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3. ÁTALAKULÁSOK SZILÁRD FÁZISBAN 
 
Szilárd fázisban számos olyan atomi mozgás mehet végbe, mely az anyag 
szerkezetének ill. összetételének, következésképpen tulajdonságainak megváltozását 
eredményezheti. Közülük ebben a fejezetben a szilárd állapotban lejátszódó 
fázisátalakulásokkal és a képlékeny alakítás következményeivel foglalkozunk. A fejezet 
végén összefoglaljuk a fejezet megértéséhez szükséges legfontosabb ismereteket (1. – 
2. melléklet). 

 
3.1 Fázisátalakulások szilárd fázisban 

3.1.1 Polimorfia (egykomponenső rendszerek) 

Számos elem és vegyület több kristálytani módosulatban fordul elı, a hımérséklettıl és 
a nyomástól függıen. Ezt a jelenséget nevezzük polimorfizmusnak, a különbözı 
módosulatokat az anyag allotróp módosulatainak. A polimorf átalakulások reverzibilisek.  

Példák: tiszta vas térben középpontos kockarács (bcc) 911 °C-ig (α-Fe), felületen 
középpontos kockarács (fcc) 911 és 1392 °C között (γ-Fe), e felett az o.p.-ig ismét 
térben középpontos kockarács (δ-Fe). A kobaltnak és a cirkóniumnak 2-2 allotróp 
módosulata van. A polimorfizmus elterjedt a kerámiáknál is: a cirkóniumdioxidnak 3, a 
kvarcnak (SiO2) 4 allotróp kristályos módosulata van. A polimorf átalakulás esetenként 
jelentıs sőrőségváltozással jár együtt, ami az anyag töréséhez vezethet. 

  
3.1.2 Többkomponenső rendszerek 

Két- vagy többkomponenső rendszerekben sokféle fázis alakulhat ki, az ötvözı elem 
jellegétıl, koncentrációjától és a hımérséklettıl függıen. Binér Fe ötvözetekben az 
ötvözı elemek egy része az α fázist (ferrites ötvözetek), másik része a γ fázist 
(ausztenites ötvözetek) stabilizálja (terjeszti ki). A Fe-C ötvözetekben sokféle fázis 
alakul ki, melyek a szénacélok változatos tulajdonságait eredményezik: 

 
Példák: 
 a) Ni, Mn, Co b) C c) Cr, Mo, W,V,Si,Al 
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Kinetika.- A szilárd fázisban lejátszódó átalakulások sebessége nagyon különbözı 
lehet. Az átalakulások nagy része gócképzıdéssel és növekedéssel történik (formailag 
hasonlóan az olvadékok megszilárdulásához). Ezeknél a sebességet diffúziós 
folyamatok kontrollálják. Kinetikájuk leírására a TTT (time-temperature-transformation) 
diagrammokat használják. A sebesség hımérsékletfüggését Arrhenius típusú 
egyenletek írják le.  

Az átalakulások másik csoportjába a martenzites vagy diffúziómentes átalakulások 
tartoznak. Ezeknél az átalakulás pillanatszerően, az egész térfogatban egyszerre 
játszódik le, a rács mintegy “ átbillen” az egyik állapotból a másikba, mint a martenzit 
esetében (laponközpontos kockarács alakul át tetragonálisba). Martenzites átalakulások 
nemcsak fémek, hanem egyes oxidok esetében is elıfordulnak. 

Az egyensúlyi fázisok kialakulását esetenként gyors hőtéssel el lehet kerülni. Így 
metastabilis fázisok alakulhatnak ki. Szobahımérsékleten az átalakulás sebessége 
végtelenül lassú is lehet. Ilyen metastabilis rendszerek az üvegek (szilikát vagy 
fémüvegek). Magas hımérsékleten (megfelelı atomi mozgékonyság esetén) ezek is 
átalakulhatnak egyensúlyi szerkezetekké. Teljes vagy részleges átkristályosításuk 
(devitrification) különleges szerkezeteket eredményezhet, pl. üvegkerámiák készítése, 
nanokristályos szerkezetek kialakítása amorf fémek részleges átkristályosításával stb. 

