
Az Anyagtudomány tananyagnak a példatárában ez a példa egy féléves feladat 

megoldását mutatja be, és a tananyagnak a „korrózióállóság” témaköréhez 

kapcsolódik.
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A féléves feladatokban lényeges a tennivalók pontos meghatározása, a rész- és 

a véghatáridők kitűzése, a kísérletek és / vagy a vizsgálatok helyszínének 

megadása, valamint a feladat beadásának formátumával kapcsolatos elvárások 

(nyomtatva vagy számítógépes dokumentumként) rögzítése.

A jelen feladatlapon a határidőket és a munkavégzés helyét nem tüntetjük fel.
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A kis széntartalmú (C <0,03%), 18% krómmal és 10% nikkellel ötvözött acélok 
ausztenites szövetszerkezetűek. Az ausztenit szobahőmérsékleti stabilitását 
ausztenitképző ötvözőkkel érjük el. Ilyenek a nikkel, mangán, nitrogén és réz. 

Az ilyen acélok korróziós tulajdonságai jók, a felületen középpontos rácsnak 
köszönhető-en. Nagy korrózióállóságú acélok (saválló, duplex, szuperduplex és 
szuperausztenites acélok) mind rendelkeznek ausztenit szövetelemmel, amely a 
kémiai stabilitásért felel. Szövetszerkezetüket általában a Schaeffler-diagramon
ellenőrzik (1. ábra). 

Szilárdságuk hőkezelés hatására nem változik, de N-ötvözéssel és hengerléssel 
növelhető. Hegesztést vagy hőkezelést követő lassú hűlés következtében 600-
800°C-os tartományban a szemcsehatáron karbidok válhatnak ki, amelyek 
kristályközi korróziót okozhatnak. Ezek a kiválások titán- vagy nióbiumötvözéssel
megakadályozhatók. 

Ausztenites acélnál nem beszélhetünk határozott képlékeny-rideg átmenetről, kis 
hőmérsékleten sem ridegednek el, így igen kis hőmérsékleten is üzemelhetnek 
szerkezeti elemként. 

Emellett nagy hőmérsékleten is megőrzik szilárdságukat. 10-12% ferrittartalom 
esetén 400°C-os üzemre is képesek, így az alkalmazhatóságuk igen széles 
intervallumban mozog. Ezek tulajdonságok teszik lehetővé, hogy nukleáris 
rektorok anyagaként szolgálnak. 

A saválló acélok felülete passzív réteggel védekezik a felületi korrózióval 
szemben. E filmszerűen kialakuló vékony króm-oxid, pórusmentes réteg épsége 
létfontossága az anyagnak. Már a kisebb sérülések is helyi korróziós pontként 
viselkedhetnek. Ez az oxidréteg szabad levegőn tárolás hatására automatikusan 
kialakul. Egyenletességét pácoló eljárással érik el. 
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Amennyiben a korróziós nyom felületi kiterjedése és mélysége közel azonos, 

akkor bemarásról, ha a mélység sokkal nagyobb a felületi átmérőnél, akkor 

pittingről beszélünk. Ez a rozsdamentes acélok legjellemzőbb korróziós 

tönkremenetele, főleg kloridos közegben alakul ki. 

Mivel kicsi felületre koncentrál a folyamat, így gyorsan károsíthat, különösen 

vékony le-mezeken. Gyakran ezek a tűszúrásszerű lyukak szabad szemmel is 

láthatók, és jól elkülöníthetők az anyag többi, sértetlen részétől. Leggyakrabban 
klór- vagy más halogéntartalmú közegben alakul ki. 
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Erre a jelenségre lehet úgy tekinteni, mint a lyukkorrózió külön esete, de mivel a 

legtöbb szakirodalom külön tárgyalja, mi is ezt tesszük. A pitting olyan változata 

ez, ahol a lyuk ki-alakulását a szerkezet geometriája elősegíti. Ilyenek lehetnek 

zárványok, sorja, tökéletlen illeszkedés vagy nem megfelelő beolvadás. Az így 

kialakuló réseknek eléggé szélesnek kell lennie, hogy az elektrolit be tudjon 

hatolni, de eléggé keskenynek is, hogy az bent maradjon, úgymond pangjon. 

