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1. Bevezetés 

 
A szerkezeti anyagok – felhasználás szempontjából – egyik legáltalánosabb jellemzője a 
szilárdság, amit leginkább az összetétel és az anyagszerkezet befolyásol. A szilárdság főként 
statikus és dinamikus roncsolásos anyagvizsgálati eljárásokkal tanulmányozható.  

A keménységmérés – ami szerkezeti átalakulások kimutatására és szilárdsági 
minősítésére – az egyik legegyszerűbb és legelterjedtebb eljárás, bizonyos esetekben nehezen 
alkalmazható. Leggyakoribb probléma, hogy a mintadarab geometriája gátolja a közvetlen 
vizsgálatot. Nagyméretű darabok esetén előfordulhat, hogy csak roncsolásos eljárással lehet 
kialakítani a vizsgálandó térfogatot. Szintén nehézséget okoz, ha a vizsgált minta vastagsága, 
azaz a keménységmérés során létrehozott lenyomat benyomódási mélység irányával 
megegyező mérete és a lenyomat benyomódási mélysége azonos nagyságrendbe esik. Ebben 
az esetben a keménységmérés paramétereinek szigorú megkötései, korlátai vannak. Az 
értekezésben tárgyalt üvegfém szalagok keménysége – jellegzetes geometriájuk miatt 
(vastagság) – a hagyományos makroszkópikus keménység-méréssel nem határozható meg. 

Vékony minták, keménységének meghatározására az úgynevezett Vickers-féle 
mikrokeménység-mérés az alkalmazott eljárás. A Vickers-féle mikrokeménység-mérés 
alkalmas az üvegfém szalagok termikus előéletének, illetve azonos körülmények között a 
különböző hőmérsékletű és idejű hőkezeléseken átesett szalagok összehasonlító vizsgálatára. 
Ez az eljárás rendkívül kis terhelőerők és benyomódási mélységek segítségével határozza meg 
a vizsgált anyag keménységét, ami a mérés relatív hibájának növekedését okozza.  

Vannak viszont esetek, amikor a Vickers-féle mikrokeménység-mérés sem 
alkalmazható. Ilyen szigorú előírások például – amikor a felület lenyomattal nem 
deformálható, illetve vékony minták vizsgálata. Mivel roncsolásos eljárásról beszélünk – ahol 
ez lehetséges –  célszerű volna azonos, vagy esetlegesen többlet információt szolgáltató 
roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárással helyettesíteni, kiegészíteni, amit az ipar fejlődése 
is motivál. A járműgyártás jelentős átalakulása eredményeként növekvő darabszámok 
inspirálják a gyártásközi roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások tudásbázisának 
megteremtését, illetve annak továbbfejlesztését. [1]  

A Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar 
Járműgyártás és -javítás Tanszékén több mint egy évtizedes múltra tekint vissza az 
üvegfémek közlekedésben és járművekben való alkalmazhatóságának 
vizsgálata [2, 3, 4, 5, 6]. Jellegzetes mágneses tulajdonságaik [7] miatt például 
nagyérzékenységű mágneses térmérő szenzorként (Fluxset) alkalmazzák [8]. 

A jelen dolgozat számos méréstechnikai jellegű kutatási eredménye az üvegfém 
szalagok alkalmazási lehetőségeihez kapcsolódik. Ilyen például az üvegfémek felületén 
mérhető keménység benyomódási mélység alapú vizsgálata. Dolgozatom témaja az 
üvegfémek – téli közlekedést elősegítő – kültéri fűtőszálként való alkalmazásának 
vizsgálataihoz fűződik. Az üvegfém szalag hosszú idejű, magas hőmérsékletű üzeme 
előidézheti ugyanis teljes vagy részleges szerkezeti relaxációját illetve átkristályosodást. Ez a 
folyamat befolyásolhatja az alapanyag felhasználás szempontjából lényeges tulajdonságait. 

A szerkezetváltozás kimutatására másik ígéretes vizsgálati módszer a 
termofeszültség-mérés. Több roncsolásos eljárással szembeni előnye, hogy nem igényel 
szabványos próbatestet, automatizálható, illetve a vizsgálat során a darab nem szenved 
károsodást, felhasználható marad. 