 
3.1.3 Kiválásos keményedés (precipitation hardening) 

Számos ötvözet rendszerben az ötvözıelem oldékonysága erısen csökken hőtéskor 
(jellemzı sok alumínium ötvözetre). A túltelített oldatból kiváló precipitátumok mérete és 
eloszlása a hıkezelés körülményeivel változtatható. Létrehozható olyan mikroszerkezet, 
mely az ötvözet keménységét és szilárdságát lényegesen megnöveli. 

A folyamat 3 lépésbıl áll:  

• az ötvözıelem oldatba vitele magas hımérsékleten (Th) (homogenizálás) 
• túltelített oldat létrehozása gyors hőtéssel (Te) (edzés) 
• a kiválások eloszlásának beállítása utólagos hıkezeléssel (Tm) (megeresztés). 

A folyamatot az Al-Cu ötvözet rendszer példáján szemléltetjük. 
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Az eredeti ötvözetben az intermetallikus κ fázis a szemcsehatárokon válik ki. Edzéskor 
túltelített oldat képzıdik. Megeresztéskor az intermetallikus fázis finom eloszlásban, 
egyenletesen oszlik el a szemcsék belsejében és az anyag felkeményedését okozza. A 
hıkezelések során a szemcseméret gyakorlatilag nem változik. 

 

 
 
3.2 A képlékeny alakítással összefüggı szerkezetváltozások 
Külsı mechanikai behatásra az egyes anyagfajták nagyon különbözıen reagálnak. A 
fémek és ötvözetek jellemzı tulajdonsága, hogy képlékenyen alakíthatók: a 
folyáshatárnál nagyobb feszültségek hatására alakjuk maradandóan megváltozik. (1. 
melléklet). Az alakítást szobahımérséklet környékén vagy magasabb hımérsékleteken 
végzik.  

Hidegalakítás hatására erısen megnı a kristályhibák (diszlokációk) mennyisége. Ez 
megnöveli az anyag szilárdságát és keménységét, csökkenti a nyújthatóságot (alakítási 
keményedés, work hardening). A deformáció hatására a szemcseszerkezet bonyolult 
módon megváltozik: hosszú, elnyúlt szemcsék alakulnak ki, melyek anizotróp 
tulajdonságot eredményeznek (alakítási textúra).  
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A képlékeny alakításnak számtalan változatát dolgozták ki, melyek visszavezethetık a 
következı alaptípusokra: 

 
 
A hidegalakítás jelentıs energia felhasználást igényel, ezért a korszerő 
gyártástechnológiák arra irányulnak, hogy az anyagot közel a végsı alakra öntsék 
(“near-net-shape casting”). Ez valósul meg pl. gyors megszilárdításkor (melt spinning, 
2.4 fejezet). 

 
3.3 Újrakristályosodás (rekrisztallizáció) 

A kristályhibák mennyiségének növekedése következtében az anyag belsı energiája 
megnı. Ha a hidegen alakított anyagot magasabb hımérsékletre hevítjük, a szerkezet 
átalakul (kisebb belsı energiájú elrendezıdés jön létre). Ez a jelenség az 
újrakristályosodás. 

Az új szerkezet több lépcsıben alakul ki: 

• a kristályhibák elıször kisebb energiájú hálózatokká rendezıdnek (megújulás, 
recovery) 

• létrejönnek az új fázis csírái és ezek növekedésével kialakul az új szemcseszerkezet 
(rekrisztalizáció) 

• magas hımérsékleteken a szemcsenövekedés folytatódik. Esetenként egyes 
szemcsék naggyá nınek kisebb szemcsék rovására (exaggerated grain growth). 
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A szerkezetváltozás legfontosabb következménye: az anyag kilágyulása. A hidegen 
alakított fémkben a diszlokáció sőrőség tipikusan 1015 m-2, mely megfelelı hıkezelés 
hatására 1012 m-2 -re csökken. A hidegalakítás és a lágyítás hatásait az alábbi ábrán 
foglaljuk össze: 

 
A hideg alakítás és lágyító hıkezelés hatása egy rézalapú ötvözet tulajdonságaira 
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A rekrisztalizáció következményeként létrejövı átlagos szemcseméret az alakítás 
mértékétıl függ. Szemcsenövekedés egy “kritikus deformáció” felett kezdıdik el. Kis 
mértékő (ált. néhány %-os) alakítást követı hıkezelés hatására nagy szemcsék, akár 
egykristályok keletkezhetnek. Ennek azon fémeknél van gyakorlati jelentısége, melyek 
egykristályai nem készíthetık el olvadékból, allotróp átalakulások miatt (pl. Fe, Co). Ha 
a rekrisztallizációs hıkezelést nagy mértékő alakítás elızi meg, akkor finom szemcsés 
mikroszerkezet alakul ki. eredményez. Ezt a jelenséget a kohászok gyakran 
felhasználják szemcse finomításra. 