Az így kialakuló cellát nehéz lehet megszüntetni a rés geometriája miatt. Ilyen 

pontok gyakran alakulnak ki tengeri hegesztett szerkezeten, ott, ahol a fém ki van 
téve a hullámok fröcskölő hatásának. 
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Kialakulásának több oka lehet. Mechanikai és korróziós igénybevétel együttes 

hatására alakulhat ki. Ez lehet fárasztás, hajlítás vagy húzás. Hatására 

transzkrisztallin repedések alakulnak ki. Ide sorolják a sárgarezekben, 

szennyezett légkörben, mechanikai hatásra kialakuló korróziót is, annak ellenére, 

hogy az interkrisztallin repedéseket eredményez. 
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Igen gyakori titánnal stabilizált acélok hegesztett kötéseiben. Keletkezését az 
összeolvadási határhoz közel eső szemcsék határán kiválásokkal hozzák 
összefüggésbe. Legtöbbször erősen oxidáló anyagok hatására alakul ki. A kis 
széntartalmú (C <0,033%) acélok nem érzékenyek az ilyenfajta korrózióra. 

Mivel az ausztenites acélok jellemző korróziós tönkremenetele a rés- és 
lyukkorrózió, ezért a továbbiakban ezeket tárgyaljuk. Az ilyen fajta korrózió 
kialakulásának három legnagyobb tényezője a kloridtartalom, hőmérséklet és 
anyagösszetétel. 

Például az egyik leggyakrabban használt ausztenites acél, a 1.4301 már 10°C-on 
is érzékenynek számít 2% kloridot tartalmazó oldattal szemben. Ez a tengervíz 
töménysége közelítő-leg. Melegebb hőmérsékleten (közel szobahőmérséklet) a 
biztonságos kloridtartalom körülbelül 150 ppm (150 mg/l). A kémiailag stabilabb 
1.4401 vagy 1.4404 acélt előszeretettel használják tengervízben, de 
hőmérséklet-emelkedés hatására korróziónak tehetjük ki. 

Az ausztenites acélok passzív króm-oxid réteggel védekeznek a korrózióval 
szemben. Ez a réteg hegesztés hatására megsérül, és helyreállítása szükséges 
ahhoz, hogy a szerkezet ellenálló legyen korrózióval szemben. 

Erre való a pácolás. Ilyenkor egy pasztaszerű, savas kémhatású anyagot viszünk 
fel a varratra és a hőhatásövezetre. Ez a réteg megmarja az anyagot és a 
varratot néhány mikron vas-tagon. Ezután a pasztát el kell távolítani, és varratot 
állni kell hagyni 48 órát. Ezalatt kialakul rajta újra az oxidréteg, amely 
egyenletesen vastag és összefüggő lesz. Kaphatók gyorsítók is melyeket a 
paszta eltávolítása után kell felvinni a varratra, amelyen ennek hatására 
gyorsabban kialakul a szükséges oxidréteg.
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Ausztenites acélok hegesztéséhez olyan hegesztőanyagot érdemes választani, 

amely az alapanyagéval azonos vagy ötvözöttségben csak kismértékben tér el, 

számolva a párolgási (Mn) és kiégési (Ti, Si, Cr) veszteségekre, a fokozott 

maradó feszültségre és az egyenetlen varratfelületre. 

A hegesztőanyag-gyártók gyakran ajánlatokat tesznek katalógusaikban, hogy 

milyen összetételű hozaganyagokat javasolnak a leggyakrabban használt 

korrózióálló acélokhoz, a fent említetteket szem előtt tartva. Erről a következő 

fejezetben írok. A 18/8-as ausztenites acélok többsége δ-ferrit fázist tartalmaz. 

Ennek meghatározására a DeLong-diagram vagy mágneses mérésen alapuló 

eljárások alkalmazhatók (Feritscope).

Ha a nikkelegyenérték meghatározásához a nitrogéntartalom nem ismert, akkor 

volfrámelektródás és bevontelektródás hegesztésnél 0,06%-os nitrogéntartalmat, 

míg védőgázos hegesztésnél, tömör huzalelektródával 0,08%-os 

nitrogéntartalmat lehet figyelembe venni. 

A δ-ferrit jelenléte a varratban az elvárásoknak megfelelően elfogadott vagy nem. 

