést és fejrészt, ami a próbatestgyártás folyamatát is jelentősen megkönnyítette. Az
elkészült varratokból először 24 mm széles, varratra merőleges hosszirányú előgyártmányok
kerültek kimunkálásra lézersugaras vágással (23. ábra). Egy próbavarratból 6 próbatest és
egy metallográfiai vizsgálathoz elegendő minta került kimunkálásra. Ezt követően mindegyik
próbavarratból kiemeltem egy-egy mintát a metallográfiai vizsgálat számára. A vágást követően a varratdudort mind a korona, mind a gyökoldalon síkköszörűvel lemunkáltam, egy speciális, kifejezetten erre a célra készült megfogólap segítségével. A varratok síkbamunkálását
követően az esetlegesen mintákon maradt egyenetlenségeket és kevés számú fröcseket
csiszolással távolítottam el. A próbatestek méreteit a 24. ábra mutatja.

23. ábra. A próbavarratokból kimunkált próbatestek „szabásterve”

24. ábra. A hegesztett próbavarratokból kimunkált próbatestek mértei
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Mivel a fárasztóvizsgálathoz elengedhetetlen, hogy az egyes próbatestek geometriailag
azonosak legyenek, és felületi minőségük is azonos legyen, ezért elkerülhetetlen a próbatestek éleinek megmunkálása. Emellett a lézeres vágás során a vágott felület alatt a nagy Ctartalmú C75S anyagminőségű acélszalag mintegy 0,1-0,3mm szélességben beedződik. Ez
a martenzites sáv károsan befolyásolja a darab fáradási tulajdonságait [36], ezért a próbatestek széleinek lemunkálásánál e sáv eltávolítása feltétlen szükséges.
Mivel az eutektoidos hidegalakított acélok fáradását jelentősen befolyásolják a felületi
hibák is [38], a próbatestek széleinek a lemunkálása is szükségessé vált. A próbatestek széleinek lemunkálása szintén síkköszörűn történt, hogy a pontos és nagy pontossággal egyező
geometriai méreteket biztosítsam. A síkköszörült felület felületi minősége pedig biztosította,
hogy a megmunkálásból adódó felületi hibák ne növeljék túlzottan a törési ciklusszámok szórását. A lemezeket egy kötegben, egy felfogással köszörültem, hogy a geometriai egyezést
biztosítsam. A lemezek széleiről oldalanként több mint 1,3 mm eltávolításra került, ami biztosította a lézersugaras vágás pontatlanságaiból adódó geometriai hibák és a martenzites réteg eltávolítását is. A síkköszörülés 0,015 mm-es fogásvétellel és folyamatos vízhűtéssel történt, hogy elkerüljem a köszörülési repedések képződését, illetve a beedződést. A 25. ábra
egy fárasztóvizsgálathoz vagy szakításhoz előkészített kész próbatestet mutat.

25. ábra. Egy próbavarratból kimunkált próbatest a varratdudor leköszörülése után

6.4. A hegesztett kötések szilárdsága
A védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készült varratok szilárdsági jellemzőit – folyáshatárát és szakítószilárdságát – szakítóvizsgálattal ellenőriztem. A szakítóvizsgálatot
Instron típusú szakítógéppel végeztem 0,05 mm/s szakítási sebességgel. A vizsgálat során
az elmozdulás függvényében regisztráltam az erő értékeket. A regisztrátumok kiértékelése
során kapott értékek a 15. táblázatban láthatók.
Minta
3
4
5
6
9
11
13
8
14
15
16
17

Előmelegítési Utóhőkezelési
hőfok ( °C)
idő (min)
375
5
375
8
375
12
375
20
425
3
425
5
425
8
425
12
475
2
475
3
475
4
475
5

Rm
(MPa)
1182
1194
1203
1201
1201
1198
1185
1178
1188
1163
1135
1115

Rp0,2
(MPa)
988
914
897
825
938
912
894
835
924
917
915
827

Törés helye
Varrat
Varrat
Hőhatásövezet
Hőhatásövezet
varrat
Hőhatásövezet
Hőhatásövezet
Hőhatásövezet
Hőhatásövezet
Hőhatásövezet
Hőhatásövezet
Hőhatásövezet

15. táblázat. Védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készült minták mechanikai tulajdonságai

A törés a próbatestek jelentős számában a hőhatásövezetben következett be, de több
esetben is a varratban következett be a törés, ami a varrat nem megfelelő szilárdságára utal.
Az egyes próbatestek mechanikai tulajdonságainak változását az előmelegítési hőmérsékletek szerint, az utóhőkezelési idő függvényében a 26. ábra-28. ábra mutatja.
A 375 °C-on előmelegített minták esetében a legkisebb szakítószilárdságot az 5 perces
utóhőkezelési idejű minta esetében mértem (26. ábra), bár a többi minta szakítószilárdsága
sem haladta meg ezt számottevően. Az utóhőkezelési idő hatása a mintákon mért folyáshatár értékek esetében sokkal szembetűnőbb. A legnagyobb értéket, 988 MPa-t az 5 perces
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utóhőkezelés esetében mértem, majd az utóhőkezelési idő növekedtével a mért folyáshatár
értékek folyamatosan csökkennek, bár a 8 és 12 perces utóhőkezelési idők közt nem számottevő a változás.
1300

Mechanikai tulajdonságok 375°C-os előmelegítés mellett

Feszültség (MPa)

1200
1100
1000
900
800

Szakítószilárdság
Folyáshatár

700
600
0

5

10

15

20

25

Utóhőkezelési idő (min)
26. ábra. A 375 °C-on előmelegített minták mechanikai tulajdonságai

A 425 °C-on előmelegített minták esetében mért szakítószilárdság értékek kevéssel maradnak el a 375 °C-on előmelegített minták esetében mért értékektől. A 425 °C-os előmelegítés esetében a mért szakítószilárdsági értékek, mint ahogyan a 27. ábra is mutatja, az
utóhőkezelési idővel nem számottevően, de folyamatosan csökkennek. A mért folyáshatár
értékek esetében a 375 °C-on előmelegített mintánál mért tendencia figyelhető meg. A legnagyobb folyáshatár a 3 perces utóhőkezelési idő esetében mérhető, 938 MPa. Az
utóhőkezelési idő növekedtével a folyáshatár folyamatosan csökken, de az 5 és 9 perces
utóhőkezelési idők közt nem akkora mértékben, mint a 3 és 5 vagy a 9 és 12 perces
utóhőkezelési idők esetében.
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27. ábra. A 425 °C-ra előmelegített minták mechanikai tulajdonságai

A 475 °C-on előmelegített mintákon mért szakítószilárdság értékek a többi mintával ellentétben érzékenyebben reagált az utóhőkezelési idő változására (28. ábra). A legnagyobb
szakítószilárdságot e minták esetében is a legrövidebb utóhőkezelési idő mellett mértem, a 2
perces utóhőkezelési idő esetén 1188 MPa-t. Az utóhőkezelési idő növekedtével a mintákon
mérhető szakítószilárdság folyamatosan csökken, az 5 perces utóhőkezelési idő mellett
1115 MPa mérhető. A 475 °C-on előmelegített minták folyáshatár értékei a 2, 3 és 4 perces
utóhőkezelési idők esetén, ellentétben a 375 °C-on és 425 °C-on előmelegített mintákkal,
nem mutatnak számottevő változást. Az 5 perces utóhőkezelési idő esetében viszont közel
100 MPa-os csökkenés mérhető a folyáshatár esetén.
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28. ábra. A 475 °C-ra előmelegített minták mechanikai tulajdonságai

A szilárdsági jellemzők vizsgálatát összefoglalóan értékelve megállapítható, hogy a növekvő előmelegítési hőmérséklettel a szakítószilárdság csak a legnagyobb előmelegítési és
utóhőkezelési hőmérsékleten csökken, a folyáshatár viszont kisebb hőmérsékleteken is.
Ugyanakkor mindkét szilárdsági jellemző csökkenése a teljes utóhőkezelési idő tartományon
alig haladja meg a 10%-ot. Ebből adódóan nyilvánvaló, hogy a szalagfűrészlapok hegesztett
kötéseinek viselkedése a vágási élettartam folyamán nem értékelhető kellő biztonsággal, ha
csak ezeket a hagyományos szilárdsági jellemzőket mérlegeljük.

6.5. A hegesztett kötések fárasztóvizsgálata
Az elkészült minták fáradási ellenállását fárasztóvizsgálattal ellenőriztem. A vizsgálatnál
alkalmazott terhelés, az összehasonlíthatóság biztosítása végett, megegyezett az alapanyag
vizsgálatainál alkalmazott terheléssel. Természetesen a szakítóvizsgálat eredményei alapján
ellenőriztem, hogy a fárasztó terhelés maximális értéke meghaladja a minták folyáshatárát,
de természetesen ne érje el a szakítószilárdságot. E kitétel miatt az alapanyag fárasztóvizsgálatánál alkalmazott két terhelési szint közül a nagyobb, 1060±200 MPa terhelést nem alkalmazhattam, mivel a terhelés maximális értéke már meghaladja a minták szakítószilárdságát. Így a védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készült varratok fárasztóvizsgálata során 910±200 MPa nagyságú szinuszos húzófeszültséggel terheltem a mintákat, és mértem a
törési ciklusszámot. A vizsgálatot MTS 810 szervohidraulikus, 250 kN terhelhetőségű szakítógépen végeztem. A vizsgáló terhelés frekvenciája megegyezett az alapanyag fárasztóvizsgálatánál alkalmazott 25 Hz-es frekvenciával.
A 375 °C-ra előmelegített mintáknál a legnagyobb törési ciklusszámot a 12 és 20 percig
utóhőkezelét minták esetében mértem. Ahogy a 29. ábra is mutatja, az 5 percig utóhőkezelt
mintáknál az átlagos törési ciklusszám nem érte el a 2200 ciklust, míg a fáradásnak leginkább ellenálló, 12 percig utóhőkezelt mintáknál megközelítette a 25000 ciklust. A diagram
szerint 375 °C-on legalább 8 perc utóhőkezelés szükséges ahhoz, hogy a varratban és a hőhatásövezetben a lehűlés során rideg, martenzites szövetszerkezet ne alakuljon ki.
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29. ábra. A 375 °C-os előmelegítéssel készült minták fáradása a utóhőkezelési idő szerint

A 425 °C-on előmelegített minták fárasztóvizsgálata alapján az 5 percig utóhőkezelt
minták törési ciklusszáma a legnagyobb. A 30. ábra szerint mind a kisebb, mind a nagyobb
utóhőkezelési idők esetén a törési ciklusszámok jelentősen csökkennek. Az 5 perc
utóhőkezelési időnél az átlagos törési ciklusszám megközelíti a 200000 ciklust, míg a 9 perc,
vagy a fölötti utóhőkezelési idők esetében nem éri el a 125000-t.
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30. ábra. A 425 °C-ra előmelegített minták fáradása a utóhőkezelési idő szerint

A 475 °C-on előmelegített mintákon végzett fárasztóvizsgálat adatait szemlélteti a 31.
ábra. Jól látható a diagramon, hogy a rövidebb, 2 perces utóhőkezelési idő esetén jelentősen
elmarad a mért törési ciklusszámok értéke a hosszabb utóhőkezelési idők esetén mért törési
ciklusszámoktól. A legnagyobb törési ciklusszámot a 3 perces utóhőkezelési idő esetén mértem, meghaladta a 75000 ciklust.. A hosszabb utóhőkezelési idők esetén a mért törési ciklusszámok értéke a utóhőkezelési idővel folyamatosan csökken, de nem akkora mértékben,
mint a rövidebb utóhőkezelési idők esetén.
A 32. ábra a különböző előmelegítési hőmérsékletek esetében mért törési ciklusszámok
középértékeinek helyzetét hasonlítja össze. A diagramon jól látható, hogy a 425 °C-os előmelegítés esetén mért törési ciklusszámok jelentősen meghaladják a 375 °C-on és a 475 °Con előmelegített mintákon mért törési ciklusszámokat. A legcsekélyebb, fáradással szembeni
ellenállást a 375 °C-os előmelegítésű minták esetében mértem.
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A legnagyobb törési ciklusszámot biztosító 12 perces utóhőkezelési idő esetében sem
érte el az átlagos törési ciklusszám a 425 °C-os előmelegítésű mintáknál mért legkisebb értéket. A 475 °C-os előmelegítésű minták fáradással szembeni ellenállása jelentősen meghaladja a 375 °C-os előmelegítésű minták esetében tapasztaltat, de meg sem közelíti a 425 °Con előmelegített minták átlagos törési ciklusszámát.
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31. ábra A 475 °C-os előmelegítéssel készült minták fáradása a utóhőkezelési idő szerint

A fárasztóvizsgálatok eredményéből adódik, hogy az előmelegítési és utóhőkezelési
idők szempontjából optimuma van mind a hőmérsékletnek, mind pedig az utóhőkezelési időnek és ez a 425 °C és 5 perc paraméterkombináció.
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32. ábra. Átlagos törési ciklusszámok az egyes előmelegítési hőmérsékleteken

6.6. A hegesztett kötések metallográfiai vizsgálata
Ahhoz hogy a fáradási tulajdonságokat befolyásoló, a hegesztési hőfolyamat és a hőkezelés hatására a mintákban kialakuló szövetszerkezetet megismerjük, elengedhetetlen a
minták metallográfiai vizsgálata. Ezért előzetes kísérleti tervnek megfelelően a védőgázos
fogyóelektródás ívhegesztéssel készült próbavarratokból mintákat emeltem ki metallográfiai
vizsgálatokhoz. A varratok gyökoldalát az előmelegítő berendezés hornyosan kialakított rézalátétje formálta, a beolvadás és a varratdudor pedig a hegesztési paraméterekből adódóan
gyakorlatilag azonos volt. A próbavarratokból a szakító és fárasztó próbatestek mellett kivett
metallográfiai próbatestekről a korona és gyökoldali dudort nem távolítottam el.
A mintákat műgyantába ágyaztam, majd csiszolást, polírozást és nitálos maratást követően Olympus PME-3 és PMG-3 fémmikroszkópon vizsgáltam. A felvételeket pedig digitáli40
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san rögzítettem. A 375 °C-on előmelegített mintákról készült felvételeket a 33. ábra mutatja
be. A felvételeken jól látható, hogy a hegesztés során a hőhatásövezetben kialakult
martenzites terület az 5 és 8 perces utóhőkezelési idők hatására nem eresztődött meg. A 12
perces utóhőkezelési idő esetén már látható a martenzites szövetszerkezet felbomlása, ami
a 20 perces utóhőkezelés hatására már közel teljesen elbomlik.

33. ábra. A 375 °C-os előmelegítéssel készült minták metallográfiai felvételei

A 425 °C-on előmelegített minták mikroszkópi felvételeit mutatja be a 34. ábra. A felvételek alapján a 3 perces utóhőkezelési idő nem elegendő a hegesztés során keletkező
martenzit elbontásához. Az 5 perces utóhőkezelés viszont már elegendő ahhoz, hogy
martenzit ne képződjön. A 8 és 12 perces utóhőkezelés során a hőhatásövezetben ferrit kiválása figyelhető meg.

34. ábra. A 425 °C-os előmelegítéssel készült minták metallográfiai felvételei

A 475 °C-on utóhőkezelt minták esetében a 2 és 3 perces utóhőkezelési idővel készült
minták esetében figyelhető meg a martenzit a hőhatásövezetben (35. ábra). A 4 perces
utóhőkezelési idő viszont már alkalmas a martenzit elbontására, bár azzal párhuzamosan
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ferritkiválás indul meg a hőhatásövezetben. Az 5 perc utóhőkezelési idővel készült minta
esetében a ferritkiválás már jelentősen észlelhető a hőhatásövezetben.

35. ábra. A 475 °C-os előmelegítéssel készült minták metallográfiai felvételei

A metallográfiai vizsgálatok összefoglaló értékeléséből megállapítható, hogy az egyes
előmelegítési hőmérsékletekhez tartozó törési ciklusszámokat leíró görbék abszolút optimumához (425 °C, 5 min) tartozó állapotban sem martenzit nem jelenik meg a hőhatásövezetben, sem pedig felső bainit (esetleg perlit) az elsődleges ausztenit szemcsehatárokon.