 A dolgozat fő célkitűzése a két módszer összehangolása egyszerű szerkezeti 
anyagok vizsgálata esetén. Ilyen modellanyagok lehetnek az egyszerű szénacélok, 
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amelyekben a keménységváltozásával együttjáró szerkezetváltozások jól dokumentálhatók. 
Az üvegfémek ugyancsak ígéretesek ebből a szempontból, mert széleskörűen változtatható 
összetételviszonyaik mellett egyfázisú rendszerek, ami lehetővé teszi az ötvözőik hatásának 
független vizsgálatát. Dolgozatomban Fe100-xBx (X=15-25); Fe85-xCrxB15 (X=0,8-20) és 
Fe40Ni40Si6B14 üvegfémeket vizsgáltam.  

Ezek az anyagok könnyebb vizsgálhatóságukkal megbízhatóbbá teszik az 
alapjelenségek értelmezését, összefüggéseik feltárását.  

Ellentétben a keménységméréssel a termofeszültség elsősorban elektronszerkezeti 
információkat hordoz. Olyan vizsgálati módszer, amely képes az adott minta vizsgálatára 
annak geometriai méreteitől függetlenül. Hátránya azonban, hogy elektronszerkezeti 
információtartalma az anyagszerkezethez csak indirekt módon kapcsolható. Különösen igaz 
ez akkor, ha az összetételi viszonyokon kívül fázisátalakulások is jelen vannak a vizsgált 
ötvözetekben. 

Az üvegfémek vizsgálati modellanyagként történő alkalmazása azért is előnyös, 
mert előállításukból adódó geometriai adottságaik segítségével a keménységmérés metodikai 
korlátai jól tanulmányozhatók (vékony lemezszerű próbatestek). Előnyösek továbbá a 
termofeszültség-mérések anyagtudományi hátterének értelmezése szempontjából is, ugyanis a 
fázisviszonyaik rendkívül egyszerűek (az üvegállapot termodinamikai értelemben egyetlen 
fázis). Könnyen vizsgálható velük a termofeszültség összetétel függése.  

Az üvegfémekkel ellentétben a szénacélok szerkezete jól ismert. Ezen 
modellanyagokhoz kapcsolódó szerkezeti átalakulások segítenek a termofeszültség diagramok 
értelmezésében, amelyek segítségével a különböző tulajdonságváltozások – például a 
termofeszültség eredmények változásai –  jól definiált folyamatokhoz köthetők. 

A dolgozat a vizsgált anyagok – acélok és üvegfémek – tulajdonságainak 
bemutatásával indul, majd a különböző keménység- és termofeszültség- vizsgálati eljárások 
ismertetése után a kísérleti munkával, és annak értékelésével zárul. Az értekezés végén a 
függelék részben több keménységmérési eljárás mellett az üvegfémek előállítása is 
ismertetésre kerül. 

E kutatómunka eredményeiről több nemzetközi és hazai folyóiratban és konferencia 
kiadványban jelentettünk meg publikációkat, illetve számos független hivatkozás támasztja 
alá a kutatás létjogosultságát. 
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Rövidítések és jelölések jegyzéke 

Jelölés Angol jelentés Magyar jelentés Mértékegység Megjegyzés 
(fejezet) 

A  lenyomat felülete mm2  

Ap  lenyomat érintkezési 
felülete mm2  

Å  Angström 10−10 m  
a  Brinell-lenyomat sugara mm  

a’  8%-os plasztikus 
alakváltozás sugara mm  

b  a vizsgált lemez vastagsága mm  
C  Lorenz-együttható V2/K2  

Co…Cn  szúrószerszám rádiuszait 
kompenzáló állandó -  

C’  elasztikus-plasztikus zóna 
sugara mm  

CSRO Chemical Short Range 
Ordening 

rövidtávú kémiai 
átrendeződés -  

cf  „folyási hiba” koncentráció -  
D  Brinell-golyó átmérője mm  

d  lenyomatátló μm 

2.2.1. 
2.2.3. 
2.3.3. 
4.1.1. 
12.2. 