Mivel az ausztenites acélok melegrepedésre érzékenyek, gyakran 4-6% δ-ferrit a 

megengedett, ennek csökkentésére, mivel a ferrit a repedést okozó elemeket 

jobban oldja, mint a FKK kristályrácsú ausztenit. A δ-ferrit növeli a rideg–

képlékeny átmeneti hőmérsékletet is, amely csökkenti az ausztenites acél 

hidegszívós alkalmazhatóságát. A következő táblázatok összefoglalják a δ-ferrit 

hatását a hegesztett varratokra . 
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A lyukkorrózióval szembeni ellenállás számmal jellemezhető tulajdonság. Erre 

vezették be a PREN-t (Pitting Resistance Equivalent). Mint láthatjuk, csak az 

anyag összetételétől függ. 

PREN = Cr% + 3,3 Mo% + 16 N% 

A képlet eltérhet abban, hogy mennyi a nitrogén szorzója, egyes képletekben ez 

akár 30 is lehet. Módosított képletben szerepel a volfrám is. 

PREN = Cr% + 3,3 (Mo% + 0.5 W%) + 16 N% 

A molibdénnel erősen ötvözött szuperausztenites acélok esetén a PREN 35…50-

es tartományban van, míg a hagyományos ausztenites acéloknál legfeljebb 25-ös 

értékről beszélhetünk. 

Adatbázisokban gyakran találhatunk kiszámított PREN listát. Egy ilyenből 

állítottunk össze egy diagramot az elterjedtebb ausztenites acélokra 

vonatkozóan. 
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Mint tudjuk, a hegesztés folyamata metallurgiai változásokat eredményez, mind a 

varratban, mind a hőhatásövezetben. A legtöbb esetben ez a korrózióval 

szemben ellenállást csökkenti, de ez a hatás minimalizálható a megfelelő 

hegesztőanyag és hegesztési paraméterek megválasztásával. 

Vegyük sorra a befolyásoló tényezőket a hegesztés folyamata során: 

Hegesztés tervezése, Gyártástechnológia, Hegesztés kivitelezése, Hegesztési 

sorrend, Páratartalom, Szerves anyagok jelenléte, Oxidréteg, Fröcskölés,

Tökéletlen beolvadás vagy keveredés, Porozitás, Repedések, Feszültség,

Hegesztőanyag, Felületi utókezelés 

Vegyük sorra a metallurgiai befolyásoló tényezőket: 

Mikrodúsulások, Másodlagos fázisok kiválása, Újrakristályosodás és 

szemcsedurvulás a hőhatás övezetben, Keveredés nélküli zónák létrejötte,

Ötvözőelemek kiégése, Zárványok 

Hegesztés hatására korrózióra érzékeny zónák jöhetnek létre. Ennek oka a 

króm-karbid kiválása a szemcsehatáron, amely a króm csökkenését eredményezi 

a szemcsehatár környezetében. Ez a csökkenés egy lokalizált korróziós cella 

létrehozását eredményezi. Amennyiben a krómtartalom kevesebb itt, mint 12%, 

akkor ez a pont korrózióra érzékeny. Ilyen pontok leggyakrabban a 

hőhatásövezetben alakulnak ki. 
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A három alapanyag, két különféle hegesztőanyag, két különböző gyökvédőgáz

(argon és nitrogén). A következő szabályokat állítottuk fel hegesztési terv 

összeállításához: 

– Minden alapanyag-párosítást meghegeszteni 

– Mindkét hegesztőanyaggal 

– Mindkét gyökvédőgázzal

Ez összesen 24 minta, amely alapján meg tudjuk állapítani, melyik 

hegesztőanyag mutatja a jobb korróziós tulajdonságot. Ezen felül nitrogén 

gyökvédőgázzal készítettünk hézaggal illesztett varratokat is. Ez további 6 varrat. 

Továbbá készítettünk saját anyaggal hegesztett mintákat, ahol az alapanyagokat 

csak saját magukkal párosítottuk. Itt különböző gyökvédőgázokat is kipróbáltunk. 

Ez további 6 varrat. 
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A varratok elkészítésére a DINOX-H Nemesacéltermék Kft. Tatabányai 

telephelyén került sor. A varratokat tapasztalt, minősített hegesztő készítette, a 

pontos utasításainkat követve. A 4. táblázat az elkészített varratok hegesztési 

paramétereit tartalmazza. 
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1. Hegesztett lemezek egyértelmű megjelölése, lézergravírozással, vagy 
beütéssel 