6.7. A hegesztett kötések mikrokeménységmérése
A hegesztés és az azt kiegészítő hőkezelés során a varratot és a hőhatásövezetet ért
hőciklus hatása kiválóan ellenőrizhető a metallográfiai keresztcsiszolatokon végzett
mikrokeménység méréssel. A vizsgálatot 0,5 mm-es lépésközzel és 200 g-os terheléssel végeztem a lemezvastagság felénél a varratközépponttól indulva a hőhatásövezet felé, majd
tovább az alapanyagig. A vizsgálat során kapott eredményeket diagramon ábrázoltam.
A 375 °C-on előmelegített minták esetében mért keménységprofilokat szemlélteti a 36.
ábra. A legnagyobb keményedés és egyben a legnagyobb kilágyulás is az 5 perces
utóhőkezelési idővel készült minták esetében mérhető. Az utóhőkezelési idő előrehaladtával
mind a keményedés, mind a kilágyulás csökken. A leghosszabb, 20 perces utóhőkezelési idő
esetében a legnagyobb keménység meghaladja a 700HV-t, ami azt mutatja, hogy a
utóhőkezelési idő nem volt elégséges a martenzit teljes elbontásához.
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36. ábra. 375 °C előmelegítés esetén kialakuló keménységprofilok

A 425 °C-os előmelegítéssel készült minták esetében kialakult keménységprofilokat mutatja be a 37. ábra. Az ábrán jól látható, hogy a legnagyobb keményedés a 3 perces
utóhőkezelési időnél alakul ki. Az 5 perc utóhőkezelési idő esetében a maximális keménység
éppen csak meghaladja az 500HV-t, amivel egy időben a kilágyulás is jelentősen csökken a
varratban és a hőhatásövezetben. A hosszabb utóhőkezelési idők esetében a kilágyulás jelentősen növekszik, a legnagyobb keménység e minták esetében nem csökken 500HV alá.
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37. ábra. 425 °C előmelegítés esetén kialakuló keménységprofilok

A 475 °C-os előmelegítéssel készült minták esetében mért keménységeloszlást mutatja
a 38. ábra. A 2 és 3 perc utóhőkezelési idővel készült mintákon mért keménységprofilok közel egyező értékeket mutatnak. A legnagyobb keménység e minták esetében 700HV és
800HV közt mérhető. Kilágyulás mindegyik minta esetén a hőhatásövezet szélső régióiban
mérhető, 300HV és 350HV közt. A 4 perc utóhőkezelési idejű minta esetében a maximális
keménység meghaladja a 700HV-t, míg az 5 perc utóhőkezelés esetében a keménység maximális értéke 570HV.
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38. ábra. 475 °C előmelegítés esetén kialakuló keménységprofilok

A mikrokeménységek összefoglaló értékelésével megállapítható, hogy a legkisebb előmelegítési hőmérséklet esetén még az iparilag elfogadhatatlanul hosszú utóhőkezelési idő
mellett sem lehet a hőhatásövezet keménységmaximumát 600HV0,2 érték alá csökkenteni,
míg a nagyobb hőmérsékleteken biztosítható az 500HV0,2 alá való csökkentése, már a termelési gyakorlatban elfogadható 5 perc alatt.

6.8. Összefoglaló értékelés az ötvözetlen huzallal hegesztett kötések fáradási
jellemzőiről
A célkitűzésben megfogalmazottaknak megfelelően elvégeztem azokat a hegesztési kísérleteket, amelyek a szalagfűrészlapok hagyományos gyártástechnológiájának megfelelően
készült vizsgálati mintákat biztosították. Az előmelegítési hőmérsékletet, illetve az
utóhőkezelési hőmérsékletet és időt a kísérleti terv szerint változtatva készítettem el a vizsgálati próbatesteket. utóhőkezelési hegesztett kötések. A fárasztóvizsgálatok és a metallográfiai vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a C75S acélszalagból védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel, ötvözetlen acél hegesztőhuzal felhasználásával készített hegesztési varratok fáradási élettartamát elsődlegesen az előmelegítési és utóhőkezelési
hőmérséklet határozza meg. Az utóhőkezelési idő szempontjából a fáradási élettartam olyan
függvény szerint halad, amelynek az optimuma az általam vizsgált esetben 425 °C-hoz és 5
perchez tartozik.
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7. A hegesztőhuzal összetételének hatása a kifáradásra és a mechanikai tulajdonságokra
A védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készült varratok esetében, a hegesztési
paraméterek jelentősen befolyásolják mind a mechanikai tulajdonságokat, mind a varratalakot. Mivel a varratalak felé szigorú követelményeket támaszthatunk a fáradási tulajdonságok
maximalizálása érdekében, a hegesztési paraméterek nagyon szűk sávban változtathatók.
Amint az előző fejezet bevezetésében is jeleztem, a varratalak állandóságát a
hegesztéstechnológia automatizálása és készülékezése biztosítja. A hegesztés során alkalmazott hegesztőhuzal összetétele viszont szakmai megfontolások alapján választható a hegesztett kötés jobb mechanikai és fáradási tulajdonságok elérése érdekében.
Az előző fejezetben bemutatott eredmények alapján látható, hogy a fáradásos repedésképződés és törés a varratfém határfelületén megy végbe, tehát a varratfém fáradási ellenállásával abban az esetben sincs probléma. Éppen ezért különösen lényeges tisztázni azt a
kérdést, hogy a Ni-ötvözésű hegesztőhuzal, amelynek szívóssága nyilvánvalóan nagyobb
,mint az ötvözetlen huzalé, okoz-e olyan hatást, amely a varratfém-hőhatásövezet kapcsolatának módosításával befolyásolja a fáradási élettartamot.

7.1. Ni-ötvözésű hegesztőhuzal hatásának vizsgálata
A Ni-ötvözésű hegesztőhuzal fáradásra és mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásának ellenőrzésére próbavarratokat készítettem. A próbavarratok hegesztésének, és az
azokból történő próbatestek kimunkálásának menete megegyezett az ötvözetlen G3Si hegesztőhuzallal készült próbavarratok hegesztésével. A vizsgálatokhoz alkalmazott Lincoln
Electric gyártmányú, LA-100S típusú, Ni-ötvözésű hegesztőhuzal összetételét az
16. táblázat, a Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült próbavarratok hőkezelési paramétereit
pedig a 17. táblázat mutatja.
Elnevezés C%
LA-100
ER100S-G

Mn%

Si%

Ni%

Mo%

Cr%

S%

P%

V%

Ti% Zr% Cu%

≤ 0,08 1,25-1,8 0,-0,55 1,4-2,1 0,25-0,55 ≤ 0,3 ≤ 0,008 ≤ 0,012 ≤ 0,05 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤0,1

16. táblázat. A kísérletekhez felhasznált, Ni-ötvözésű hegesztőhuzal szabványos összetétele

Előmelegítési hőmérséklet (°C)

Utóhőkezelési idő (min)

425

0 – 1 – 2 – 4 – 5 – 10

17. táblázat. A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült varratok hőkezelési adatai

Az elkészült próbavarratokból az ötvözetlen hegesztőhuzallal készült minták esetében
alkalmazott módszerrel megegyezően próbatesteket készítettem. A próbatestek méretei és
felületi minősége is megegyezett az ötvözetlen szénacél hegesztőanyaggal hegesztett mintákon elvégzett vizsgálatoknál alkalmazott próbatestek méreteivel és felületi minőségével.

7.2. A hegesztett kötések szilárdsága
A Ni-ötvözésű hegesztőhuzal mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását szakítóvizsgálattal ellenőriztem. A szakítóvizsgálatot az ötvözetlen hegesztőhuzallal hegesztett próbatestek szakítóvizsgálatával együtt végeztem, így a két vizsgálat eredményei összevethetők.
A szakítóvizsgálat eredményeit a 39. ábra mutatja: ezek alapján mindegyik
utóhőkezelési időnél 1200 MPa fölötti szakítószilárdság mérhető, egyedül az 1 perc
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utóhőkezelési idő esetében csökken 1200 MPa-ig. A mért folyáshatár értékek tekintetében
ugyanez a tendencia figyelhető meg, 1000 MPa fölötti folyáshatár értékekkel.
Ni ötvözésű hegesztőhuzal biztosította mechanikai tulajdonságok
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39. ábra. A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült próbatesteken mért mechanikai tulajdonságok

A szakítóvizsgálat során mindegyik próbatest esetében a legnagyobb kontrakció a hőhatásövezet és a varrat határárán alakult ki. Természetesen a törés is innét indult és a hőhatásövezeten haladt végig.
A szilárdsági jellemzők vizsgálatát összefoglalóan értékelve megállapítható, hogy a szakadás helye megegyezik az ötvözetlen huzallal készült kötésekre jellemző szakadási helyekkel – tehát a varratfém és a hőhatásövezet határfelületén – a szakítószilárdság is és a folyáshatár pedig egyaránt független az utóhőkezelési idő nagyságától. A nikkeles huzallal készült varratoknál még inkább nyilvánvaló, hogy a szalagfűrészlapok hegesztett kötéseinek
viselkedése a vágási élettartam folyamán nem értékelhető kellő biztonsággal, ha csak ezeket
a hagyományos szilárdsági jellemzőket mérlegeljük.

7.3. A hegesztett kötések fárasztóvizsgálata
Az ötvözött hegesztőhuzallal készült varratok fáradással szembeni ellenállását a kísérleti tervnek megfelelően fárasztóvizsgálattal ellenőriztem. A szakítóvizsgálat eredményei alapján az alapanyag és az ötvözetlen hegesztőhuzallal hegesztett próbatestek fárasztóvizsgálatánál is alkalmazott fárasztó terhelés az ötvözött hegesztőhuzallal készült próbatestek esetében is alkalmazható mivel a maximális terhelés nem éri el a szakítószilárdságot, de a folyáshatárt meghaladja. Az ötvözött hegesztőhuzallal készült próbatestek fárasztóvizsgálatát az
ötvözetlen hegesztőhuzallal készült próbatestekkel együtt végeztem el, azonos beállítások
mellet, így a két vizsgálat eredményei összevethetők.
A vizsgálat során mért törési ciklusszámokat az utóhőkezelési idők függvényében a 40.
ábra mutatja. A fárasztóvizsgálat eredményei alapján a 0-2 perces utóhőkezelési idők mellett
mérhető a legkisebb törési ciklusszám. A 4 és 5 perces utóhőkezelési idők mellett mért átlagos törési ciklusszámaik meghaladják a 200000 ciklust, a legnagyobb fáradással szembeni
ellenállás az 5 perces utóhőkezelés esetén mérhető, több mint 250000 ciklus. A 10 perces
utóhőkezelési idő esetén a törési ciklusszám értékek csökkennek, de nem maradnak el jelentősen a 4 perces utóhőkezelési idő mellett mért törési ciklusszámoktól.
Fáradás során a legnagyobb kontrakció, a szakítóvizsgálat esetében is tapasztaltak
szerint, a hőhatásövezet és a fúziós zóna határán alakult ki. A 2 perc vagy annál rövidebb
utóhőkezelési időktől eltekintve a törés nem a varratban, hanem a hőhatásövezet és a fúziós
zóna határán indult meg, és ott vagy a hőhatásövezeten haladt végig.
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40. ábra A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal hegesztett próbatestek fárasztóvizsgálati eredményei

7.4. A hegesztett kötések metallográfiai vizsgálata
A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült próbavarratok esetében a hőhatásövezetben kialakuló szövetszerkezet nem különbözhet jelentősen az ötvözetlen hegesztőhuzallal hegesztett próbavarratokban kialakuló hőhatásövezet szövetszerkezetétől. A varratban kialakuló
szövetszerkezet azonban jelentősen befolyásolhatja a mechanikai és a fáradási tulajdonságokat, ezért elvégeztem a Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült próbavarratok metallográfiai
vizsgálatát. A varratokból mintákat emeltem ki, melyeket keresztcsiszolatnak ágyaztam be. A
metallográfiai mintákat csiszolás, polírozás és nitálos maratást követően vizsgáltam. A vizsgált keresztcsiszolatokról készült mikroszkópi felvételeket a 41. ábra mutatja.

41. ábra. A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült minták metallográfiai felvételei

47

Magasdi Attila: Eutektoidos acélszalagok hegesztett kötéseinek fáradása

A mikroszkópi felvételeken jól megfigyelhető a hőhatásövezetben kialakult martenzit oldódása az utóhőkezelési idő növekedtével. 4 perces utóhőkezelést követően a martenzit
nem alakul ki, és csak alsó bainit található nyomokban a hőhatásövezeten. A varratban a
utóhőkezelés nélkül készült minta esetében martenzites szerkezet figyelhető meg, ami már
az első perc után kezd oldódni. A varratban további változás csak a 10 perces utóhőkezelési
idő esetében észlelhető, amikor is kiválások jelennek meg a varratban.

7.5. A hegesztett kötések mikrokeménységmérése
A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült varratokból kiemelt keresztcsiszolatokon elvégzett keménységmérés során az ötvözetlen hegesztőhuzallal készült varratok esetében végzett mikrokeménységmérés menetét követtem. Az egyes mintákon mért keménységprofilok
összesített diagramját mutatja a 42. ábra. Az ábrán jól látható, hogy a utóhőkezelés nélkül
illetve 1 vagy 2 perces utóhőkezeléssel készült varratok hőhatásövezete jelentősen keményedett, nyilvánvalóan azért mert a rövid idejű izotermikus hőntartás után a még át nem alakult martenzit keletkezett. A kilágyulás mértéke az egyes minták esetében nem tér el számottevően. A hegesztés és az azt követő hőkezelés során a varrat keménysége a 4 percnél
hosszabb idők esetén az utóhőkezelési időtől szinte függetlenül 380-400HV értéket ér el. A
mérési erdményekből az látszik, hogy az iparilag elfogadható (4-10 perc) utóhőkezelési időtartam alatt a hőhatásövezet keménységmaximumát biztonságosan az 500HV0,2 érték alá
lehet csökkenteni.
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42. ábra. A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült varratok keménysége
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43. ábra. A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült varratok keménységének szélsőértékei
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A keménységi értékek szélsőértékeit a távolság és az utóhőkezelési idő függvényében
ábrázolja a 43. ábra. Az ábra jól szemlélteti, hogy a mintákon mérhető kilágyulás mértéke
nem függ az utóhőkezelési időtől, a maximális keménység pedig az utóhőkezelési idővel az
5 perces időtartamig csökken, annak megfelelően, ahogy a hőhatásövezetben kialakult
martenzit mennyisége is csökken az utóhőkezelés hatására.
Az ötvözetlen, G3Si1-es hegesztőhuzallal és a Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült
minták vizsgálati eredményei alapján ami mindkét mintacsoport esetében azonos volt, az a
törés bekövetkezésének helye. Mind a szilárdsági vizsgálatoknál, mind pedig a fárasztóvizsgálat esetében a legalább 50000 törési ciklust elért minták törése a varrat és a hőhatásövezet találkozásánál létrejött mikrorepedésből indult ki. Mivel a fáradási és szilárdsági értékek
között mért különbségekért is ez a zóna a felelős, ezért elvégeztem töretfelületek vizsgálatát.
A minták töretfelületét pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam. Az azonos hegesztési
paraméterekkel, 425 °C-on előmelegített és 5 percig utóhőkezelt minták töretfelületének instabil repedésterjedési tartományáról készült felvételeket a 44. ábra-45. ábra mutatja be.

44. ábra A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült minta töretfelülete (instabil repedésterjedés)

45. ábra Az ötvözetlen hegesztőhuzallal készült minta töretfelülete (instabil repedésterjedés)
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A pásztázó elektronmikroszkópi felvételeken jól látható, hogy az ötvözetlen hegesztőhuzallal készült minta töretfelületén több helyen is (a töretfelület mintegy 8-10%-án) kvázirideg,
transzkrisztallin, rozettás törési nyomok találhatók. A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült
minta töretfelületén (44. ábra) viszont csak szívós törésre utaló nyomok láthatók.