d  kristálysíkok távolsága Å 4.1.5. 
e  elektron töltése C  
E  Young-modulus N/mm2  

Eeff  effektív rugalmassági 
modulus N/mm2  

Ei  gyémánt szúrószerszám 
rugalmassági modulusa N/mm2  

EIT indentation modulus rugalmassági modulus N/mm2  

EIT
*  redukált rugalmassági 

modulus N/mm2  

F  terhelőerő N; p  
Fm  maximális terhelőerő mN  
Fn  normálerő mN  

FJMS  Free Jet Melt Spinning szabad olvadéksugaras 
síköntés -  

GFA Glass Forming Ability üvegképző hajlam -  
H  entalpia J  

HIT  lenyomatmélységből 
számított keménység -  

∆Hmix  elegyedési entalpia J  
HB  Brinell-keménység -  
HL  Leeb-keménység -  
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Jelölés Angol jelentés Magyar jelentés Mértékegység Megjegyzés 
(fejezet) 

HM  Martens-keménység -  
HR  Rockwell-keménység -  
HV  Vickers-keménység -  
h; hc indentation depth behatolási mélység μm  
hmax  maximális behatolási mélység μm  
hr  a maradó lenyomat mélysége μm  
I  áramerősség A  
Ix  másodrendű nyomaték mm4  
K  hővezetési tényező W/m·K 2.1.3. 

K  alakítási felkeményedés 
együtthatója - 2.3.2. 

k Gauge-faktor nyúlási tényező - 4.1.3. 
k  Boltzmann-állandó  J/K 2.1.3. 
L  a húzott rúd megnyúlt hosszúsága mm  
L0  a húzott rúd terheletlen hosszúsága mm  
l  a tartó befogásainak távolsága mm  
Mh  hajlítónyomaték Nm  

MRO Medium Range 
Order középtávú rend -  

n  alakítási felkeményedés kitevője - 2.3.3. 
n  egész szám - 4.1.5. 
P  nyomás mbar 5.1.2. 
P  terhelőerő N 2.3.3. 
Pd penetration depth behatolási mélység μm  
Pmax  maximális terhelőerő N  

PFC Planar Flow 
Casting  folyamatos síköntés -  

R  szúrószerszám sugara mm 2.3.2. 

R  ellenállás Ω 2.4. 
4.1.3. 

Rc  kritikus hűtési sebesség K/s  

S  tehermenesítési görbe kezdeti 
meredeksége - 2.3.2. 

S  entrópia - 2.1.1. 

S  Seebeck-együttható μV/K 2.4. 
5.3.2. 

SA  „A” fém abszolút termofeszültségi 
együtthatója μV/K  

SAB  differenciális termofeszültségi 
együttható μV/K  

SB  „B” fém abszolút termofeszültségi 
együtthatója μV/K  

T  hőmérséklet ˚C; K  
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Jelölés Angol jelentés Magyar jelentés Mértékegység Megjegyzés 
(fejezet) 

t  hőkezelési idő óra  
Tc  Curie-hőmérséklet ˚C  
Tc

am  amorf Curie-hőmérséklet ˚C  
Tg  üvegesedési hőmérséklet ˚C  

TSRO Topological Short 
Range Ordening 

rövid távú topológiai 
átrendeződés -  

U  termofeszültség μV 

4.2. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 

U  feszültség V 2.4. 

V  feszültség V 2.4. 
4.1.5. 

V  fajtérfogat m3/kg 2.1.1. 
v  a vizsgálandó minta vastagsága mm  

vf  atomonkénti átlagos szabad 
térogat -  

Z  véglaptól mért távolság mm  
We  rugalmas alakváltozási munka J  
Wp  képlékeny alakváltozási munka J  

Wt  a lenyomat létrehozása során 
végzett teljes munka J  

w  a vizsgált lemez szélessége mm  

x  redukált szabad térfogat 
atomonként -  

xe  egyensúlyi redukált szabad 
térfogat atomonként -  

β  a szúrószerszám alakjától 
függő paraméter -  

γ  átlapolódási faktor -  
ε  fajlagos nyúlás %  

θ  diffrakciós csúcs 
maximumához tartozó szög  ◌۫  

λ  hullámhossz m  
μ  súrlódási tényező -  
ν  Poisson-szám -  

νi  gyémánt szúrószerszám 
Poisson-száma -  

σ  fajlagos vezetőképesség 1/Ω·m 2.1.3. 