2. 30 × 30 milliméteres mintadarabok kivágása a hegesztett lemezekből 

3. Mintadarabok sorjázása, 120p papírral, vizes csiszolással 

4. Minták tisztítása, alkohollal 

5. Minták pácolása, 20 perc, szobahőmérsékleten, közeg: 20% HNO, 3,5% HF 

6. Minták tisztítása, ultrahangos tisztítóval, majd alkohollal 

7. Minták pihentetése, 48 óra 

8. Korróziós tesz előkészítése 

a. Töménység számítása 

b. Oldat bekeverése 

c. Üvegek előkészítése 

9. 24 órás korróziós tesz, 1%-os oldatban, szobahőmérsékleten 

10. Minták tisztítása, ultrahangos tisztítóval, majd alkohollal 

11. Minták pihentetése, 24 óra 

12. Szemrevételezés 

13. Mikroszkópi vizsgálat, 25×, majd 50× nagyítással 

14. Pittingek megszámolása minden varraton és hőhatásövezetben, adatok 
rögzítése 

15. Kiértékelés kialakult pittingek száma alapján 
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A vizsgált minták pácoláson estek át. A szabvány szerint előírt pácolásra nem 

volt lehetőségünk, amely 60°C-on, 5 perces pácolást javasolt. Ehelyett 20 

perces, szobahőmérsékletű pácolást alkalmaztunk. Ez követte az előírt 48 órás 

pihentetés. A lemezek felülete nagyban megkönnyítette az anyagok 

beazonosítását. 

A 10. ábrán látható egy hegesztett inhomogén kötés. A felső lemez 1.4301, az 

alsó 1.4571. Megfigyelhető, hogy az alsó lemez felülete jellegzetes rajzolatot 

mutat, amely a pácolás hatására, még jobban előjött. 

Ennek hasznát vettük a mikroszkópi vizsgálatoknál, amikor azt kellett 

beazonosítani, hogy melyik alapanyaghoz tartozik, az adott HAZ. 

A töménység meghatározásához kísérletsorozatot végeztünk, hisz 

szobahőmérsékleten a kísérlet használhatatlan lenne 6%-os oldattal. Mivel 

tudtuk, hogy az alapanyag gyengébb korróziós tulajdonságokkal rendelkezik, 

mint a hegesztőanyag, így ezeket használtuk fel. 1%, 2% 3% és 4,5%-os 

töménységeket próbáltunk ki, pácolatlan lemezeken, amelyeken 

tömegcsökkenést mértünk, illetve pittingek számát vettük figyelembe. 

Mikor sikerült nagyjából behatárolni a későbbiekben felhasználandó 

töménységet, pácolt lemezeken folyatattuk a kísérleteket. Ezeket a fentiek szerint 

értékelve jutottunk el az 1%-os és a 2%-os oldathoz. 
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A mikroszkópi vizsgálatok során gyakran felmerült a kérdés, hogy mi számít 

pittingnek. A lyukak mérete gyakran eltért, mint az a 11. és 12. ábrán látható. A 

varratok felületét 25× nagyítással vizsgáltuk, majd a feltételezett lyukakat, 50×

nagyítással is megvizsgáltuk. A szabvány azokat tekinti pittingnek, amelyeket 

már x20-as nagyítással lehet beazonosítani, ehhez pedig tapasztalat szükséges. 

A pittingek átmérője széles skálán mozgott, 100 és 1000 mikrométer között. 

Gyakran találkoztunk olyan pontokkal, amelyekről még 50× nagyítás során sem 

dőlt el, hogy az pitting, pittingkezdemény, felületi hiba vagy csak egy sötét 

szemcse. 

Egy másik gyakori probléma, egy-egy ilyen pitting mezőt, hány darabnak 

számítjuk. Megoldásnak az született, hogy egy-egy ilyen mezőt egy darabnak 

veszünk, hisz a tapasztalatok mutatják, hogy a kialakult pittingzónák száma, jól 

jellemzi a korróziós tulajdonságokat, valamint a szakirodalom is egynek számolja 

az ilyen területeket. 

A gyökök mikroszkópi vizsgálata gyakran nehézségbe ütközött, ezek fő ok a 

geometria. Mivel az optikai mikroszkóp gyenge mélységélességgel rendelkezik, 

így a gyökön gyakran nehezen fényképezhető pittingeket találtunk, ilyet ábrázol 

az első kép. A másik felmerült probléma, hogy nehéz megfelelően kontrasztos 

képet készíteni a görbe felületű gyökről. Ez mind a pitting beazonosítását, mind a 

felvételkészítést megnehezítette. Ezen problémák kiküszöbölésére a kérdéses 

gyököket, megfelelő világítás alatt megvizsgáltuk asztali nagyítóval. Az 

eredmények egyeztek és sokszor derítettek fényt korábbi hibás megállapításra. 
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Megvizsgáltuk a varratok ferrittartalmát Feritscope műszer segítségével. A kapott 

eredmények 6 és 10% közötti intervallumba estek, ezek szerint a varratok a „kis 

megengedett ferrit mennyiség” besorolásba esnek. 