46. ábra. A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült kötés fáradásos törete

47. ábra. Az ötvözetlen hegesztőhuzallal készült kötés fáradásos törete

A fáradásos repedésterjedési szakaszon a Ni-ötvözésű hegesztőanyaggal készült varrat
töretfelülete (46. ábra) jellemzően szívós, bár helyenként rozettás-hasadásos tartományokat
és felületre merőleges mikrorepedéseket is tartalmaz. Az ötvözetlen hegesztőanyaggal készült varrat töretfelülete (47. ábra) azonban a szívósságra utaló mikrogödröcskék ellenére
jellemzően kvázirideg.
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A töretfelületek összehasonlítása alapján megállapítható, hogy az ötvözetlen hegesztőhuzallal készült minta esetében a varrat és a hőhatásövezet találkozásánál nem kielégítő a
szívósság, ami csökkenti a kötésnek a repedésterjedéssel szembeni ellánállóképességét. Az
ömledék és a hőhatásövezet határfelületén – tehát ahol a repedés létrejön és folyamatosan
növekedve terjed – olyan tartományok is kialakulnak az ömledék kristályosodása során,
amelyekben jelentős szerepet játszik az alapanyag és a hegesztőanyag teljes vagy részleges keveredése és alkotóelemeik kölcsönös diffúziója (ezeket a keveredési viszonyokat
részletesen tárgyalják a hegesztés metallurgiájával foglalkozó kézikönyvek [39] [33].

7.6. Összefoglaló értékelés a hegesztőanyag összetételének a hegesztett kötések fáradási jellemzőire gyakorolt hatásáról
A célkitűzésekben megfogalmazottaknak megfelelően a hegezstőanyag összetételének
hatását Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készített hegesztett kötések fáradását kisciklusú fárasztóvizsgálatokkal, metallográfiai és fraktográfiai vizsgálatokkal elemeztem. Megállapítható, hogy a Ni-ötvözésű hegesztőanyaggal készült hegesztett kötések fáradási élettartama
annak ellenére jelentősen – a vizsgált paramétertartományban mintegy 25%-kal – nagyobb
az ötvözetlen hegesztőanyaggal készültekénél, hogy a törés nem a varratfémben következik
be. Ennek magyarázata az, hogy a törési helyként szolgáló varrat-hőhatásövezet határfelületi zónákban a Ni-diffúzió révén megnövekedik a szívósság, a repedésterjedéssel szembeni
ellenállás. A vizsgált előmelegítési hőmérsékleten az utóhőkezelési idő szempontjából a fáradási élettartam olyan függvény szerint halad, amelynek az optimuma az általam vizsgált
esetben 5 perc.

7.7. A védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készített hegesztett kötések
vizsgálatai alapján levonható következtetések
A védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készült varratokon elvégzett vizsgálatok
alapján a kötések mechanikai szilárdsága, még a legjobb varratok esetében is közel 200
MPa-lal elmarad az alapanyag esetében mért szakítószilárdságtól, éppen csak eléri az 1200
MPa-t. Az utóhőkezelési idők a varratok szakítószilárdságát a 375 °C-os és a 425 °C-os
előmelegítés érdemben nem befolyásolják. A 475 °C-os előmelegítés mellett készült minták
esetében a rövidebb, 2 perces utóhőkezelési idő garantálja az 1200 MPa-os szakítószilárdságot, de az utóhőkezelési idő előrehaladtával a szakítószilárdság csökken. A minimális
szakítószilárdság értékét az 5 perces utóhőkezeléssel készült, 475 °C-on előmelegített minta
esetében mértem, 1115 MPa-t. A szakítóvizsgálat alapján az utóhőkezelési idő változására a
folyáshatár érzékenyebben reagál. Mindegyik előmelegítési hőmérséklet esetén elmondható,
hogy a növekvő utóhőkezelési idővel a folyáshatár csökken. Ezt jól alátámasztják a metallográfiai felvételek is, melyeken jól látható ahogy a hőhatásövezetben kialakult martenzites
szövetszerkezetű sáv az utóhőkezelés hatására nagyobb alakváltozó képességű és ezzel
együtt kisebb folyáshatárt biztosító fázisokká bomlik. Legérzékenyebben a 375 °C-os és
425 °C-os előmelegítésű minták esetében változott a folyáshatár. A 475 °C-on előmelegített
minták esetén a folyáshatár értékének számottevő változása csak 4 perces utóhőkezelést
követően volt megfigyelhető.
A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült varratok mechanikai vizsgálata alapján a varrat
Ni-lel történő ötvözése növeli mind a szakítószilárdság, mind a folyáshatár értékeket. A mért
folyáshatár értékek mindegyike, az 1 perces utóhőkezelésű mintát kivéve, meghaladja az
1100 MPa-t. A mért szakítószilárdság értékek pedig meghaladják az 1200 MPa-t. Az
utóhőkezelési idő jelentős hatása nem mutatható ki e minták esetében, egyedül az 1 perces
utóhőkezelési idejű mintánál mérhető a szilárdsági értékek visszaesése. Mivel az utóhőkezelés nélkül készült mintától eltekintve a törés nem a varratban következett be, ezért a Niötvözésű hegesztőhuzallal készült minták esetében kijelenthető hogy a varrat szilárdságilag
gyenge pontja a hőhatásövezet és varratfém határvonala. A szakítóvizsgálat eredményei
alapján a varrat Ni-ötvözése javítja a hőhatásövezet és fúziós zóna kötésszilárdságát.
A védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készült varratokon elvégzett fárasztóvizsgálat alapján a 425 °C-on előmelegített minták mutatták a legnagyobb fárasztó igénybevétel51
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lel szembeni ellenállást. A legrosszabb fáradással szembeni ellenállást a 375 °C-on előmelegített minták esetében mértem. A 375 °C-on előmelegített minták a 12 és 20 perces
utóhőkezelési időknél adták a legnagyobb törési ciklusszám értékeket, amit a metallográfiai
vizsgálat eredményei is alátámasztanak, mivel a hőhatásövezetben található martenzit
mennyisége e minták esetén már jelentősen csökkent a rövidebb utóhőkezelési idejű mintákhoz képest. A 425 °C-on előmelegített minták esetén az 5 perces utóhőkezelési idővel
készült mintánál mértem a legnagyobb törési ciklusszámokat, átlagosan 200000 ciklust. Az
ennél rövidebb és hosszabb utóhőkezelési idők esetén jelentősen csökkentek a törési ciklusszám értékek. A 475 °C-on előmelegített minták reagáltak a legérzékenyebben az
utóhőkezelési idő változására. A legnagyobb törési ciklusszámokat a 3 perces utóhőkezelési
idővel készült mintákon mértem, átlagosan 75000 ciklust. Míg a hosszabb utóhőkezelési idők
nem okozták a fáradással szembeni ellenállás jelentős csökkenését, a rövidebb utóhőkezelés a fárasztó igénybevétellel szembeni ellenállás jelentős csökkenését eredményezte.
A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült varratok fárasztóvizsgálata alapján, a rövid
utóhőkezelési idejű mintáktól eltekintve, a törés a hőhatásövezet és fúziós zóna határán következett be. A legnagyobb törési ciklusszámokat szintén az 5 perces utóhőkezelési idő esetén mértem, de az ötvözetlen hegesztőhuzallal készült mintákhoz képest 50000 ciklussal
többet. A Ni-lel ötvözött varratok az ötvözetlen varratokkal ellentétben azonban nem reagáltak érzékenyen a hosszabb utóhőkezelési időkre. 10 perces utóhőkezelést követően is a
maximálisan mért törési ciklusszám 75%-a volt mérhető. Így kijelenthető, hogy a Ni-ötvözés
nem csak a varrat szakítószilárdságát és a folyáshatár értékét növeli, hanem a fáradással
szembeni ellenállását is kedvezően befolyásolja, mivel a varrat kristályosodása során kedvezőbb kapcsolat alakul ki a varratfém és a hőhatásövezet között.
A mintákról készült metallográfiai felvételeket a fárasztóvizsgálat eredményeivel összevetve az adott hőmérséklethez tartozó legnagyobb törési ciklusszámot biztosító
utóhőkezelési időnél rövidebb idők esetén a hőhatásövezetben található martenzit mennyisége erősen befolyásolja a fáradással szembeni ellenállást. A hosszabb utóhőkezelési idők
esetén lágyabb, kisebb szilárdságú szövetek megjelenése a varratban csökkenti a törési ciklusszámot, de nem akkora mértékben, mint a martenzit jelenléte.
A védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készült próbavarratokból készült metallográfiai keresztcsiszolatokon végzett mikrokeménységmérés eredményei egyértelműen alátámasztják a rideg és kemény martenzites fázis jelenlétének a fáradási hajlamot növelő tulajdonságát. A 375 °C-on előmelegített minták esetében a hőhatásövezet keményedése
mindegyik mintán észlelhető, egyben a hosszabb utóhőkezelési időknél a varrat kilágyulása
is megfigyelhető. A 425 °C-os előmelegítéssel készült minták esetében figyelhető meg legjobban, hogy a keményedés és kilágyulás mértékének csökkenésével egyidejűleg nő a mintán mért törési ciklusszám értéke. A 475 °C-on előmelegített minták esetében is elmondható,
hogy a keményedéssel együtt nő a fáradási hajlam.
A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült varratok keménységi profilja esetében a legszembetűnőbb különbség az ötvözetlen hegesztőhuzallal készült mintákhoz képest, hogy a
kilágyulás mértéke közel azonos az egyes minták esetében, és nem ér el akkora értéket,
mint az az ötvözetlen hegesztőhuzallal készült mintáknál tapasztalható. Az alapanyag keménységének és az egyes varratokban mért maximális keménység különbségének függvényében a törési ciklusszámot a 48. ábra mutatja be. Az ábra jól kiemeli, hogy a nagy keményedéssel és kilágyulással rendelkező minták esetében, ahol a keménységi szélsőértékek
különbsége a 600HV-t is megközelíti, a legnagyobb a fáradási hajlam. A kisebb keményedéssel és kilágyulással bíró minták esetében nagyobb törési ciklusszám értékek találhatók.
Az ötvözetlen hegesztőhuzallal készült minták legtöbbjére a 350-500HV keménységi szélsőérték eltérés a jellemző, e minták törési ciklusszáma nem éri el a 100000 ciklust. A mintákon
mért keménységi profilok alapján kijelenthető, hogy az eutektoidos acélszalagok védőgázos
fogyóelektródás ívhegesztéssel készült kötéseiben mérhető keménységi értékek alapján a
varratokban az alapanyag keménységétől való eltérést a keményedés és nem a kilágyulás
jellemzi.
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48. ábra. Az ötvözetlen hegesztőhuzallal készült minták keménységi szélsőértéke és fáradása közti kapcsolat

Az eutektoidos acélszalagok védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel, Ni-ötvözésű
hegesztőhuzallal készült kötései esetében a varratokban mérhető keménységi értékek kilágyulást nem, vagy csak alig mutatnak. A kötésekben kialakuló keménységi értékeket ezért
egyértelműen a keményedés jellemzi. A vizsgált varratok így jellemezhetők az adott varrton
belül mért keménységi szélsőértékek különbségével. A Ni-ötvözésű minták esetében mért
keménységi szélsőértékek és a fárasztó igénybevétellel szembeni ellenállás kapcsolatát a
49. ábra mutatja be. A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült varratok keménysége és fáradási hajlama közti kapcsolatot bemutató ábra alapján a 350HV-nél nagyobb keménységi eltérést mutató minták esetében szintén kis törési ciklusszámok mérhetők. Azonban a varrat
Ni-ötvözése esetén kisebb keménységi szélsőértékeket is lehet mérni, amihez nagyobb törési ciklusszámok is tartoznak.
350000

Törési ciklusszám és keménységi értékek kapcsolata

Törési ciklusszám

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
0

100

200

300

400

500

600

Maximális keménység és az alapanyag keménysége közti eltérés HV0,2
49. ábra. A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készült minták keménységi szélsőértéke és fáradása közti kapcsolat

A védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készült minták fáradása és keménysége
közti kapcsolatot egyesített diagramon az 50. ábra mutatja be. Az összesített ábra alapján az
eutektoidos ötvözetlen acélszalagok védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készült varrataiban mérhető keménységi szélsőértékek különbségének növekedésével a törési ciklusszámok értéke csökken.
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50. ábra. A védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéssel készült minták fáradása és keményedése közti kapcsolat
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8. Lézersugaras hegesztéssel készült kötések fáradási jellemzői
A fáradási folyamatot befolyásoló, egy adott hegesztéstechnológiához köthető jellegzetességek – pl. fröcskölés, salakosság vagy hőbevitel – hatásának minimalizálásához elengedhetetlen egy olyan technológia, mely biztosítja a technológiai paraméterek maximális
kézben tarthatóságát a legnagyobb technológiai rugalmasság mellett. E követelményeket a
lézersugaras hegesztés teljesen kielégíti. Mivel a technológiai paraméterek mindegyike nagy
pontossággal szabályozható, ezért mind a reprodukálhatóság, mind az egyes varratok
egyenletes minőségének követelményei a lézersugaras hegesztési eljárással teljesíthetők.
A lézersugaras hegesztés során a varratba fajlagosan bevitt energia csekély, de az eljárás energiasűrűsége nagy, a bevitt hő kizárólag csak a varrat közvetlen környezetében
hasznosul, csekély hőhatásövezetet és deformációkat eredményezve. A lézersugaras hegesztés további előnye, hogy csekélyebb kilágyulást okoz a hőhatásövezetben, mint az ívhegesztő eljárásokkal történő hegesztés [29]. A lézersugaras hegesztő-berendezéseken a
lézersugárba kicsatolt teljesítmény nagy pontossággal szabályozható, a nyaláb energiasűrűsége pedig a fókuszpont eltolásával, az úgynevezett defókuszálással beállítható. A
defókuszálás mértéke és a lézersugár foltátmérője között, a fókuszponttól távol, lineáris kapcsolat áll fenn. A fókuszpont közelében azonban ez a kapcsolat egy másodfokú függvénnyel
közelíthető. Ezért a foltátmérő pontos beállításához elengedhetetlen az adott berendezésre
vonatkozó, a defókuszálás és a foltátmérő közti kapcsolatot leíró görbe ismerete.
Természetesen a lézersugaras hegesztés során is védeni kell az ömledéket az oxidációtól. A varrat védelme Ar, He vagy egyéb inert gázzal vagy gázkeverékkel biztosítható. A
védőgáz mellett gyakran alkalmaznak a lézernyalábot fókuszáló lencsék védelmére úgynevezett cross-jet gázsugarat, mely a hegesztési folyamat során képződő fémgőzöktől, füsttől
és az esetleges fröcsköléstől védi a lencserendszert.
Az eutektoidos acélszalagok hegesztése során a hőhatásövezetben kialakuló szövetszerkezetet, mint ahogyan azt korábban már bemutattam, jelentősen befolyásolja az előmelegítési hőfok és az utólagos utóhőkezelési idő. A lézerhegesztéssel készült varratok szövetszerkezetét befolyásoló további hegesztési paraméterek: a teljesítmény, a hegesztési sebesség és a hegesztőanyag előtolási sebessége.
Mivel az eutektoidos acélszalagok hegesztésénél nem hagyható el az előmelegítés,
ezért az előmelegítés miatt kialakuló hőtágulástól sem tekinthetünk el. A szalag végeit hevítve a gátolt hőtágulás a szalagvégek kardosodását okozza, ami azt eredményezi, hogy a szalagvégeket nem lehet illesztési hézag nélkül illeszteni. Ez a jelenség viszont beszűkíti az alkalmazható hegesztési paramétertartományt, mivel csak olyan foltátmérővel, teljesítménnyel
és hegesztési sebességgel dolgozhatunk, ami kevésbé érzékeny az illesztési hézagra, illetve
annak változására. A lézersugaras hegesztés esetében az előmelegítésnek további hátránya
lehet, hogy a felületi oxid réteg hatására, ami az előmelegítés során elkerülhetetlenül kialakul, a hőhatásövezet szemcsedurvulását figyelték meg több acéltípus esetén is [40]. A hegesztési paraméterek által biztosított paramétertartományt tovább szűkíti az, hogy vékony
lemezek hegesztése során nemkívánatos jelenség a plazma állapot kialakulása. Tehát a
hőbevitelre - azaz az adott hegesztési sebesség mellett alkalmazható maximális teljesítményre is – megszabhatunk egy felső határt [41]. Mivel az alkalmazható hegesztési paraméterek tartománya túlságosan szűk ahhoz, hogy azon belül a kialakuló szövetszerkezet jelentősen változzon, ezért a vizsgálandó paramétereknek a kialakuló szövetszerkezetre jelentősebb hatással bíró előmelegítési hőmérsékletet és utóhőkezelési időt választottam. Természetesen a hegesztési paramétereket előzetes próbahegesztésekkel választottam ki, hogy
azok biztosítsák a megfelelő kötéskeresztmetszetet, az átolvadási hibától mentes varratot és
a varrat teljes hosszán egyenletes varratdudort.
A próbatestek hegesztéséhez használt lézerforrás mozgató egysége egy ABB 6 szabadsági fokkal rendelkező humanoid hegesztőrobot, mely kellő pontossággal képes biztosítani a beállított hegesztési pozíciót és hegesztési sebességet (51. ábra). A kísérletekhez
használt lézersugaras hegesztőberendezés és mozgatórendszer közti összehangolt kapcsolatot számítógép-vezérlés végzi. A vezérlés további feladatai közé tartozik a hegesztőanyag55
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előtoló és a gyökoldali védőgáz vezérlése is. A varrat és a gyökoldal védelmét is Ar gáz biztosította, a varrathoz egy a lencserendszerhez erősített fúvókán, a gyökoldalhoz pedig az
előmelegítő berendezés rézgyámján keresztül.
A tompavarratos kötések fáradásának vizsgálatához, a kísérleti tervben meghatározottak szerint, lézersugaras hegesztéssel készült mintákat készítettem. A minták geometriájukat
és megmunkálásukat tekintve is megegyeztek a fogyóelektródás védőgázos ívhegesztéssel
készült mintákkal.
A hegesztéshez használt lézerforrás egy Rofin DY 027 típusú, impulzus üzemű Nd:YAG
szilárdtestlézer volt. A lézerforrás maximális teljesítménye 2,7 kW. A lézerforrás által biztosított kitágított, de fókuszálatlan nyalábot optikai szálköteg vezeti a fókuszáló lencserendszerig, és egyben biztosítja a fókuszáló egység szabad mozgásához a flexibilitást. A fókuszáló
lencserendszer (52. ábra) 200 mm-es fókusztávolságú, és a nyalábot minimálisan Ø 0,5mmes foltra képes fókuszálni.