 
 
Rekrisztallizáció hatására textúra alakulhat ki. Speciális textúrák kialakításának a 
mechanikai és a mágneses tulajdonságok szempontjából van nagy gyakorlati 
jelentısége. A lágymágneses ötvözetek (Fe-Si, Fe-Ni) gyártásakor gyakran olyan 
textúrát alakítanak ki, melyben a könnyő mágnesezhetıség iránya a szalag síkjába esik 
(2. melléklet). Ily módon a transzformátorokban fellépı mágnesezési veszteség 
lényegesen csökkenthetı. 
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A fémek mechanikai tulajdonságai - rövid összefoglaló 
 

A fémeket gyakran használják szerkezeti anyagként. A mechanikai igénybevétel 
különbözı lehet, ezért több anyagjellemzı vizsgálatára van szükség. A leggyakrabban 
vizsgált tulajdonságok és az azokat jellemzı mennyiségek az alábbiak: 

Tulajdonság/ 
Vizsgálati módszer 

Anyagjellemzı 

szilárdság/ 
szakítóvizsgálat 

Folyáshatár,  Re (MPa) 
Szakítószilárdság, Rm (MPa) 
Rugalmassági vagy Young modulus, E 
(GPa) 

alakíthatóság/ 
szakítóvizsgálat 

nyúlás, A5 (%) 
fogyás, Z (%)  

szívósság/ 
Charpy ütımunka vizsgála) 

fajlagos törési munka, Wc (J/cm3) 

keménység/ 
karcolás 
Brinell-, Vickers-, mikrokeménység 
mérése 

Mohs skála 
(Brinell-, Vickers-keménység) 

 
A fentieken kívül fontos még: az anyag viselkedése dinamikus igénybevétel során 
(kifáradás), a mechanikai tulajdonságok függése a hımérséklettıl (kúszás, illetve 
ridegedés), valamint a környezeti hatásoktól (korrózió). 

Szilárdság 
A fémek szilárdságát leggyakrabban a szakítóvizsgálattal határozzák meg. A 
szakítógörbe arra ad felvilágosítást, hogy adott nyúlás (strain, ε) eléréséhez mekkora 
feszültség (stress, σ) szükséges. 

 
Egy nagyszilárdságú alumíniumötvözet szakítógörbéje 
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Megjegyzés: a folyáshatár felett a vizsgált minta keresztmetszete változik a vizsgálat 
során. A mőszaki gyakorlatban a nyomás kiszámításakor az erıt az eredeti 
keresztmetszettel osztják (a keresztmetszet változást nem veszik figyelembe). A nyúlást 
ill. feszültséget az alábbiak szerint definiálják: 

Nyúlás: ε =(l-lo)/lo   ahol:  lo a mintán levı jelek eredeti távolsága, 
   l  a jelek távolsága F erı alkalmazása után 
feszültség: σ = F/Ao  F: erı 
  Ao : a minta eredeti keresztmetszete. 

A szakítógörbének általában 3 jellegzetes tartománya van: 

a) a rugalmas alakváltozás tartománya: kis nyúlásoknál a feszültség egyenesen 
arányos a nyúlással (Hook törvény), az iránytényezı a rugalmassági vagy Young 
modulus (E). A rugalmas alakváltozás reverzibilis:a feszültség megszőnése után a 
minta eredeti hosszúsága áll vissza. A rugalmas alakváltozás az atomi távolságok 
(nagyon kis mértékő) megváltozásával függ össze. 