σ  mechanikai feszültség N/mm2 2.3.2. 
5.1.3. 

σy  nyírófeszültség N/mm2  
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I. A Kutatómunka irodalmi hátterének összefoglalása: 
 
2. A vizsgált modellanyagok jellemzői: 
 
2.1.1. Az üvegfém és előállítása: 
 

Az üvegképző hajlam (Glass Forming Ability, GFA) az olvadéknak az a 
tulajdonsága, ami kifejezi, hogy milyen átlagos hűtési sebesség alkalmazása mellett kerülhető 
meg benne a kristálycsírák keletkezése (1. ábra). Az 1. ábra a hőmérséklet függvényében 
sematikusan ábrázolja két termodinamikailag eltérő üveg anyag (G(v1) és G(v2)) entalpiáját 
(H), entrópiáját (S), valamint fajtérfogatát (V). Ezen üveg anyagok eltérő hűtési sebessége 
befolyásolja a rájuk jellemző szabad térfogatot, amelynek ismertetésére a 2.1.2. fejezetben 
részletsebben kitérek. Az 1. ábra mutatja továbbá, hogy az olvadék fázis lassú lehűlés során 
egy jellemző, állandó hőmérsékleten (Tolv) kristályosan megszilárdul, miközben törésszerűen 
változik az entalpiája, entrópiája és fajtérfogata, ami minden elsőrendű fázisátalakulásra 
érvényes. 

 
 

1. ábra: G(v1) ill. G(v2) különböző hűtési sebességgel előállított üvegek termodinamikai 
állapotjelzőinek és függvényeinek változása az üvegátalakulás során. 

( A Tg üvegesedési hőmérséklet (Tg1 és Tg2) nem egy adott érték, hanem a 
körülményektől függő „tartomány”. ) 

a [9] alapján 
 

Ez az átalakulás tehát egy - az összetételre jellemző - határozott hőmérsékleten megy 
végbe. Ha azonban az üvegképző olvadékot gyorsan hűtjük, akkor az túlhül, azaz a 
megszilárdulási/olvadási hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten dermed meg. A rá 
jellemző kristályos rácsszerkezet így nem alakul ki, hanem úgynevezett üvegfázis jön létre. 
Ez az üvegképződési hőmérséklet nem határozott érték, hanem a hűtési körülményektől 
függ [8]. 

Az irodalom kritikus hűtési sebességnek (RC) nevezi azt a hűtési sebességet, amely 
alkalmazása esetén már nem keletkeznek kristálycsírák. Az üvegképző hajlamot ugyanakkor 
jellemzi az a kritikus (maximális) mintavastagság is, amely adott hűtési sebességgel az adott 
olvadékból, állandó felületi hőátadási viszonyok mellett, már üvegállapotot eredményez.  
A nagy üvegképző hajlam kritériumaként az alábbi elveket jelölik meg: 

• Az ötvözetnek legalább egy üvegképző ötvözőt kell tartalmaznia. 
• Az alkotó elemek között jelentős különbség van az atomméretek arányában (12% 

feletti). 
• Az elegyedési enalpia (∆Hmix) hőleadással jár (exoterm folyamat). 
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Az utóbbi két kritérium, nevezetesen az alkotók atomi méretaránya és a negatív képződéshő 
szoros feltételei az üvegfázis létrejöttének. A reakcióban résztvevő partnerek 
elektronegativitása határozza meg a közöttük lejátszódó folyamat elegyedési hőjét. Az 
üvegképződéshez szükséges atomi méretkülönbség feltétele (12% feletti) ilyen esetben 
automatikusan teljesül, mivel az eltérő számú vegyérték elektron, és így eltérő 
elektronegativitás, az atomi méretek különbségét vonja maga után. [10]  
Üvegképződés másik fontos tényezője a hőelvonás sebessége. A rendkívül nagy hőelvonás 
speciális eljárásokkal valósítható meg, ezért ismertetem az olvadékok gyorshűtési 
technológiáit. 