51. ábra. Humanoid hegesztőrobot mozgatású lézersugaras hegesztő egység

52. ábra. A lézerforrás (balra) és az optikai egység a hegesztőanyagvezetővel és a gázfúvókával (jobba)
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A hegesztéshez a minimális foltátmérő alkalmazása túlzottan nagy teljesítménysűrűséget eredményez és acél lézersugaras hegesztése során, amint azt kísérletek is bizonyítják, a
mechanikai tulajdonságok pontosabban biztosíthatók nagyobb foltátmérő alkalmazása esetén, mint keskeny, fókuszált nyalábbal végezve a hegesztést [42]. Ezért a varratok hegesztéséhez 10 mm-es defókuszálással elérhető Ø2 mm-es foltot alkalmaztam. A nagyobb foltátmérő természetesen nagyobb hegfürdőméretet eredményez, és mivel a lézersugár által felhevített és megolvasztott hegfürdő mérete csak az alapanyag hővezetésétől és a hegesztési
sebességtől függ, a hegfürdő várható mérete nem fogja jelentősen meghaladni a foltátmérőt.
Az illesztési hézag változását és az illesztési pontatlanságokat – amire a lézersugaras hegesztés kiemelten érzékeny – csak megnövelt hegfürdőmérettel lehet ellensúlyozni [43].

8.1. Az optimális hegesztési paraméterek kidolgozása
A lézersugaras hegesztéssel készült próbavarratok elkészítéséhez a fogyóelektródás
védőgázos ívhegesztés menetét követtem. A próbavarratok előmelegítését és utólagos hőkezelését is a fogyóelektródás ívhegesztésnél használt előmelegítő asztalon végeztem. A
lézeregység könnyebb hozzáférése végett egyedül a pisztolymozgató rendszert távolítottam
el a készülékről.
Az első hegesztési próbák során 425 °C-ra előmelegített, C75S anyagminőségű, 1,25
mm vastag lemezek tompakötéséhez szükséges teljesítményszintet határoztam meg, az első darabok esetében még hegesztőanyag nélkül. Az elsődleges kritérium az 500 mm/perc
hegesztési sebesség melletti gyökhiba nélküli és megfelelő átolvadást biztosító teljesítményszint megkeresése volt. A kiválasztott hegesztési sebesség mellett 1,8 kW teljesítmény még
megfelelő átolvadást biztosított.
Következő lépésként a hegesztőanyag adagolását illesztettem a rendszerhez. A hegesztőhuzal adagolását egy húzó rendszerű, Fronius KD7000 típusú huzaladagoló biztosította. A huzaladagolás bevezetéséhez első lépésként meg kellett határozni az előtolási sebességet és a hegesztőanyag bevezetésének helyét. Lézersugaras hegesztés esetén két módja
van a hegesztőanyag bevezetésének. Az egyik, hogy a hegesztőanyag közvetlenül a hegfürdőbe van vezetve, és ott olvad le. A másik módja, hogy a hegesztőanyag a lézersugárba
van bevezetve, ami a hegesztőhuzal végét olvasztja meg. Amint a cseppleváláshoz szükséges cseppméretet eléri a megolvadt hegesztőanyag mennyisége, a gravitáció leszakítja a
cseppet, ami a hegfürdőbe kerül. Mivel az első módszer alkalmazása esetén gyakran előfordult, hogy a hegesztőanyag leragadt a varratba, ezért a megbízhatóbb utóbbi módszert választottam. A hegesztési elrendezés sematikus vázlatát az 53. ábra szemlélteti.

53. ábra. A hegesztési elrendezés sematikus vázlata

A lézersugárba vezetett hegesztőanyag hátránya, hogy pozícióhegesztésre nem alkalmas, és hogy a leváló csepp méretét nem lehet jelentősen befolyásolni, így az előtolási se57
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bességgel is csak a cseppleválás frekvenciája befolyásolható. Ugyanis a leváló csepp méretét egyedül a felületi feszültség és a gravitáció határozza meg [44]. Ez az oka annak is, hogy
a hegesztőanyag átmérője nem befolyásolja a varrat milyenségét, legfeljebb csak a
huzalelőtolási sebességet kell hozzáhangolni a hegesztési sebességhez. A hegesztőanyag
típusának a szalagfűrészlap gyártásban jelenleg alkalmazott és a fogyóelektródás védőgázos hegesztéssel készült mintáknál is felhasznált, 0,8 mm vastagságú, EN440:G3Si1 típusú
ötvözetlen huzalt választottam.
A hegesztőanyag előtolási sebességének végül a 360 mm/min-es előtolási érték bizonyult ideálisnak, mivel az szélbeégéstől mentes, megfelelően egyenletes, de nem túl nagy
varratdudort biztosított mind a korona, mind a gyökoldalon. Mivel a hegesztőanyag leolvasztására fordított teljesítmény csökkentette a varratba jutó hőt, ezért a megfelelő gyökoldali átolvadást biztosítandó, a hegesztési teljesítményt 2 kW-ra kellett emelni.
Az előzetes hegesztési próbák során a hegfürdőt Ar védőgáz védte, ami egy, a fókuszáló egységre rögzített gázhűtésű rézfúvókán keresztül jutott a varrathoz. Gyökoldali védőgáznak szintén Ar-t választottam. Az előzetes hegesztési próbák alapján meghatározott hegesztési paramétereket a 18. táblázat foglalja össze.
Hegeszt. sebesség Teljesítmény Huzalsebesség Defókuszálás Foltátmérő Védőgáz / gyökgáz
(mm / min)
(kW)
(mm)
(mm)
(L / min)
(mm / min)
500

2

360

10

2

13 / 4

18. táblázat. A próbavarratok hegesztéséhez használt hegesztési paraméterek

8.2. Próbavarratok hegesztése
Az azonos, 180x110mm méretű darabokat miután rögzítettem az előmelegítő egységen,
az egyenletes hőátvétel érdekében alumíniumoxid paplannal fedtem le. Miután a darabok
elérték a szabályzóegységen beállított hőfokot, elhelyeztem a bekezdő és kifutólemezeket. A
gyökoldali gázvédelem bekapcsolása után került indításra a lézeregység vezérlésén a hegesztési program.
A hegesztési program két részből állt, a fűzésből és a hegesztésből. Mivel a fűzéshez is
alkalmaztam hegesztőanyagot, az indítást követő bizonytalan hegesztőanyag-adagolás miatt
pontvarratokat nem használhattam fűzővarratoknak, hanem 10-10 mm hosszú varratokat
alkalmaztam, megegyezően a védőgázos fogyóelektródás ívhegesztés esetében alkalmazott
fűzővarratokkal. A fűzővarratok hegesztése is szintén már az előmelegített anyagon történt.
A fűzést követően a hegesztés az első fűzővarrat kezdőpontjától a második fűzővarrat végpontjáig tartott a vezérlés programjában beállított hegesztési sebességgel és hegesztési teljesítménnyel. A hegesztési folyamat befejeztével az elkészült varrat az előmelegítéssel
megegyező hőfokú utóhőkezelést kapott. Az utóhőkezelési idő eltelte után az elkészült varratok nyugvó levegőn hűltek.
A próbavarratok készítésekor az alkalmazott hegesztési paraméterek követték a kísérleti tervben, az előzetes hegesztési kísérletek során és a hőkezelési kísérletek során megállapított paraméter értékeket. Elkészítettem a három, különböző hőmérsékleteken előmelegített
és utóhőkezelt próbavarratokat tartalmazó tesztsorozatot.
Az elkészült próbavarratok hegesztési paramétereit, sorozatok szerint elkülönítve a
19. táblázat tartalmazza.
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Ssz.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hegesztési
P
Hőmérséklet Utóhőkezelési idő
sebesség
(kW)
(°C)
(min)
(mm / min)
475
1
500
2,0
475
3
500
2,0
475
8
500
2,0
475
15
500
2,0
425
5
500
2,0
425
8
500
2,0
425
10
500
2,0
425
15
500
2,0
375
8
500
2,0
375
10
500
2,0
375
15
500
2,0
375
25
500
2,0

Huzalsebesség
(mm/min)

Defókuszálás
(mm)

360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Foltátmérő Védőgáz/ gyök(mm)
gáz (L / min)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

13/4
13/4
13/4
13/4
13/4
13/4
13/4
13/4
13/4
13/4
13/4
13/4

19. táblázat. Az elkészített próbahegesztések hegesztési és hőkezelési paraméterei

8.3. A hegesztett kötések szilárdsága
A lézersugaras hegesztéssel készült próbavarratokból a fogyóeleketródás ívhegesztéssel készült varratok esetében is alkalmazott eljárással próbatesteket emeltem ki a próbavarratokból. A fárasztóvizsgálat terhelési középfeszültségének és amplitúdójának megállapításához elengedhetetlen a próbavarratok szakítószilárdságának és folyáshatárának ismerete.
Ezért a kötések mechanikai tulajdonságait szakítóvizsgálattal vizsgáltam. A mérést a korábbi
vizsgálatoknál is alkalmazott MTS 810 szervohidraulikus szakítógépen végeztem. A vizsgálat
0,05 mm/s szakítási sebességgel történt, és regisztráltam az elmozdulás függvényében az
erő értékeket. A szakítóvizsgálat során mért illetve számított mechanikai tulajdonságok értékeit a 20. táblázat mutatja. A próbatestek döntő többségénél a szakadás a hőhatásövezetben következet be, ami azt jelzi, hogy a varrat szilárdsága nagyobb, mint a hőhatásövezet
kilágyult zónájának szilárdsága. A szakítóvizsgálat során elsőként a hőhatásövezetben következett be kontrakció (54. ábra), majd miután az keményedett, a varratban is észlelni lehetett kontrakciót.
Sorszám Maximális erő (N) Rm (MPa) Rp0,2 (MPa)
5
31991
1199
930
6
30444
1141
825
7
29164
1093
815
8
28163
1055
738
9
32220
1207
961
10
31357
1175
939
11
31913
1196
905
12
32022
1200
883
13
32270
1209
1017
14
32012
1200
868
15
32232
1208
982
16
32405
1214
956
20. táblázat. A minták mechanikai tulajdonságai a próbatesteken végzett szakítóvizsgálat alapján
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54. ábra. A hőhatásövezetben megjelent kontrakció

Némely próbatest esetében a szakadás nem a hőhatásövezetben, hanem a varratban
következett be. Ez csak a 375 °C-ra előmelegített minták esetében fordult elő, és töretfelületük ridegtörésre utalt. Ez arra enged következtetni, hogy a minták varratában kialakult szövetszerkezet lehűlési sebessége túl nagy volt ahhoz, hogy szívós szövetszerkezet alakuljon
ki a varratban, illetve az utóhőkezelési idő nem volt elegendő ahhoz, hogy a kialakult rideg
szövetelemek szívósságát növelje.
A 375 °C-on előmelegített minták esetében az utóhőkezelési idő függvényében vizsgáltam a folyáshatár és a szakítószilárdság változását. A szakítószilárdság az utóhőkezelési idő
növelésével a 10 perces utóhőkezelési tartományban enyhe csökkenést mutat, majd folyamatosan emelkedik a 25 perces utóhőkezelési időig. A folyáshatár esetében a 10 perces
utóhőkezelési időnél egy nagyon erős kilágyulás mérhető, amit a későbbi keménységvizsgálat is igazolt. A folyáshatár a további utóhőkezelési idők esetében folyamatosan csökken az
utóhőkezelési idő előrehaladtával. A 375 °C-on előmelegített mintákon mért mechanikai tulajdonságokat az 55. ábra mutatja.
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55. ábra A 375 °C-on előmelegített minták szilárdsági tulajdonságai az utóhőkezelési idő függvényében

A 425 °C-on előmelegített minták esetében a szakítószilárdság nem változik jelentősen
az utóhőkezelési idő előrehaladtával, mindössze a 8 perces utóhőkezelési idő esetében
mérhető a szilárdság egy nem túl jelentős csökkenése. A mintákon mért folyáshatár értékek
viszont az utóhőkezelési idő növekedésével monoton csökkenést mutatnak. A 425 °C-on
előmelegített mintákon mért mechanikai tulajdonságokat az 56. ábra mutatja.
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56. ábra. A 425 °C-on előmelegített minták mechanikai tulajdonságai az utóhőkezelési idő függvényében

A 475 °C-on előmelegített minták esetében mind a szakítószilárdság, mind a folyáshatár
monoton csökken az utóhőkezelési idő növelésével. A mintákon mért mechanikai tulajdonságokat mutatja az utóhőkezelési idő függvényében az 57. ábra.
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57. ábra. A 475 °C-on előmelegített minták mechanikai tulajdonságai az utóhőkezelési idő függvényében

A lézersugaras hegesztéssel készült minták szilárdsági jellemzőinek vizsgálata alapján
megállapítható, hogy a 375 °C-on és a 425 °C-on előmelegített és utóhőkezelt minták esetében a szilárdsági paraméterek nem mutatnak jelentős változást az utóhőkezelési idő függvényében, addig a 475 °C-on előmelegített és utóhőkezelt minták szilárdsági tulajdonságai az
utóhőkezelési idő növelésével jelentősen romlanak.