Mivel az alapanyagok összetétele határok között mozog, így a legrosszabb 

esetet vettem figyelembe a táblázat elkészítésénél. 

Láthatjuk, hogy a hegesztőanyagok PREN-je nagyobb, mint az alapanyagoké, 

ezért való-színű, hogy az alapanyag korróziója lesz jelentősebb, mint a varraté. 

Ez alapján az elméleti számítás alapján, látható, hogy az 1.4576-os 

hegesztőanyag a jobb korróziós tulajdonságú. 

Mivel a hegesztés hatására az alapanyag és a hegesztőanyag keveredik, így 

összetételük változhat a keresztmetszet mentén. Annak vizsgálatára, hogy ez 

jelentős-e, EDS vizsgálatot végeztünk, ahol az elektronnyalábbal bevilágított 

anyagról kapott karakterisztikus röntgensugárzás válaszból határozza meg az 

anyag összetételt. 

Vonal menti elemezést végeztünk (50 pontból) 4 kiválasztott mintán. Ezek 

kiválasztásánál, figyelembe vettük, hogy mindkét hegesztőanyagot, illetve a kettő 

legtöbbet használt alap-anyagot vizsgáljuk. 

A következő diagramok bemutatják, hogy ennek a vonal menti analízis 

eredményét. A mérés lényege, vizsgálni, hogy van-e nagy eltérés a PREN-t

befolyásoló tényezőkben. A diagram kezdete az alapanyag, vége pedig a 

hegesztett varrat közepe. 
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Kiértékelés: Jelentős eltérés nem tapasztalható az összetételben, a varrat 

keresztmetszete mentén. A diagram jól jelzi, hogy a varrat krómtartalma 

nagyobb, hisz a bemutatott hegesztőanyagok több krómot tartalmaznak az 

alapanyagokénál. Láthatjuk, hogy nincs jelentős ugrás, illetve eltérés króm- és 

molibdéntartalomban. 

Amikor egy-egy pont kiugrik a króm görbéjében, valószínűsíthető, hogy egy 

karbidszemcsére esett az adott pont, így ezek a pontok a kiértékelést nem 

befolyásolják. 
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A kiértékelés alapjául szolgáló adat a pittingek száma lesz. Ezeket táblázatos 

formába rendezve összehasonlítjuk, vizsgálva a hegesztőanyagokat, a 

gyökvédőgázt és a hézag hatását. A kiértékelésekkel kapcsolatos egyik 

tapasztalat, az, hogy a pittingek száma nem pontos összehasonlítási alap. 

Amennyiben a két adatsor eredményei között kevés a különbség, az eredmény 

nem egyértelmű. A táblázatok csak a varratfémen kialakult pittingek számát 

tartalmazza. Ennek oka, hogy a hőhatásövezet (HAZ) eredményei között 

összefüggést nem sikerült megállapítani, erre külön kísérletsorozatot javaslok. 

Láthatjuk, hogy az eredmények alapanyag párosításonként más-más 

hegesztőanyagok igazolhatnak. Ezért nem mondhatjuk ki az, hogy az 1.4576-os 

anyag minden esetben a jó döntés. Az eredményeket szét kell bontanunk 

alapanyagokra. 
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1.4404 

Ehhez az alapanyaghoz javaslom az 1.4576-os hegesztőanyagot. Az argon 
gyökvédőgázos hegesztésnél (5. táblázat) látható, hogy az a megfelelő hegesztő 
anyag. A különbség egy-értelmű. A nitrogén gyökvédőgázos hegesztés (5. 
táblázat) eredményei nem ennyire egy-értelműek, de a második sorozatban 
megszámolt pittingek száma láthatóan az 1.4576-os hegesztőanyagot igazolja. 

Mivel ez az eredmény nem egyezik a gyártó ajánlásával, további vizsgálatot 
végeztünk. A varratban elektronmikroszkóppal vizsgáltuk az anyagösszetételt a 
3-as és 8-as mintán. 