 
Az olvadékok gyorshűtésének technológiai megvalósítása: A metastabil állapot eléréséhez 
minden esetben szükséges, hogy mind az egyensúlyinál, mind az ezt meghaladó végső 
metastabil állapotnál is magasabb energiaszintű legyen az anyag kiinduló állapota. Ilyen 
anyag a kísérletekben felhasznált üvegfém, amelyet mintegy harminc évvel ezelőtt Duwez 
fedezett fel kollegáival [11]. Ismert, hogy az üvegállapot termodinamikailag metastabil 
állapot. A metastabilitásnak több fajtája van, ami több eltérő eljárással érhető el (függelék: 
12.1 fejezet). Ezekről ad áttekintést a 2. ábra. 

2. ábra: A gyorshűtéses eljárások vázlatrajza  
a [12] alapján 

 
Ha az üvegképző olvadékot egyre növekvő hűtési sebességnek vetjük alá, akkor a 

durvaszemcsés fázisoktól és szövetelemektől a finomszemcséseken keresztül jutunk el a 
túltelített szilárd oldatokhoz, a metastabil kristályos fázisokhoz, végül az amorf állapothoz.  

Az üvegfém előállítása speciális technikát igényel (függelék 12.1) [12]. Duwez az 
olvadékcseppek gyorshűtésével jutott amorf anyaghoz. A gyorshűtésre kerülő olvadék lehet 
még kis nyíláson folyamatosan kiáramoltatott olvadéksugár, de lehet lokális olvasztás 
eredményeként létrejövő tócsa, olvadékcsepp, vagy ezek sokasága. A megszilárduláshoz 
szükséges hőelvonás megvalósulhat valamely hűtőközegen, - közegben, vagy magán a 
lokálisan megolvasztott ötvözet felületén. A keletkező termék alakja ennek megfelelően lehet 
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vékony szalag (mint esetünkben), huzal, csepp alakú granulátum vagy vékony felületi réteg. 
Geometriai megjelenésüket tekintve tehát igen nagy változatosságot mutatnak. Egy közös 
vonásuk azonban feltétlenül van: legalább egy méretben korlátozottak (aminek nagysága az 
üvegképző hajlamtól függ), ugyanis csak így érhető el az üvegállapot létrehozásához 
szükséges megfelelő nagyságú hőelvonás, min. ~ 8 Jcm-2s-1. A korlátozottság tehát abból 
adódik, hogy a magas hőmérsékletű olvadék hőtartalmát olyan rövid idő alatt kell elvonni, 
hogy a hűlés ideje alatti mozgásuk során a részecskék ne tudják létrehozni az alacsony 
hőmérsékleten stabil egyensúlyi fázisaikat. Ilyen gyors hőelvonás csak úgy valósulhat meg, 
ha a hőenergiát gyakorlatilag konvekciómentesen, hővezetéssel vonjuk ki a rendszerből. 
Ennek feltétele, hogy az egymással hőkontaktusban lévő anyagok mindegyike rendelkezzen 
megfelelő hővezető képességgel. A legnagyobb hűtési sebesség az úgynevezett „self-substrat” 
technikák alkalmazásakor érhető el, ami a felületen impulzusszerű hevítéssel keletkező 
olvadékhártya, vagy tócsa és az alatta lévő szubsztrát között alakul ki. Az értekezésemben 
vizsgált üvegfém szalagok is ilyen, úgynevezett Free Jet Melt Spinning eljárással [13] 
készültek a Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetében 
(MTA SZFKI) lévő berendezésen (3.ábra) (bővebben: Függelék 12.1). 

 

 
3. ábra: Free Jet Melt Spinning [13] berendezés kvarcüveg  fúvókája 

(MTA SZFKI)  
  

Kvarcüveg fúvoka 

Indukciós 
tekercs 

Forgó 
henger 
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két különböző keresztmetszetben, „a” típus) 12 x 0,0365 mm, „b” típus) 6 x 0,022 mm 
(4.ábra). 
 