8.4. A hegesztett kötések fárasztóvizsgálata
A próbavarratok fárasztó igénybevétellel szembeni ellenállását fárasztóvizsgálattal vizsgáltam. A vizsgálatokat MTS 810 típusú szervohidraulikus szakítógépen végeztem. A szinuszos terhelési jelalakot a berendezés saját függvénygenerátora biztosította 25Hz-es frekvenciával. A vizsgáló terhelés megegyezett a fogyóelektródás ívhegesztéssel készült minták fárasztásánál alkalmazott terheléssel. Természetesen a szakítóvizsgálat eredményei alapján
ellenőriztem, hogy a maximális terhelés nagy biztonsággal ne érje el a szakítószilárdságot.
Mivel az egyes minták közt jelentősebb folyáshatár és szakítószilárdság különbségek is
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adódtak, ezért a kezdeti terhelési programot az első 500000 ciklusig futtattam, majd a terhelést megnöveltem 960±200 MPa-ra.
Több minta esetében is észlelhető volt repedések megjelenése a hőhatásövezetben a
fáradási folyamat során. Az 58. ábra a 14-es számú mintán kialakult repedéseket mutatja
nagy nagyításban. A repedések a HSLA acélok lézerhegesztett tompakötéseihez hasonlóan
a hőhatásövezet és a fúziós zóna határáról indulva növekedtek tovább [27], rendszerint az
alapanyag felé, majd a kritikus méret elérése után szakadt el a minta. A repedések méretére
jellemző, hogy egy 0,3 mm-es repedés 1500-2000 ciklus után a fárasztóterhelés hatására
már instabilan terjedt.

58. ábra. Repedések 125000 ciklus után

A 375 °C-on előmelegített és utóhőkezelt minták esetében az átlagos törési ciklusszám
a 10 és 15 perces utóhőkezelési idők esetében hozta a legrosszabb eredményt. Mivel sem a
rövidebb, sem a hosszabb utóhőkezelési idők esetében nem adható meg optimális
utóhőkezelési idő a görbe alapján, ezért a teljes görbe megismeréséhez további vizsgálatok
elvégzése szükséges. A rövidebb időknél várhatóan – a varrat és a hőhatásövezet teljes
elridegedése folytán – nem következhet be jelentős javulás az élettartamban, ezért a 25
percnél hosszabb utóhőkezelési idők vizsgálata a javasolt a további kísérletekhez. A 375 °Cos előmelegítéssel és utóhőkezeléssel készült mintákon mért törési ciklusszámok átlagát az
utóhőkezelési idő függvényében az 59. ábra mutatja.
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59. ábra. A 375 °C-on előmelegített mintákon mért törési ciklusszám az utóhőkezelési idő függvényében

A 425 °C-on előmelegített és utóhőkezelt mintákon mért törési ciklusszámok átlaga szerint nem a jelenleg alkalmazott 5 perces utóhőkezelési idő biztosítja, a lézersugaras hegesztéssel készült kötések esetén, a legnagyobb fáradással szembeni ellenállást. A 8 perces
utóhőkezelési idővel készült mintákon mért törési ciklusszámok átlaga bizonyult a legjobb
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eredménynek az összes minta közül. Ez azt mutatja, hogy a jelenleg is alkalmazott 425 °Cos előmelegítés megfelelő a hegesztett kötések fáradási tulajdonságainak maximalizálásához. A 425 °C-os előmelegítéssel és utóhőkezeléssel készült mintákon mért törési ciklusszámok átlagát az utóhőkezelési idő függvényében a 60. ábra mutatja.
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60. ábra. A 425 °C-on előmelegített mintákon mért törési ciklusszám az utóhőkezelési idő függvényében

A 475 °C-os előmelegítéssel készült minták esetében a törési ciklusszám átlaga monoton csökkenő jelleget mutat az utóhőkezelési idő függvényében. Mivel ez alapján optimum
nem mutatható ki, ezért javasolt az 1 percnél rövidebb idejű utóhőkezelési idők vizsgálata is.
A 475 °C-os előmelegítéssel és utóhőkezeléssel készült mintákon mért törési ciklusszámok
átlagát az utóhőkezelési idő függvényében a 61. ábra mutatja.
Törési ciklusszám 475°C előmelegítés esetén
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61. ábra. A 475 °C-on előmelegített mintákon mért törési ciklusszám az utóhőkezelési idő függvényében

A lézersugaras hegesztéssel készült kötések fárasztóvizsgálata alapján kijelenthető,
hogy a vizsgált előmelegítési és utóhőkezelési hőmérsékletek közül a 425 °C-os hőmérséklet
biztosította a legnagyobb törési ciklusszám értékeket. A legkisebb törési ciklusszám értékeket pedig a 375 °C-os előmelegítés esetén mértem.

8.5. A hegesztett kötések metallográfiai vizsgálata
A próbavarratok hőhatásövezetében és a varratfémben kialakult szövetszerkezet meghatározza a kötés mechanikai tulajdonságait, szívósságát és fárasztó igénybevétellel szem63
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beni ellenálló képességét. Ezért az elkészült próbavarratokat metallográfiai vizsgálatnak vetettem alá. A vizsgálathoz az elkészült varratokból mintákat emeltem ki, amelyek tartalmazzák a kötés vizsgálata szempontjából fontos részleteket. Az elkészült próbavarratokból még
a varratdudor lemunkálása előtt emeltem ki a mintákat a metallográfiai vizsgálat számára. A
vizsgálatra kivágott darabok méretét úgy határoztam meg, hogy mindenképpen tartalmazza
a varrat hőhatásövezetét. A próbavarratokból kiemelt mintákat keresztcsiszolatnak ágyaztam
be, ami lehetővé teszi mind a varrat, mind pedig a hőhatásövezet szövetszerkezetének vizsgálatát, a varratalak ellenőrzését és a mikrokeménységmérést is.
A metallográfiai vizsgálatot Olympus PMG-3-as mikroszkópon végeztem. A mintákról
készült mikroszkópi felvételeket 62. ábra-64. ábra mutatja. A felvételeken jól megfigyelhető a
varratalak változása az előmelegítési hőfok függvényében. Mindegyik minta esetében jól elkülöníthető az alapanyagtól a varrat hőhatásövezete. A megfelelően utóhőkezelt minták esetében martenzites szövetszerkezet nem található sem a hőhatásövezetben, sem a varratban.
A 375 °C-ra előmelegített minták esetében ez nem mondható el. Jól látható, hogy az
utóhőkezelési idő növelésével e minták esetében csökken a hőhatásövezet martenzit tartalma, de teljesen még a 25 perces utóhőkezelési idejű minta esetében sem hiányzik. A
375 °C-ra előmelegített mintákról készült felvételeken jól látható hogy a 13 és 14-es minták
esetében a varrat és a hőhatásövezet is jelentős mértékben martezites szövetszerkezetű. A
13-as minta varratán csak nyomokban felfedezhető fel a martenzitet megelőzően képződött
átalakulási termék. Az utóhőkezelési idő növekedésével a 14-es mintán már megfigyelhető
az összefüggő martenzites tartomány felszakadozása. A martenzitképződést megelőzve először az ausztenitszemcsék határán jelent meg a bainit. A martenzitté edződött, a megelőző
szakaszban át nem alakult ausztenit eredeti szemcsehatárai a diffúziós átalakulási termékek
által jól láthatóvá válnak. A martenzit szinte teljes hiányzása csak a 15-ös és 16-os minták
esetében látható, bár a hőhatásövezet varrathoz közeli tartományaiban, ahol a legnagyobb
volt a lehűlési sebesség, még mindkét mintánál megjelent egy csekély mennyiségű
martenzit.

62. ábra. A 13-16 minták keresztcsiszolata

A 425 °C-ra előmelegített minták metallográfiai felvételeit a 63. ábra mutatja. Mind a
négy mintánál a varratban megeresztett, szferoidites szerkezet alakult ki, tehát még a legrövidebb (5 perc) utóhőkezelési idő is elég ahhoz, hogy a hegesztés során kialakult martenzit
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bomlása végbemenjen. A 425 °C már elegendő ahhoz, hogy a hőhatásövezetben kialakult
szferoidites szerkezet további átalakulásához szükséges diffúziós sebesség kialakuljon. A
hőhatásövezet külső területein, ahol a hegesztés hatására nem volt elegendően nagy a lehűlési sebesség, hogy martenzit alakuljon ki, az egyensúlyi állapothoz közelebbi bainites szerkezet jött létre. Az ömledék, majd a megszilárdulás után a hőhatásövezet egy sávjában a
varratfém és az ömledék erősen túlhevített zónájának igen nagy széntartalomkülönbsége
miatt, a hőhatásövezet egy sávjában a C-tartalom akár számottevően is hipoeutektoidossá
csökkenhet, és emiatt a karbonban elszegényedett területeken proeutektoidos ferrit tud kialakulni. Így fúziós vonal szomszédágában, a hőhatásövezetben finomszemcsés ferrit jelenik
meg. A ferrit mennyisége és szemcsemérete az utóhőkezelési idő előrehaladtával jelentősen
növekszik.

63. ábra. A 9-12 minták keresztcsiszolata

64. ábra. Az 5-8 minta keresztcsiszolata

A 475 °C előmelegítésű mintákról készült metallográfiai felvételeket mutatja a 64. ábra.
A minták szövetszerkezetében, a mikroszkópi felvételek alapján szintén nem található
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martenzit. Az 1 perces utóhőkezelési idejű minta hőhatásövezetében a varrat mellett látható
világos szövetelemek Widmannstätten-jellegű ferritszemcsék (65. ábra). A minták hőhatásövezete nagyban hasonlít a 425 °C-os előmelegítésű minták szövetszerkezetéhez. Itt is
megfigyelhető, hogy a nagyobb alapanyaghőmérséklet lehűlési sebsséget csökkentő hatása
kedvezett az ömledék / varratfém felé irányuló széndiffúziónak, egyre több ferritszemcsét
hozva létre a hőhatásövezetben. A ferrit részarányának növekedésével a hőhatásövezet
alakváltozóképessége nő, de folyáshatára és szilárdsága csökken, mint ahogy azt a szakítóvizsgálat eredményei is igazolták.

65. ábra. Widmannstätten-ferrit az 5-ös minta hőhatásövezetében

A C75S anyagminőségű acélszalagok lézersugaras hegesztéssel készült kötéseinek
metallográfiai vizsgálata alapján a fáradási ellenállás jelentős csökkenését vonja magával a
kötés hőhatásövezetében a martenzit jelenléte, és szintén káros a fáradási tulajdonságokra
nézve, a túl hosszú utóhőkezelési idő miatt megjelenő ferritkiválások jelenléte is.

8.6. A hegesztett kötések mikrokeménységmérése
A hegesztés során a varratban és a hőhatásövezetben kialakuló martenzit oldódását
mikrokeménységméréssel is ellenőriztem. A vizsgálatot 0,5 mm-es lépésközzel és 200 g-os
terheléssel végeztem a lemezvastagság felénél, a varratközéptől kiindulva a hőhatásövezet
felé, majd tovább az alapanyagig.
A 375 °C-ra előmelegített mintákon mért keménységértékeket a 66. ábra mutatja. A
vizsgálat eredményei szerint is jelentős keményedés mérhető a varratban és a hőhatásövezetben. A 13-as minta esetében a varratban mért maximális keménység 607HV, de az átlagos keménység is 570-580HV között ingadozott. Ez azt mutatja, hogy már a 13-as minta (t =
8 min) esetében is megkezdődött a martenzit bomlása, de még nem fejeződött be teljesen. A
14-es minta (t=10 min) keménységértékei között jelentős ingadozást mértem, de ez az ingadozás kisebb, mint a 13-as mintánál. Ez annak tudható be, hogy a minta hőhatásövezetében
még megtalálható a nem teljesen elbomlott martenzit a már megeresztődött szferoidites
szerkezet alkotta „háló” között. A 15-ös és 16-os minta keménységértékei és metallográfiai
felvételei alapján is látható, hogy a hegesztés során kialakult martenzit bomlása már végbement, de a varratban és a hőhatásövezetben mérhető keménység még mintegy 50-100HV
keménységgel meghaladja az alapanyag keménységét. A 375 °C-on előmelegített mintákon
mért keménységértékek szélsőértékeit a 67. ábra mutatja.
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66. ábra. Keménységeloszlás a varrat keresztcsiszolatán a 375 °C-on előmelegített mintáknál
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67. ábra. A keménység szélsőértékei a 375 °C-on előmelegített kötésekben

A 425 °C-ra előmelegített mintákon mért keménységértékeket a 68. ábra mutatja. A mintákon mérhető keménységértékek alapján a legnagyobb keményedést az 5 percig
utóhőkezelt minta mutatja, bár ez az érték is csak mintegy 15-20HV-vel van az alapanyag
keménysége fölött. A 8 perces utóhőkezelésű mintán már jelentősen kisebb keménységingadozás mérhető. A 10 és 15 perces utóhőkezelésű minták estében keményedés nem, viszont káros hatású kilágyulás mérhető a hőhatásövezetben. A 15 perces utóhőkezelésű minta esetében a keménység 261HV-ig esik vissza. A 425 °C-os előmelegítésű minták esetében
a legkiegyensúlyozottabb keménységprofilt a 8 percig utóhőkezelt minta mutatja. A mintákon
mért keménységértékek szélsőértékeit a 69. ábra mutatja.
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68. ábra. Keménységeloszlás a varrat mentén a 425 °C-on előmelegített mintáknál
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69. ábra. A keménység szélsőértékei a 425 °C-on előmelegített kötésekben

A 475 °C-on előmelegített minták varratain mért keménységeloszlását a 70. ábra mutatja. A 475 °C-on előmelegített minták varratain mért keménységértékeken jól látható, hogy
mind a varratban, mind a hőhatásövezetben elmarad az átlagos keménység a 425 °C-on
hőkezelt minták és az alapanyag keménységéhez képest is. Az átlagos keménység a varratban mindössze 350-400HV, és emellett a hőhatásövezetben még jelentős kilágyulás is tapasztalható. A 15 perces utóhőkezelési idejű minta esetében 210HV-ig is lecsökken a keménység. Az egyes mintákon mért keménységértékek szélsőértékeit a 71. ábra mutatja.
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70. ábra. Keménységeloszlás a varrat mentén a 475 °C-on előmelegített mintáknál
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71. ábra. A keménység szélsőértékei a 475 °C-on előmelegített kötésekben

8.7. A lézersugaras hegesztéssel készült kötések vizsgálatai alapján levonható
következtetések
Az elkészült próbavarratokból kimunkált próbatesteken végzett vizsgálatok eredményei
alapján a 375 °C-on előmelegített minták közt a legjobb szilárdsági értékeket a 8 percig
utóhőkezelt minta mutatta. Mivel ezek az értékek a varratban és a hőhatásövezetben jelenlévő jelentős mennyiségű martenzitnek köszönhetőek, ami sajnos nem biztosít megfelelő
szívósságot a kötésnek, az e paraméterekkel készült kötés nem tekinthető megfelelőnek.
Természetesen a 375 °C-on előmelegített további minták, amelyeknél martenzit is előfordult
a kötés szövetszerkezetében, szintén nem tekinthetők megfelelőnek. A fárasztóvizsgálat
eredményei alapján a 375 °C-on előmelegített minták közül a 8 és 25 percig utóhőkezelt minták mutatták a legjobb ellenállást a fárasztással szemben. A 10 percig utóhőkezelt minta jelentős visszaesést mutatott a 8 perces utóhőkezelésű mintához képest.