A rugalmassági modulus mennyiségileg jellemzi az anyag merevségét (stiffness) és 
értéke általában növekszik az olvadásponttal. 

b) a képlékeny alakváltozás tartománya: egy adott feszültségnél nagyobb nyújtáskor 
maradó alakváltozás lép fel. Ez a nagyon fontos küszöbérték a folyáshatár (yield 
stress vagy yield strength). A lineáris függés megszőnésének meghatározása nem 
egyszerő feladat, ezért a mőszaki életben a tulajdonképpeni folyáshatár helyett 
általában azt a feszültséget adják meg, mely a mintán 0.2 %-os maradandó 
alakváltozást okoz (0.2 %-os határ, az angol nyelvő irodalomban: 0.2 proof strength, 
vagy offset yield strength). Egyes szénacéloknál alsó és felsı folyáshatár 
különböztethetı meg.. 

A képlékenyen alakítható fémek szakítógörbéje általában maximumot mutat: a 
maximumhoz tartozó feszültség a szakítószilárdság (tensile strength). Sok anyagnál 
e feszültség körül erıs lokális deformáció, nyak képzıdés (necking) következik be. 
A keresztmetszet csökkenése miatt a további alakítás kisebb technikai feszültséggel 
végezhetı el. 

A képlékeny alakváltozás a rács-síkok elcsúszásával függ össze, ebben a bonyolult 
folyamatban a diszlokációk fontos szerepet játszanak. 

c) A törés vagy  szakadás tartománya. A minta adott nyúlás elérésekor elszakad vagy 
eltörik. Az anyagok egy részénél – ide tartozik a fémek jelentıs hányada – a minta 
szakadását nagy mértékő képlékeny alakítás elızi 
meg, a minta tulajdonképpen “elszakad” (duktil 
törés). Az anyagok másik részénél, pl. a 
kerámiáknál vagy egyes szénacéloknál alacsony 
hımérsékleteken,  a törés elızetes képlékeny 
alakítás nélkül következik be (rideg törés, brittle 
fracture). A különbségek jól megfigyelhetık a 
következı ábrán.  

 
Különbözı törésfajták összehasonlítása (duktil, átmeneti, rideg) � 
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Adott mechanikai igénybevételhez eltérı szakítógörbéket mutató ötvözeteket 
fejlesztettek ki, melyek fıleg a folyáshatárban illetve a szívósság mértékében 
különböznek egymástól: 

 
Különféle ötvözetek szakító görbéi 

 
A görbe alatti terület jellemzı arra, hogy a törés elıtt mekkora munkát kell képlékeny 
alakításra fordítani (mekkora a szívósság). Számos fémes anyag kitőnik szívósságával. 
A kerámiák szerkezeti anyagként történı felhasználását viszont rideg viselkedésük 
korlátozza.  

 
Különbözı anyagféleségek szakító görbéje 
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A hımérséklet hatása a fémek mechanikai tulajdonságaira 

A hımérséklet lényegesen befolyásol(hat)ja a fémek mechanikai tulajdonságait. E 
helyütt két példát említünk. 

a) Képlékeny – rideg átalakulás (ductile-to-brittle transition) 

Az ötvözetek egy részénél a törés jellege megváltozik a hımérséklet csökkenésekor: 
a képlékeny törés rideg törésbe megy át. A ridegedés nagyon kellemetlen jelenség 
azon alkalmazásoknál, melyeknél a fémes szerkezetet mőködés közben ütésszerő 
vagy más dinamikus behatás éri. Klasszikus példa erre a Titanic katasztrófája. 

A fémek dinamikus viselkedésének jellemzésére gyakran adják meg az ú.n. Charpy 
féle ütımunkát (impact energy). Mérése úgy történik, hogy elıírt módon bevágott, 
szabványosított próbatest töréséhez szükséges munkát mérik, ingaszerő 
elrendezésben: 

 
A Charpy-féle ütımunka meghatározás vázlata 

 
A Charpy-féle ütımunka (J-ban adják meg) meglehetısen önkényesen választott 
mérıszám, szabványosított formájában mégis régóta, kiterjedten használják a fémek 
dinamikus mechanikai tulajdonságainak jellemzésére, többek között a képlékeny – 
rideg törés átmeneti hımérsékletének meghatározására. 