A vizsgálat eredményein látszik, hogy valóban az 1.4576-os hegesztőanyag a 
megfelelő, így a gyártó ajánlásával ellentétben továbbra is ezt javaslom. 

1.4571 

Mind a pittingek számának értékeléséből levont következtetés, mint az 
anyagösszetétel vizsgálatok eredményei egybeesnek, miszerint a két 
hegesztőanyag közel azonos mértékben áll ellen a lyukkorróziós 
igénybevételnek. A gyártó ajánlása szerint ennek az alapanyagnak hegesztésére 
mindkét alapanyag jól megfelel. 

Javaslatom, hogy az 1.4571-es alapanyag hegesztésére mindkettő 
hegesztőanyag közel azonosan megfelel. 

Vegyes kötések 

Javaslatom az 1.4576-os hegesztőanyag, valamint a 5. táblázatokban látható, 
hogy a vegyes kötéseknél rendszerint az 1.4576-os hegesztőanyag hozza a jobb 
eredményt. 
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Itt azt vizsgáljuk, hogy az azonos hegesztőanyaggal, de eltérő gyökvédelemmel 

készült minták, milyen eredményt hoztak.

Ismerjük a nitrogén jótékonyhatását a korróziós tulajdonságokkal kapcsolatban. A 

kísérlet a várt eredményt, hozta. A nitrogén gyökvédelem jobb a varrat korróziós 

tulajdonságainak, hisz a nitrogén, igen jelentősen képes növelni a lyuk 

korrózióval szembeni ellenállást, mint az a PREN számítási képlete is mutatja. Az 

eredményen látszik, hogy a töménység hatására csökken a nitrogén hatása.  
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Itt azt vizsgáljuk, hogy a hézagnak van-e hatása a varrat korróziós 

tulajdonságaira, és ha van, akkor milyen. 

A kapott eredmények nagyon összefüggéstelenek, nem mutatnak semmilyen 

kapcsolatot. A kérdés pontos megválaszolásához további kísérletsorozatot 

javaslok különböző méretű hézagokkal. 

Tapasztalatunk, hogy az illesztési hézag tartása nem mindig volt sikeres a 

hegesztési alatt. Ennek oka a vetemedés, elhárítására merev (lehetőleg alakkal 

záró kötés típusú) lefogatást javaslok.
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A megfelelő hegesztett varrat elkészítéséhez elengedhetetlen a megfelelő 
hegesztőanyag. Az irodalomkutatásban kitérek a hegesztőanyag választás 
alapelveire ausztenites acélokhoz, valamint bemutatok gyártók által javasolt 
hegesztőanyagokat. Foglalkozok a hegesztés hatásával a korróziós 
tulajdonságokra, valamint a lyukkorrózióval szemben ellenállást jellemző egyen-
értékkel, a PREN-nel. 

Bemutatásra kerülnek az általunk vizsgált alapanyagok (1.4301, 1.4404 
és.14571) és hegesztőanyagok (1.4430 és 1.4576). 

A minták lézersugaras vágással daraboltuk fel, majd sorjáztuk és pácoltuk. Két 
különböző töménységű, 1%-os és 2%-os vas(III)-klorid oldatot használtuk, így két 
sorozat készült el. A minták 2,5 mm vastag lemezekből készültek és 24 órán 
keresztül voltak kitéve a korrodáló közegnek 24°C-on. A mintákon megszámoltuk 
a pittingek számát, külön a gyök és korona oldalon, valamint a varraton illetve a 
hőhatásövezetben. Ezeket az eredményeket táblázatos formába gyűjtöttem, ez 
szolgált a kiértékelés alapjául. A pittingek átmérője széles skálán mozgott, 100 és 
1000 mikrométer között. 

A kísérlet kivitelezésével kapcsolatos megfigyelésekkel és tapasztalatokkal külön 
részleteztük: ilyenek voltak a pittingek beazonosításával kapcsolatos problémák, 
vas(II)-klorid megjelenése az oldatban, kontraszt és élességproblémák az optikai 
mikroszkópos vizsgálatnál. 

Az eredmények kiértékelésénél három szempontot vettünk figyelembe: 

– Melyik hegesztőanyagot érdemes használni a különböző alapanyagoknál? 

– Mi a hatása a gyökvédőgázoknak? 

– Mi a hézag hatása a korróziós tulajdonságokra? 
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A mellékletben a mintákról a korróziós kísérletek elvégzése után készített 

fényképek láthatók.
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