69

Magasdi Attila: Eutektoidos acélszalagok hegesztett kötéseinek fáradása

A jelenségre a metallográfiai vizsgálat ad magyarázatot: a minta hőhatásövezetében a
nagy mennyiségű martenzitet összefüggő, ferritháló veszi körül. E két fázis alakváltozó képessége jelentősen eltér, így a két fázis folyáshatára közti terhelés hatására szemcsék közti
belsőfeszültség-rendszer alakulhat ki, ugyanis amennyiben a terhelés hatására a rugalmasan alakváltozott martenzites szemcsék közé képlékenyen alakváltozott, megeresztett
szemcsék záródnak be, a terhelés csökkenésével a szemcsék közt nyomófeszültség alakul
ki. A külső terhelés további csökkenésével ez a szemcsék közti nyomófeszültség a képlékenyen alakváltozott szemcsék újbóli alakváltozását idézheti elő. Így a ciklikus fárasztó igénybevétel hatására ciklusonként képlékeny alakváltozás jöhet létre mikroszerkezeti szinten
[45]. Ez a fáradási tulajdonságok jelentős romlását idézi elő. Így kijelenthető, hogy a fáradási
tulajdonságokat a vegyes és eltérő mechanikai tulajdonságú fázisok együttes jelenléte a kötésben jelentősen rontja.
A 425 °C-ra hevített mintákon végzett vizsgálatok alapján a minták szakítószilárdsága
az utóhőkezelési idővel nem változik jelenősen, az érték mindegyik minta esetében 1200
MPa körüli. A folyáshatár viszont kissé csökken az utóhőkezelési idő növelésével, 900 MParól 880 MPa-ra. A fárasztóvizsgálat eredményei szerint a legjobb eredményt a 8 perc
utóhőkezelési idejű minta mutatja. A többi 425 °C-on utóhőkezelt minta is jelentősen nagyobb törési ciklusszámot ért el, mint a más hőfokon előmelegített minták. A metallográfiai
vizsgálat eredményei alapján 425 °C előmelegítésnél már elegendően nagy az idő ahhoz,
hogy a hőhatásövezetben csak bainites szerkezet legyen, és proeutektoidos ferritszemcsék
is megjelenjenek. Ezen átalakulás következményeként a hőhatásövezet egy zónájában a
kötés szilárdsága túlzottan csökkenhet, bár a kötés képlékenységi tartalékát a ferrit jelentősen javíthatja. A keménységmérés eredményei is azt támasztják alá, hogy a hosszabb
utóhőkezelési idejű minták esetében nagyobb kilágyulás mérhető a hőhatásövezetben. A
legkisebb ingadozást a keménységi értékekben szintén a 8 perces utóhőkezelési idejű minta
mutatta, alátámasztva a fárasztóvizsgálat eredményeit.
A 475 °C-on előmelegített és utóhőkezelt mintákon végzett vizsgálatok alapján, a nagyobb előmelegítési hőfokon csak a legrövidebb utóhőkezelési idők hozhatnak kielégítő
eredményt. A szakítóvizsgálat szerint az 1 perc utóhőkezelési idejű minta mutatta a legnagyobb szilárdságot. A utóhőkezelési idő növekedtével mind a szakítószilárdság, mind a folyáshatár monoton csökkentek. A keménységmérés eredményei szerint is a hosszabb
utóhőkezelési idők nagyobb kilágyulással jártak a hőhatásövezetben. Egyedül az egyperces
mintán mért szilárdsági és keménységi értékek közelítették meg a 425 °C-on előmelegített
minták esetében mért értékeket. A 475 °C-on végzett előmelegítés és utóhőkezelés hatására
mind a varrat, mind a hőhatásövezet keménysége jelentősen elmarad az alapanyagétól. A
keménység varratkeresztmetszet menti ingadozása nem jelentős, ami a fáradási tulajdonságok szempontjából kedvező. A fárasztóvizsgálat eredményei alapján a 475 °C-on előmelegített és utóhőkezelést minták közül az 1 perc utóhőkezelési idejű minta érte el a legnagyobb
törési ciklusszámot, több mint 1200000 ciklust.
A további, hosszabb utóhőkezelési idők esetében, ahol már jelentős a túl lágy ferrit
mennyisége a hőhatásövezetben, rohamosan csökkent a minták fárasztással szembeni
ellenállóképessége. Az utóhőkezelési idő 3 percre növelésével a törési ciklusszám közel a
harmadára csökkent. Ez azt mutatja, hogy a nagyobb hőmérsékleten az utóhőkezelési idők
szigorúbb betartása szükséges. Mivel a 475 °C-on előmelegített minták esetében nem jelölhető ki optimum a fárasztóvizsgálat eredményei alapján, ezért az egy perc alatti
utóhőkezelési idők további vizsgálata további eredményeket rejthet magában. Megjegyzendő, hogy a rövid utóhőkezelési idők az ipari felhasználás oldaláról is a kedvezőbb gyártási
ciklusidők felé tolnák el a technológiai paramétereket.
A lézersugaras hegesztéssel készült kötések fáradásos törései, a védőgázos fogyóelektródás hegesztéshez hasonlóan, a varrat és a hőhatásövezet határán képződtek, és onnan terjedtek tovább. Így a lézersugaras és a fogyóelektródás hegesztéssel készült kötések
szilárdsági és fáradási tulajdonságai közti különbségekért e zóna a felelős. A repedésterjedés jellegének feltárásához ezért elvégeztem a töretfelületek pásztázó elektronmikroszkópos
vizsgálatát. A védőgázos fogyóelektródás hegesztéssel készült minták esetén is vizsgált,
425 °C előmelegítésű és 5 perc utóhőkezelési idejű – bár ez a lézersugaras hegesztéssel
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készült minták esetén nem az optimális fáradással szembeni ellenállást biztosította – a minta
töretfelületéről készült felvételeket a 72. ábra-73. ábra mutatja. A 72. ábra jól mutatja, hogy a
repedés a próbatest sarkáról indult, és terjedt tovább a keresztmetszetre merőleges irányban.

72. ábra. A repedésképződési hely környezet

73. ábra. A fáradásos törés szakaszának jellegzetes törete

A fáradásos töretfelület jellegzetes mikrobarázdás töret, semmilyen rideg töretjellegre
utaló nyom nélkül. A 73. ábra nagy nagyításban mutatja e barázdákat, amik mellett a védőgázos fogyóelektródás hegesztéssel készült minták töretével ellentétben – melyekre jellemzőek voltak a barázdákra merőleges mikrorepedések – nem láthatóak mikrorepedések. A
lézersugaras hegesztéssel készült minták fáradásos törésére így nem jellemző a
mikroszerkezet lágy ferrit mátrixába ágyazódott karbidcsomók felhasadása. Mivel e karbidfrakciók felhasadása annál könnyebben megy végbe, mennél nagyobb a méretük, megállapítható, hogy lézersugaras hegesztés esetén a varrat és a hőhatásövezet találkozásánál kialakuló mikroszerkezet jellemző karbidfrakció mérete kisebb, mint a védőgázos fogyóelektródás hegesztéssel készült kötések esetében. A kötés szívóssága ez által jelentősen javul.
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A különböző hőfokon előmelegített és utóhőkezelt minták vizsgálata alapján a fárasztóvizsgálat eredményei közt és a keménységmérés eredményei között van kapcsolat. A hegesztett kötések esetében a varratban tapasztalható keményedés a kötés fáradási tulajdonságait negatívan befolyásolja. A vizsgált mintákon mért keménységértékek is ezt támasztják
alá, ugyanis a legnagyobb törési ciklusszámot azon minták esetében mértem, amelyek a
legkevésbé keményedtek az alapanyaghoz képest. A törési ciklusszám és az alapanyaghoz
viszonyított keményedés közti kapcsolatot az 74. ábra mutatja.
A törési ciklusszám az alapanyaghoz viszonyított keményedés függvényében
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74. ábra. A törési ciklusszám és a varrat keményedése közti kapcsolat

A mintákon végzett előmelegítési hőfok és az utóhőkezelési idő jelentősen befolyásolja
a varratban, illetve a hőhatásövezetben kialakuló keményedést. Ezért a megfelelően megválasztott paraméterekkel biztosítani lehet a kötés maximális ellenállását fáradással szemben.
Az utóhőkezelési idő, az előmelegítési hőfok és a kialakuló maximális keménység kapcsolatát szemlélteti az 75. ábra. Az ábra alapján az alapanyag keménységéhez képest a legkisebb keményedést a 425 °C-os előmelegítés mellett a 8-10 perces utóhőkezelési idő garantálja, a vizsgálatok során alkalmazott hőbevitel mellett.
Maximális keménység a megeresztési idő függvényében
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75. ábra. A kötésen mérhető maximális keménység az utóhőkezelés és előmelegítés függvényében
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8.8. Összefoglaló értékelés a lézersugaras hegesztéssel készített hegesztett kötések fáradási jellemzőiről
A kutatási program célkitűzéseinek megfelelően elvégzett vizsgálatok alapján értékeltem
a lézersugaras hegesztési technológia alkalmazásának hatását a hegesztett kötések szilárdsági és fáradási tulajdonságaira.
Az ömlesztőhegesztési technológia a kötések fáradási élettartamára gyakorolt hatását,
lézersugaras hegesztéssel készült varratok fárasztóvizsgálatával végeztem el, majd összevetettem az eredményeket a védőgázos fogyóelektródás ívhegesztési technológiával készült
varratok vizsgálatai során kapott eredményekkel. A lézersugaras hegesztéssel készült varratokban a fáradással szembeni ellenállóképesség egy nagyságrenddel nagyobb, mint a fogyóelektródás hegesztéssel készült varratokban. A kötések szilárdságának vizsgálata alapján a statikus terheléssel szemben is ellenállób kötések készíthetők lézersugaras hegesztéssel. A fárasztóvizsgálat erredményei alapján a lézersugaras hegsztéssel készült kötések
esetében is az előmelegítési és utóhevítési hőmérséklet bizonyult a meghatározónak a kötés
fáradása szempontjából. A kötések fáradással szembeni optimumát a 425 °C-os előmelegítés mellett mértem. Az utóhevítési idő szerint a fáradással szembeni ellenállás egy olyan
függvény szerint halad, melynek létezik optimuma, az általam vizsgált esetek közül ez a
8 perces utóhőkezeléshez tartozott. A legjelentősebb eltérés a védőgázos fogyóelektródás
ívhegesztéssel készült varratok és a lézersugaras hegesztéssel készült varratok közt az,
hogy míg a védőgázos fogyóelektródás ívhegesztett varratok hőhatásövezetét a keménység
növekedése jellemezte, addig a lézersugaras hegesztéssel készült varratokat a keménységi
értékek csökkenése. A hőhatásövezetben található lágyabb, nagyobb alakváltozó képességű
szövet a fárasztó terhelés hatására, mint egyfajta képlékeny csukló, alakváltozással, és annak megfelelő felkeményedéssel válaszol a terhelésre, és így csak annyira növekszik a keménysége, amennyire a terhelés megkívánja. Így ez a rendkívül jelentős fáradásiélettartamnövekedés a lézersugaras hegesztéssel készült kötések esetében annak köszönhető, hogy
a hőhatásövezet ömledékkel határos tartományában keményedés helyett lágyulás tapasztalható.

8.9. Az eutektoidos acélszalagok ömlesztőhegesztéssel készült kötéseiben
mérhető keménység, és a kötés fáradása közti kapcsolat
Az eutektoidos acélszalagok hegesztett kötésein elvégzett mikrokeménységi mérések
eredményei alapján a hegesztett kötések jellemezhetők a keménységi profiljukra jellemző, az
alapanyag keménységéhez viszonyított legnagyobb keménységi értékkel. Az így kapott, a
kötést jellemző, maximális keménység és alapanyag keménységének különbségét összevetve a fárasztóvizsgálat eredményeivel, a 76. ábra szerinti eloszlást figyelhetjük meg.
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76. ábra. A fárasztóvizsgálati és mikrokeménységmérési vizsgálatok eredményei
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A 76. ábra felvázolta eredmények eloszlásának exponenciális jellege miatt, az eredmények könnyebb kezelhetősége érdekében a törési ciklusszámokat logaritmikus skálán ábrázolva a 77. ábra szerinti diagramot kapjuk. Az ábra alapján 250HV-nél nem nagyobb maximális keménység alapanyagtól számított eltérése esetén egy lineáris jelleggel csökkenő eloszlást kapunk. A mérési pontokra regressziós egyenest illesztve, a legkisebb négyzetek
módszerével, becsülhetjük a törési ciklusszámot a kötésben mérhető maximális keménység
ismeretében. A regressziós egyenes így felírható:

ln( N) = ∆HV ⋅ m + I
(5)
Ahol:
ln(N)

–

törési ciklusszám természetes alapú logaritmusa

∆HV

–

a kötésben mérhető maximális keménység és az alapanyag keménységének
különbsége(HV)

m

-

regressziós egyenes meredeksége, m=-0,0218

I

–

regressziós egyenes metszéke, I=14,3

15

Hegesztett kötések fáradása és a jellemző keménység kapcsolata
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77. ábra. A hegesztett kötéseinek fáradása és keménysége

Közvetlenül a törési ciklusszám és a jellemző keménység kapcsolatát felírva:

N = e ∆HV⋅m + I

(6)

Az így kapott paraméterekkel közvetlenül felírható a kapcsolta a keménység és a becsülhető törési ciklusszám között. A becsléshez felírt egyenlet meghatározta exponenciális
görbét a fárasztóvizsgálatok eredményeivel összevetve, a 78. ábra mutatja.
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78. ábra. A törési cikusszám becslése

A vizsgált C75S acélszalag hegesztett kötéseinek fáradása ezért, az általam vizsgált
910±200 MPa fárasztó terhelés esetén, becsülhető a kötésben mérhető ∆HV keménységi
értékek alapján. A meghatározott regressziós paraméterek alapján a vizsgált esetben a törési ciklusszám a (6) egyenlettel becsülhető:
Ahol:
m = -0,0218
I = 14,3
Általánosan kijelenthető, hogy a vizsgált acélszalagok kisciklusú fáradási tartományában
a törési ciklusszám a kötésben mérhető maximális és alapanyagban mérhető keménység
különbségével exponenciális jellegű kapcsolatban áll. Az így megadott görbével meghatározható, a megkövetelt törési ciklusszám értékének ismeretében, az a ∆HV keménységi érték, mellyel a kötésben, fáradási szempontból megengedhető maximális keménység megadható. Ez a szalagfűrészlapgyártásban lehetővé teszi a kötések, illetve az adott hegesztési
technológia egyszerűen kivitelezhető ellenőrzését, a gyártó által támasztott fáradási követelményeknek megfelelően.
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9. A szalagfűrészlapok gyártási feltételeit modellező, fizikai szimulációs és vizsgálati eljárás kidolgozása
Az eutektoidos acélszalagok hegesztett kötésein elvégzett fárasztóvizsgálatok alapján
egyértelműen kijelenthető, hogy mind a fáradási, mind a szilárdsági tulajdonságok alapján
jobb minőségű varratok esetében a törés a hőhatásövezetben és a varrat határán következett be. Ezért a szövetszerkezet illetve az ahhoz tartozó keménység és a fáradási tulajdonságok közti kapcsolat vizsgálatához elegendő lenne csak a hőhatásövezetnek vagy egy, a
hőhatásövezet szövetszerkezetével egyező szövetszerkezetű mintának a vizsgálata is. Így
ha egy mintán fizikailag is modellezni tudjuk a hőhatásövezet hőciklusát [46], akkor a kötés
környezetéből „kiragadva” tudjuk vizsgálni csak a hőhatásövezet mechanikai és fáradási tulajdonságait.
A hőciklus szimulációja történhet ellenállás-hevítéssel, nagyenergiájú lézersugárral vagy
akár ívhegesztő berendezéssel is. A kezelt acélszalag megolvadását elkerülendő, feltétel a
pontos, jól szabályozható hőbevitel és a korlátozható energiasűrűség. A kísérlet során az
előmelegítést és a hevítést követő utóhőkezelést is célszerű a próbatestek hegesztéséhez
kialakított környezetben elvégezni. A hegesztéshez is használatos előmelegítő asztal mozgatórendszerét is felhasználva egyenáramú AVI-berendezéssel egyszerűen és jól kontrollálhatóan végezhető a hőhatásövezet fizikai szimulációja. AVI-hegesztő berendezés esetében
a hőbevitelt az áram nagysága és a hegesztési sebesség mellett még az elektródakinyúlás,
a volfrámelektróda geometriája, az ívhossz, a védőgázfúvóka mérete és a kiáramló védőgáz
mennyisége is befolyásolja [47]. A próbatestek készítése során ezért feltétlen szükséges a
hőbevitelt befolyásoló paraméterek ellenőrizhetősége és beállíthatósága..
A próbatestek gyártásához a hegesztési kísérletek során is alkalmazott előmelegítési
hőfokokat és utóhőkezelési időket alkalmaztam. Az AVI-pisztoly és a próbatest között kialakult áram nagyságát, mellyel a hőbevitel nagysága legkönnyebben meghatározható, alulról
az ívstabilitás határa, míg felülről a kezelt anyag olvadáspontja határozza meg [48]. Mivel az
ív stabilitását kedvezően befolyásolja az elektróda kis csúcsszöge [49], a W-elektródát 30°os kúpszögre éleztem. Az alkalmazható áramtartomány így egy egyszerű kísérlettel behatárolható. Az áram nagyságát fokozatosan emelve mind az ív stabilitása, mind pedig a kezelt
acélszalag olvadása is jól megfigyelhető. Természetesen a szalag vastagsága mentén kialakuló hőfokeloszlást, és ezzel az ömledékképződését, befolyásolja az acélszalag vastagsága
is. Vékony szalagok esetében kétdimenziós hővezetés alakul ki [33], ami a szalag vastagsága mentén homogén hőfokeloszlást eredményez, és a lemez hővezetése miatt kialakuló hőelvonás is a kevésbé intenzív; ezért célszerű a kísérletet vékony szalagon elvégezni.
A kísérlethez C75S anyagminőségű, 12,3 mm széles és 0,5 mm vastag acélszalagot
használtam fel. A szalag felülete szálcsiszolt és az élei köszörültek, így a későbbi fárasztóvizsgálat során a felületi minőség nem befolyásolta a vizsgálat eredményét. A szalagból
200 mm hosszúságú darabokat vágtam, melyeket a hossztengelyükre merőlegesen kezeltem. Mivel az ívgyújtáskor és az ív kioltásakor változik a hőbevitel, befutó- és kifutólemezeket alkalmaztam. Az előmelegítő asztalon így egy felfogásban több próbatest is kezelhető,
melyek az utóhőkezelést követően további megmunkálás nélkül felhasználhatók szakító- és
fárasztóvizsgálathoz. A próbatestek gyártása során alkalmazott előmelegítési hőfokok,
utóhőkezelési idők, a hőbevitelt befolyásoló paraméterek és az AVI-áramforráson beállított
áram értékei a 21. táblázatban láthatók.
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21. táblázat. A próbatestek gyártásához alkalmazott paraméterek
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9.1. Mechanikai tulajdonságok
A 21. táblázat paraméterei alapján elkészült próbatestek mechanikai tulajdonságait szakítóvizsgálattal ellenőriztem. A vizsgálat során 0,05 mm/s szakítási sebesség mellett regisztrált elmozdulás-erő diagramok alapján számolt szakítószilárdság és folyáshatár értékek a
22. táblázatban láthatók. Mivel a szakítóvizsgálat során a próbatestek alakváltozása és kontrakciója a hőhatásövezetre koncentrálódott, ezért a próbatesteken a hőhatásövezet szélességét, mintegy 15 mm-t tekintettem mérőhossznak. Így a próbatestek folyáshatárát a 0,02%os, azaz 0,03 mm-es maradó alakváltozáshoz rendeltem hozzá. A folyáshatár kijelölése a
regisztrált diagram tisztán rugalmas szakaszára illesztett regressziós egyenes és a
regisztrátum görbéje közti 0,03 mm-es elmozdulás-eltérés teljesüléséhez rendelhető erő érték azonosításával történt. A szakítóvizsgálat során mért szakítószilárdság és folyáshatár
értékeket az 79. ábra-80. ábra mutatja.
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22. táblázat. A fizikai szimuláció próbatestein mért mechanikai tulajdonságok
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79. ábra. A fizikai szimuláció próbatestein mért szakítószilárdság értékek
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80. ábra. A fizikai szimuláció próbatestein mért folyáshatár értékek