A ridegedés fıleg a t.k.k. elemi cellával jellemezhetı ötvözeteknél lép fel, a lapon 
középpontos köbös fémeknél (pl. Cu, Ni, Al) és ötvözeteknél nem.  
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A ridegedési hajlam függ az ötvözı elemek jellegétıl és mennyiségétıl, valamint az 
átlagos szemcsemérettıl. Az ábra a széntartalom hatását mutatja szénacélokban: 

különféle szén-acélokban: 

 

a Titanic hajótest anyagára (1996): 

 

 
b) Kúszás (creep) 

A fémes szerkezetek egy részét magas hımérsékleteken használják (pl. turbinák, 
motorok, kémiai reaktorok, stb.). Amennyiben egy fémes szerkezetet (próbatestet) a 
rugalmas alakváltozás tartományában magas hımérsékleten tartósan terheljük, az 
anyag lassan, de folyamatosan megváltoztatja alakját, azaz a megnyúlás nemcsak a 
terheléstıl, hanem az idıtıl és a hımérséklettıl is függ. Ez a jelenség a kúszás 
(creep): 

ε = f(σ, t, T) 

ahol: t az idı, T a hımérséklet. 

Az a hımérséklet (T), melyen a kúszás jelentıssé válik, a fém olvadáspontjától függ. 
Durva ökölszabály, hogy fémeknél   

T > 0.3 – 0.4 Tm  

ahol Tm az o.p. (K-ben).  

A kúszás vizsgálat elvét és egy jellegzetes kúszási görbét az alábbi ábra mutatja: Jól 
megfigyelhetı a kúszás 3 szakasza. 
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Gyakorlati szempontból nagyon fontos az állandósult kúszás (steady state creep) 
sebessége, mely az alábbi egyenlet szerint függ a feszültségtıl és a hımérséklettıl:  

εss = A σn e-(Q/RT) 

ahol A, n  és Q anyagi állandók. A kúszási görbék alakja hasonlóan függ a 
feszültségtıl és a hımérséklettıl: 

 
 

A kúszás jelensége az atomi mozgékonyság növekedésére vezethetı vissza. A 
technikában a kúszás nagyon fontos szerepet játszik. A korszerő gépeknél (turbinák, 
motorok, stb.) minél magasabb üzemi hımérséklet elérése lenne célszerő a hatásfok 
növelése céljából (lásd Carnot ciklus). Ennek a szerkezeti anyagok magas 
hımérsékleten tanúsított viselkedése szab határt. Napjainkban intenzív munka folyik 
világszerte a szerkezeti anyagok üzemi hımérsékletének kiterjesztése céljából. Az 
ötvözetek között a nikkel alapú szuperötvözetek tartoznak ebbe a csoportba, ezek 
maximális mőködési hımérséklete 1200 °C körül van jelenleg. Ezek az ötvözetek sok 
ötvözı elemet tartalmaznak, az atomi mozgékonyságot (a diszlokációk mozgását) 
oxid zárványokkal korlátozzák. 

A kúszás jelensége más anyagcsaládoknál, így a kerámiáknál is fellép. Utóbbiaknál a 
kúszás 

T  > 0.4 – 0.5 Tm 

hımérsékleten válik jelentıssé. Tekintettel arra, hogy a kerámiák olvadáspontja eleve 
magasabb a fémekénél, kúszás szempontjából a kerámiák ideális szerkezeti 
anyagok a magas hımérséklető alkalmazásoknál. Hátrányos tulajdonságaik közé 
tartozik rideg törési hajlamuk. A kutatások több irányban folynak: egy részt a 
kerámiák szívósságának növelése, másrészt új anyag kombinációk (kompozit 
anyagok) fejlesztése felé.  
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A TEXTÚRA SZEREPE A MÁGNESEZÉSI VESZTESÉGEK CSÖKKENTÉSÉBEN 
 
Mágneses kristályanizotrópia alfa vasban: 
 
 
 
 
 
Magnetocrystalline anisotropy in BCC iron. Iron 
is magnetized easier in the <100> directions 
than in the <111> directions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A transzformátor lemezek szemcseszerkezetét úgy alakítják ki, hogy a könnyő 
mágnesezés iránya a lemez síkjába esik (szemcseorientált Fe-3%Si ötvözet). 
 
 
 
 
 
(a) Random and (b) preferred 
orientation [110] [001] texture in 
polycristalline iron-3 to 4 % silicon 
sheet. The small cubes indicate the 
orientation of each grain. (After R.M. 
Rose, L.A. Shephard, and J. Wulff, 
„Structure and properties of Materials”, 
Vol. IV: „Electronic properties”, Wiley, 
1966, pp. 211) 