A mért folyáshatár és szakítószilárdság értékek alapján jól látható, hogy a legnagyobb
szakítószilárdság értékek a 375 °C-os előmelegítés esetében mérhetőek. A folyáshatár értékek esetében azonban a 475 °C-os előmelegítés biztosítja a legnagyobb értékeket. Mind a
475 °C-os, mind a 375 °C-os előmelegítés esetében az utóhőkezelési idő függvényében monoton csökkennek a mért folyáshatár értékek, egyedül a 425 °C-os előmelegítés esetében
mérhető egy maximum érték a 12 perces utóhőkezelési idő mellett. A szakítószilárdság értékek esetében a 475 °C-os előmelegítés mellett egy határozott maximum mérhető az 1 perces utóhőkezelési idő esetében. A 425 °C-os előmelegítés esetében szintén mérhető egy
maximum érték, 8 perces utóhőkezelési idő esetében, bár ez az érték nem marad el jelentősen a hosszabb utóhőkezelési idők mellett mérhető szakítószilárdsági értékektől.

9.2. Fizikai szimulációs próbatestek fárasztóvizsgálata
A 21. táblázat szerint kezelt próbatestek fáradási tulajdonságait fárasztóvizsgálattal ellenőriztem. A vizsgálatot a hegesztett kötések esetében is alkalmazott MTS 810
szervohidraulikus szakítógépen végeztem el. A fárasztást szinuszos, 10 Hz frekvenciájú lengő, húzó terheléssel végeztem, ahol a terhelés maximális értéke 1000 MPa volt, a terhelés
minimális értékének pedig 550 MPa-t választottam. A terhelés frekvenciáját az előző fárasztóvizsgálatokhoz képest csökkentenem kellett, mivel a kisebb keresztmetszetű próbatestek a
terhelés hatására a fárasztó berendezés keresztfejének nagyobb elmozdulását eredményezték, és a szervohidraulika ezt csak korlátozott frekvencia mellett volt képes lekövetni. Mivel
egyik vizsgálat esetében sem haladta meg az alkalmazott frekvencia az 50 Hz-et és az alkalmazott frekvenciák aránya szerint ist a frekvenciák hatása a fáradási folyamatra elhanyagolható [50]. Az így megválasztott terheléssel a fáradásnak leginkább ellenálló próbatestek
esetében sem haladta meg a törési ciklusszám a 130000 ciklust.
A vizsgálat eredményei az 81. ábra-83. ábra alapján jól összevethetőek. A diagram
alapján látható, hogy a fáradással szemben a 475 °C-os előmelegítés mellett kezelt minták a
legkevésbé ellenállóak. A legnagyobb törési ciklusszámokat a 425 °C előmelegítés mellett
kezelt minták esetében mértem. A 375 °C-os előmelegítéssel készült minták esetében mért
törési ciklusszámokat mutatja az 81. ábra. A 375 °C-os előmelegítés mellett a legjobb fáradással szembeni ellenállás 20 perces utóhőkezelési idő mellett mérhető, meghaladva a
65000 ciklust. Ennél rövidebb utóhőkezelési idők esetén a törési ciklusszámok értéke a
utóhőkezelési idővel gyorsan csökken. Hosszabb utóhőkezelési idő esetén a törési ciklusszámok csökkenése nem annyira jelentős, mint rövidebb utóhőkezelési idők esetén.
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81. ábra. A 375 °C-on előmelegített minták fáradása az utóhőkezelési idő függvényében

A legjobb fáradással szembeni ellenállást a 425 °C előmelegítés és 8 perces utóhőkezelés esetében mértem, ekkor az átlagos törési ciklusszám 85000 ciklust meghaladta (82. ábra). Amennyiben ennél rövidebb vagy hosszabb utóhőkezelési időket alkalmaztam, a törési
ciklusszám értékei jelentősen csökkentek.
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82. ábra. A 425 °C-on előmelegített minták fáradása az utóhőkezelési idő függvényében

A fáradással szemben legkisebb ellenállást a 475 °C-on előmelegített minták esetében
mértem, ezek mellett e minták, mint ahogyan a 83. ábra is mutatja, jelentős érzékenységet
mutattak az utóhőkezelési idő változására is.
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83. ábra. A 425 °C-on előmelegített minták fáradása az utóhőkezelési idő függvényében
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84. ábra. A fizikai szimuláció mintáin mért átlagos törési ciklusszámok

9.3. Metallográfiai vizsgálatok
A szakító és fárasztóvizsgálathoz elkészített mintákban a kezelés hatására kialakult
szövetszerkezet és a fáradási tulajdonságok közti kapcsolat vizsgálatára a minták szövetszerkezetét metallográfiai módszerekkel vizsgáltam. Az elkészült mintákból a kezelt részeket
kiemeltem, majd keresztcsiszolatot készítettem. A mintákat csiszolva, polírozva és maratva
optikai mikroszkóppal vizsgáltam. A nitálos maratást követően készült felvételeket a 85. ábra-87. ábra mutatja.
A 375 °C-on előmelegített minták keresztcsiszolatairól készült felvételek a 85. ábra láthatók. Az ábrákon jól látható, hogy az utóhőkezelési idő hatására a ferritkiválás jelenik meg a
20 perces utóhőkezelési idejű minta hőhatásövezetének a szélén. Ez a ferritkiválás sem a
rövidebb, sem a hosszabb utóhőkezelési idővel készült minták esetén nem észlelhető. Az
utóhőkezelési idő előrehaladtával a hőhatásövezet szemcseszerkezete némileg eldurvul a
20 perces utóhőkezelési idővel készült minta esetén.
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85. ábra. 375 °C-os előmelegítéssel készült próbatestekről készült mikroszkópi felvételek

A 425 °C-on előmelegített minták metallográfiai felvételein (86. ábra) jól látható a kezelés hatására enyhén eldurvult szemcseszerkezet, amely az utóhőkezelési idő hatására egyre
finomodik. A hőhatásövezet szélein e minták esetében is megfigyelhető ferritkiválás, azonban e minták esetében a kiválás mennyisége nagyobb, a 8 és 12 perces utóhőkezelési idejű
mintáknál a legnagyobb, de már az 5 perces utóhőkezelési időnél is megfigyelhető. Egyedül
a 15 perces utóhőkezelési idő esetén nem látható a hőhatásövezet szélén ferrit.

86. ábra. 425 °C-os előmelegítéssel készült próbatestekről készült mikroszkópi felvételek

A 475 °C-on utóhőkezelt minták mikroszkópi felvételei esetén a legerősebb a hőhatásövezetben megfigyelhető szemcsedurvulás. A legfinomabb szemcseszerkezet az 1 perces
utóhőkezelési idő esetén látható (87. ábra). A ferrit kiválása a hőhatásövezet szélén e mintáknál is megfigyelhető, szintén az 1 perces utóhőkezelési idő mellett a legkisebb mértékű a
ferrit kiválása.
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87. ábra. 475 °C-os előmelegítéssel készült próbatestekről készült mikroszkópi felvételek

9.4. Mikrokeménységmérés
A próbatestek szövetszerkezetében mérhető keménység a metallográfiai keresztcsiszolatokon könnyen mérhető és számszerű kapcsolatot teremthet a fáradási tulajdonságok és a
minta szövetszerkezete illetve a hegesztett minták esetében mért keménységi értékek között, ezzel összevethetővé téve a hegesztés során és a fizikai szimuláció során kialakult
szövetszerkezeteket.
A keresztcsiszolatok mikrokeménység mérését a minták felületével párhuzamosan, a
minta vastagságának felénél végeztem el, 0,5 mm-es lépésközönként haladva, a hőkezelt
tartomány közepétől kiindulva az áthőkezelt részen át, egészen az alapanyagig. A mérést
Vickers mikrokeménységmérővel 200 g-os terheléssel végeztem el. A vizsgálat során regisztrált keménységi profilokat a 88. ábra, 90. ábra és 92. ábra mutatja.
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88. ábra. A 375 °C-on előmelegített mintákon mért keménységprofil

A fizikai szimuláció során mindegyik mintánál kilágyulást mértem. A hegesztett kötések
hőhatásövezeteihez hasonlóan a kezelt sávok széleinél mértem a legnagyobb kilágyulást. A
375 °C-os előmelegítés esetében a 8 és 12 perces utóhőkezelési idejű minta esetében mértem a legegyenletesebb keménységprofilt, a keménységi értékek e minták esetében inga82
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doztak legkevésbé. A 20 perces utóhőkezelési idők esetében volt a kilágyulás a legjelentősebb, meghaladta mind a rövidebb mind pedig a 40 perces utóhőkezelési idők esetén mért
értékeket. A 89. ábra a mért keménységi értékek szélső értékeit mutatja az utóhőkezelési idő
függvényében. Az ábra jól szemlélteti, hogy jelentősebb változás a keménységi értékekben a
8-12 perces utóhőkezelési idők esetén mérhető.
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89. ábra. A mért keménységi értékek szélsőértékei 375 °C előmelegítés esetén

A 425 °C-on előmelegített minták esetében mért keménységprofilokat a 90. ábra mutatja. A diagramok szerint a kezelt területen mérhető kilágyulás mértéke némileg meghaladja a
375 °C-os előmelegítésű minták esetében mért értékeket. A 8, a 10 és a 15 perc utóhevítési
idők esetében mérhető a legkisebb kilágyulás, míg az 5 perces utóhőkezelési idő esetén a
minimális keménység értéke nem éri el a 300HV értéket (91. ábra). A 375 °C-os előmelegítésű mintákhoz hasonlóan e minták esetében sem mértem jelentősebb keményedést.
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90. ábra. A 425 °C-on előmelegített mintákon mért keménységprofil

A 475 °C-on előmelegített minták esetében mért keménységprofilokat a 92. ábra mutatja. A mért keménységi értékek alapján a legnagyobb kilágyulást a 0,5 perces utóhőkezelésű
mintán mértem. Az 1, 3 és 8 perces utóhőkezelési idők esetében nem észlelhető jelentős
különbség a mért keménységek minimális értékei közt (93. ábra). A mért keménységek maximális értékei viszont a 425 °C-on előmelegített mintákon mért maximális keménységekhez
képest elmaradnak azoktól. A 475 °C-os előmelegítés mellett a keménység csak a 420HV
értéket éri el, míg ez a 425 °C-os előmelegítés esetén meghaladta a 450HV-t is.
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91. ábra. A mért keménységi értékek szélsőértékei 425 °C előmelegítés esetén
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92. ábra. A 475 °C-on előmelegített mintákon mért keménységprofil
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93. ábra. A mért keménységi értékek szélsőértékei 475 °C előmelegítés esetén

A fizikai szimulációs próbatesteken elvégzett keménységmérés alapján megállapítható,
hogy a próbatestekre a hegesztett próbatestek hőhatásövezetének keményedésével szemben, a kilágyulás a jellemző. Ez a keménységcsökkenés a hosszabb utóhevítési idő hatására
csökkenő tendenciát mutat.
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9.5. A fizikai szimulációs próbatesteken elvégzett vizsgálatok eredményei alapján levonható következtetések
A fizikai szimuláció próbatestein végzett szakítóvizsgálat eredményei alapján a legnagyobb szakítószilárdság értékeket a 375 °C-on előmelegített minták esetében mértem. Egyben e minták szakítószilárdsága változott a legkevésbé az utóhőkezelési idő hatására. A
375 °C-on előmelegített mintákon mért folyáshatár értékek az utóhőkezelési idő
növekedtével 760 MPa értékről egyenletesen 700 MPa-ra csökkentek. A 425 °C-on előmelegített minták esetében mért szakítószilárdság értékek a 8 perces utóhőkezelési idő esetén
érik el a maximumot, 1120 MPa-t, majd az utóhőkezelési idő növekedtével enyhén csökkennek. A mért folyáshatár értékek a 425 °C-os előmelegítésű minták esetében csak a 12 perces utóhőkezelési idő mellett érik el a maximális értéküket, 730 MPa-t. A 475 °C-on előmelegített minták esetében változott a szakítószilárdság a legérzékenyebben az utóhőkezelési
idő változására. A maximális szakítószilárdságot az 1 perces utóhőkezelési idő mellett készült próbatesten mértem, 1130 MPa-t. Ennél rövidebb és hosszabb utóhőkezelési idők esetén is jelentősen kisebb szakítószilárdság értékeket mértem. A 475 °C-on előmelegített mintákon mért folyáshatár értékek az utóhőkezelési idő előrehaladtával folyamatosan csökkennek 940 MPa-ról 780 MPa-ig.
A fizikai szimuláció próbatestein végzett fárasztóvizsgálat eredményei alapján a legnagyobb, fáradással szembeni ellenállást a 425 °C előmelegítés és 8 perc utóhőkezelés biztosította. A 375 °C-os előmelegítés közel azonos fáradással szembeni ellenállást adott a próbatesteknek, mint a 475 °C-os előmelegítés. A 375 °C-on előmelegített próbatestek esetében a 20 perces utóhőkezelési idő biztosította a legnagyobb törési ciklusszámot, 65000 ciklust. A rövidebb utóhőkezelési idők esetén a törési ciklusszámok értéke rohamosan csökkent, a 40 perces utóhőkezelési idő esetén nem mértem olyan mértékű csökkenését a törési
ciklusszámoknak, mint a rövidebb utóhőkezelési időknél. A 425 °C-on előmelegített minták
esetén a 8 perces utóhőkezelési idő biztosította a legnagyobb, fáradással szembeni ellenállást, de nem sokkal maradtak el tőle a 12 perces utóhőkezelési idő mellett készült minták. A
475 °C-on előmelegített mintákon mért törési ciklusszámok esetén az 1 és 3 perces
utóhőkezelési idők biztosították a legnagyobb értékeket, 3 perces utóhőkezelés esetén mértem a legnagyobb átlagos törési ciklusszámot, több mint 50000 ciklust.
A metallográfiai vizsgálatok alapján mindegyik előmelegítési hőfokon hasonló szövetszerkezet alakult ki a próbatestek hőkezelt sávjában. Az utóhőkezelési idő hatására a megváltozott szövetszerkezetű sáv szélein ferrit kiválása figyelhető meg, és a hőkezelt sávban a
szemcsék enyhe durvulása, illetve a hosszabb utóhőkezelési idők esetén finomszemcsés
ferrit kiválása. A metallográfiai eredmények jól kiegészítik a fárasztóvizsgálat eredményeit. A
375 °C és 425 °C-on előmelegített minták esetében azon próbatestek bizonyultak a fárasztó
igénybevétellel szemben ellenállóbbnak, amelyeknél a hőhatásövezet szélén nagyobb menynyiségben találgató ferrit. A 475 °C-on előmelegített minták esetében a fáradással szembeni
ellenállást az 1 perces utóhőkezelésű minták esetében az eldurvult szövetszerkezet finomodása, a 3 perces utóhőkezelés esetén pedig a hőhatásövezet szélén megjelenő ferritkiválás
biztosítja. Megjegyzendő, hogy még így is jelentősen elmarad a 475 °C-os előmelegítés esetén mérhető maximális törési ciklusszám a kisebb hőmérsékletű előmelegítéssel készült próbatestek esetén mérhető törési ciklusszámoktól.
A fizikai szimuláció vizsgálati eredményei szerint meghatározott optimális közeli technológiai paraméterek alapján, mivel azok jó egyezést mutatnak a hegesztett próbatesteken
mért fáradási eredmények meghatározta technológiai paraméterekkel, kijelenthető, hogy az
eljárás alkalmas az előmelegítési hőmérséklet és utóhőkezelési idő meghatározására.
A fizikai szimuláció próbatestein végzett keménységmérés eredményei alapján, a próbatesteken az alapanyag keménységéhez képest jelentős keményedés nem mérhető. A fizikai
szimuláció során a próbatesteket ért hőhatás és hőkezelés hatására kilágyulás következett
be a hőhatásövezetek szélen. A próbatesteken mért kilágyulásokat összevetve a fárasztóvizsgálat eredményeivel, amint azt a 94. ábra is mutatja, nem mutatható ki összefüggés a
törési ciklusszám és a mért keménységi értékek közt.
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94. ábra. A fizikai szimuláció mintáin mérhető keménység és törési ciklusszám

Az elvégzett vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a fizikai szimuláció mintái esetében,
ahol keményedés nem, csak kilágyulás jellemzi a hőhatásövezetet, nem mutatható ki kapcsolat a keménységi értékek és a fáradási jellemzők közt. A fáradást e minták esetében elsődlegesen a minták szövetszerkezete és a hőkezelés hatására kialakuló szemcseméret befolyásolja.
A fizikai szimulációs vizsgálat, egyszerűsített próbatestgyártásából kifolyólag, kiválóan
alkalmas üzemi körülmények között elvégzett próbatestgyártásra. A vizsgálat termelési körülmények között történő elvégzése nem ró túlzott elvárásokat a kezelő személyzet felé, mivel az eljárás feltételei könnyen biztosíthatók, a vizsgálati paraméterek könnyen ellenőrizhetőek és beállíthatók. A vizsgálat másik előnye, hogy nem követeli meg a termelési környezet
műszerezettségének hitelesítettségét, mivel az azokkal elkészített próbatestek alapján kapott
vizsgálati eredmények pontosan a vizsgált – és csak az adott – termelői környezet számára
szolgáltatnak technológiai információkat az optimális hegesztést kiegészítő hőkezelési paraméterekről. A vizsgálati módszer ezért nagyban segítheti a szalagfűrészlapgyártás technológiai tervezését.
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10. Az új tudományos eredmények
A szalagfűrészlapok alapanyagaként alkalmazott, eutektoidos acélszalagok hegesztett
kötéseinek fáradási jellemzőit C75S anyagminőségű, nemesített acélszalagok, valamint az
azokból különféle ömlesztőhegesztési eljárásokkal létrehozott hegesztési varratok tulajdonságainak vizsgáltával elemeztem. A kutatási program alapvető céljának megfelelően elemeztem az alapanyag bemetszésérzékenységét és ezt követően a fő figyelmet a hegesztett kötések fáradási tulajdonságainak vizsgálatára irányítottam. A vizsgálatok felépítése során
mindig szem előtt tartottam az ipari fejlesztési igényeket, és a vizsgálatok eredményeinek
gyártási, illetve fejlesztési oldalról történő hasznosíthatóságát is.
A kutatómunkámat és annak eredményeit bemutató értekezést szakmailag önállóan is
kezelhető fejezetekre bontottam, és azok végén megfogalmaztam az eredményekből levonható szakmai-tudományos következtetéseket. A továbbiakban a kutatómunkámat részletesen ismertető értekezés tartalmi tagoltságának és a doktori szabályzatban megfogalmazott
előírásoknak megfelelően tézisszerűen összegzem az újnak tekintett kutatási eredményeimet, amelyek tényleges tudományos újdonságtartalma természetesen az értekezés bírálói
és a doktori védés résztvevői által lesz mérlegelve.
Az alapanyag kisciklusú fáradása és bemetszésérzékenysége
Tézis I.
A
C75S
szalagfűrészlap-alapanyag
kisciklusú
fáradási
viselkedését
a
bemetszésérzékenységének vizsgálatával jellemeztem, és megállapítottam, hogy két fő sajátosság jellemzi: egyrészt a fáradásos törés rövid távú, a fő törési frontra merőlegesen is elinduló, majd a ferrit által megállított mikrorepedések sorozatával halad előre, másrész pedig a
bemetszési sugár r ≤ 5 mm értéke esetén a törési ciklusszám exponenciálisan csökken, és a
statikus középfeszültség értékétől gyakorlatilag független.
A tézishez tartozó közlemények: [M1][M2][M3][M4]
Az ötvözetlen huzallal védőgázos, fogyóelektródás hegesztéssel hegesztett kötések fáradási jellemzői
Tézis II.
A C75S acélszalagból védőgázos fogyóelektródás hegesztéssel ötvözetlen acél hegesztőhuzal felhasználásával készített hegesztési varratok fáradási élettartamát elsődlegesen az
előmelegítési és az utóhőkezelési hőmérséklet határozza meg. Az utóhőkezelési idő szempontjából a fáradási élettartam olyan függvény szerint halad, amelynek az optimuma van. Ez
az általam vizsgált esetekbenben 425 °C-hoz és 5 perchez tartozott.
A tézishez tartozó közlemény: [M5][M6]
A hegesztőanyag összetételének hatása a védőgázos, fogyóelektródás hegesztéssel hegesztett kötések fáradási jellemzőire
Tézis III.
A Ni-ötvözésű hegesztőhuzallal készített hegesztett kötések fáradását kisciklusú fárasztóvizsgálatokkal vizsgáltam. A Ni-ötvözésű hegesztőanyaggal készült hegesztett kötések fáradási élettartama annak ellenére jelentősen – a vizsgált paramétertartományban mintegy
25%-al – nagyobb az ötvözetlen hegesztőanyaggal készültekénél, hogy a törés nem a var87
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ratfémben következik be. Ennek magyarázata az, hogy a törési helyként szolgáló varrathőhatásövezet határfelületi zónákban a Ni-diffúzió révén megnövekedik a szívósság, a repedésterjedéssel szembeni ellenállás. A vizsgált előmelegítési hőmérsékleten az utóhőkezelési
idő szempontjából a fáradási élettartam olyan függvény szerint halad, amelynek optimuma
van, ez az általam vizsgált esetek közül 5 perc.
A tézishez tartozó közlemény: [M7]
A lézersugaras hegesztéssel készített hegesztett kötések fáradási jellemzői
Tézis IV.
Az ömlesztőhegesztési technológia hatását a kötések fáradási élettartamára, lézersugaras hegesztési technológia vizsgálatával értékeltem. A fáradással szembeni
ellenállóképesség a lézersugaras hegesztéssel készült varratokban, egy nagyságrenddel
nagyobb, mint a fogyóelektródás hegesztéssel készült varratokban. A lézersugaras hegesztéssel készült kötések fáradással szembeni optimumát a 425 °C-os előmelegítés mellett az
azonos hőfokon történő 8 perces utóhőkezelés biztosítja. A rendkívül jelentős
fáradásiélettartam-növekedés annak köszönhető, hogy a hőhatásövezet ömledékkel határos
tartományában keményedés helyett lágyulás tapasztalható.
A tézishez tartozó közlemények: [M8]
Tézis V.
A célkitűzéseim között megfogalmaztam egy olyan, a hőhatásövezet fizikai modellezésén alapuló módszer kidolgozását, amely kellő biztonsággal és kellő hatékonysággal képes
a szalagfűrészlapok hegesztett kötései mechanikai tulajdonságainak, és fáradási jellemzőinek vizsgálatára. Az ívhegesztési folyamatnak a hőhatásövezetre való hatását a maga fizikai
valóságában biztosító módszert dolgoztam ki, amelyet sikeresen alkalmaztam az előmelegítési hőmérséklet és az utóhőkezelési idő optimalizálására.
A tézishez tartozó közlemények: [M9]
Tézis VI.
A C75S anyagminőségű acélszalagok ömlesztőhegesztéssel készült varratainak törési
ciklusszáma, a kisciklusú fáradás tartományában fárasztó, szinuszos, a varratra merőleges
irányú és húzó terhelés esetén exponenciális görbével becsülhető a kötésben mérhető maximális keménység és az alapanyag keménységének különbsége (∆HV) ismeretében. Az így
kapott ∆HV – törési ciklusszám görbe alkalmas, ismert törési cikluszám kritérium alapján
kijelelölt, biztonságosnak ítélt tartomány határát jelző, ∆HV érték megadására. Ez az
ömlesztőhegesztéssel készült kötések, fáradási szempontból történő, egyszerű ellenőrzését
teszi lehetővé.
A tézishez tartozó közlemények: [M8][M9]
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11. Összefoglaló
E munka keretében az eutektoidos ötvözetlen acélszalagok és azok hegesztett kötéseinek fáradási viszonyait vizsgáltam. Ezen acélok jelentős mennyiségben kerülnek feldolgozásra, mint szalagfűrészlapok alapanyagai. A szalagfűrészlapok üzemi körülmények között
jelentős fárasztó igénybevételnek vannak kitéve. Fő igénybevételük előfeszítésből adódó húzófeszültségből valamint a hajtó- és vezetőkeréken történő legördülésből következő hajlításból tevődik össze. Ennek következményeként e termékek élettartama korlátozott, tönkremenetelük gyakran fáradásos jellegű, bemetszés avagy hegesztett kötés mentén történő repedés, törés formájában jelentkezik. A szalagfűrészlapok gyártása során kis járulékos költséggel jelentős szerszámélettartam növekedés érhető el, ezért e hegesztett kötések fáradásának vizsgálata indokolt.
Az elvégzett munka célja a szalagfűrészlapok gyártása során leggyakrabban felhasznált, C75S anyagminőségű acélszalagok és hegesztett kötései fáradásos viselkedésének
vizsgálata. A vizsgálatok eredményeit felhasználva a szalagfűrészlapok élettartama növelhető, a hegesztett kötés fáradási ellenállásának növelésével. A témában már mások által elért
eredmények, a szalagfűrészlapok gyártása és üzemeltetése során fellépő, a fáradási folyamatot befolyásoló tényezők megismerése érdekében áttekintettem a szalagfűrészlapok
igénybevételét, fáradását és az eutektoidos acélok hegeszthetőségét érintő szakirodalmat.
Meghatároztam azokat a kérdéses területeket, melyeket a szakirodalom nem tárgyal, de a
szalagfűrészlapok hegesztett kötéseinek fáradását érintik. A szakirodalom áttekintése után
összeállítottam azokat a célkitűzéseket, melyek az alapanyag bemetszésérzékenységének,
a hegesztési technológia és paramétereinek a kötés fáradására gyakorolt hatásának tisztázására irányulnak. A célkitűzéseknek megfelelően felállítottam egy kísérleti tervet, amelynek
egyes pontjai a célkitűzésekben megfogalmazott kérdéses területek tisztázására irányulnak.
A kísérleti terv alapján elvégzett vizsgálatok eredményei alapján jellemeztem az
eutektoidos bemetszett acélszalagok fáradási viselkedését, és meghatároztam a védőgázos
fogyóelektródás hegesztéssel készült kötések optimális fáradási tulajdonságait biztosító
technológiai paramétereket. Meghatároztam továbbá a Ni-ötvözésű hegesztőanyag hatását
a kötések fáradására és a technológia hatásait tisztázandó, a lézersugaras hegesztési technológia hatását a kötések fáradási élettartamára. E mellett meghatároztam a lézersugaras
hegesztéssel készülő kötések fáradási szempontból optimális technológiai paramétereit is.
Összeállítottam egy vizsgálati eljárást, mellyel körülményes és hosszú idejű
próbatestgyártást mellőzve lehet üzemi körülmények közt – az adott gyártói környezet technológiai hatásait is integrálva – meghatározni az optimális fáradási tulajdonságokhoz tartozó
technológiai paramétereket.
Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján meghatároztam az eutektoidos acélszalagok hegesztett kötéseiben mérhető keménységi értékek és a kötés becsülhető élettartama
közti kapcsolatot. E kapcsolat segítségével akár gyártási folyamat során is egyszerűen ellenőrizhető egy kötés, avagy egy hegesztési technológia megfelelősége a szalagfűrészlapokkal szemben támasztott fáradási követelmények szerint.
Ezen eredmények és megállapítások az eutektoidos acélszalagok és hegesztett kötéseinek fáradási folyamatainak és viselkedésének megértését nagyban segítik. Az új tudományos eredmények mellett ezek a megállapítások jelentős segítséget nyújtanak elsősorban a
szalagfűrészlap fejlesztésben, de az eutektoidos acélszalagok hegesztésének technológiai
kérdéseiben elért eredmények számos más ipari felhasználási lehetőség előtt is utat nyitnak.
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Abstract
The bandsaw blades are one of the most frequently used cutting tools of the
woodworking industry. The load of these tools, made from eutectoid steel, is a very high
fatigue load, therefore the failure of these tools are mainly fatigue failure, which appears at
the welded joint of the tool or at the tooth gullet. The increasing of the fatigue resistance of
these joints, can increase the life-span of the tools as well.
In this study, the examination of fatigue properties of notced bandsaw base materials
and the fatigue properties of welded joints was carried out. The effect of different welding
technologies and the effect of the application of different welding wires on the fatigue
properties of the joints was examined. A special examination technique has been set up, to
specify the optimal welding and heat treatment parameters under industrial conditions. The
connection between the hardness values of the joint and the fatigue life has been established
to specify the critical hardness value of the joint, that garanties the required fatigue life.
Beside the new scientific statements, these results are very useful for bandsaw
development, and the new results in the welding technology of eutectoid steels give new
possibilities to other industrial developments and new products.
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