 
4. ábra: az „a” és a „b” típusú szalag 

 
Az üvegfém szalag két oldala a különböző hőelvonás, illetve a forgó henger és az olvadék 
közé rekedő levegőből képződő légbuborékok miatt eltérő (fényes illetve matt oldal) (5. ábra).  
 

 
5. ábra: Az üvegfém szalag különböző felületi minőségű oldalai 

 
Mind az elméleti, mind a kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a szalagképződés 

nem tisztán hővezetés által vezérelt folyamat. A szalag vastagságának kialakításában lényeges 
szerepet játszanak a hidrodinamikai tényezők is, azaz a szalag vastagsága függ a fúvóka-
henger távolságtól. Esetünkben ez azért fontos, mert az üvegfém szalag több vizsgált 
tulajdonsága összefügg a vastagságával, ami mentén eltérő hűtési viszonyok alakulnak ki [5].  
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2.1.2. Az üvegátalakulás és a szerkezeti relaxáció jellemzése a szabad térfogat elmélet 
segítségével: 
 

Az olvadék a hűtés során különböző szerkezeteket vesz fel. Ez látható a folyadék nagy 
hőtágulási együtthatójából is. A hűtés során ezek az atomi módosulások folyamatosan 
átalakulnak a változó hőmérsékletnek megfelelően. Majd a további hűtés hatására egy 
jelentősen túlhűtött olvadék keletkezik, amelyben az atomok mozgási lehetősége erősen 
korlátozott. Ennek következtében az olvadék olyan hőmérsékletet ér el, ahol az már nem 
képes elég gyorsan a hőmérsékletnek megfelelő atomi konfigurációkat felvenni, vagyis nem 
képes egyensúlyi állapotot létrehozni. Ezen az úgynevezett üvegátalakulási hőmérsékletén 
(Tg) (6. ábra) az olvadék viszkozitása már a szilárd kristályos egyensúlyi fáziséhoz áll közel, 
az eredményezett szerkezet azonban gyakorlatilag az olvadéké, vagyis az olvadék szerkezete 
fokozatosan befagy. 

A szabad térfogat változása jól jellemzi az amorf ötvözetet kezdve a gyorshűtés 
folyamatától a szerkezeti relaxációt eredményező hőkezelésen át egészen a kristályosodásig 
bezárólag (6. ábra). Mérése a minta preciziós sűrűségmérésével történik. Ismerete a szerkezeti 
relaxáció bizonyos jegyeinek jellemzéséhez (1. ábra) elengedhetetlen, ezért először magát a 
szabad térfogat elméletet szükséges tisztázni, ami az amorf ötvözetek főleg topológiai 
átrendeződésekre koncentráló elméleti leírása, amely szerint üvegszerkezetekben az atomok 
többlet befagyasztott térfogattal rendelkeznek. [14; 15]  

Az amorf ötvözet pakolását a legpontosabban a Voronoi poliéder modell írja le. A 
modell szerint adottak a térben szabálytalanul elhelyezkedő atomok. Minden egyes atom köré 
szerkeszthető egy olyan poliéder melynek összes belső pontja (a határát alkotó pontok 
kivételével) közelebb van az adott atomhoz, mint az összes többi atomhoz. Ezek a poiéderek 
konvexek és folytonasan töltik ki a teret. [W1] Ezzel a modellel minden atomhoz térfogatot 
rendelünk. A szabad térfogat megmutatja, hogy a Voronoi poliéder térfogata mennyivel 
nagyobb, mint a legszorosabb illeszkedésű kristályban az atomhoz tartozó térfogat. 
   
A szabad térfogat eloszlását exponenciális függvénnyel adjuk meg: 
 

 , (1) 

ahol:  
p(v)dv annak a valószűnősége, hogy egy atomnak szabad térfogata v és v+dv közé esik,  
vf: átlagos szabad térfogat atomonként  
γ: átlapolódási faktor, értéke: 0 és 1 között van. 
 
A szabad térfogat modellben az atomok mobilitása felelős a viszkózus folyásért, ami az 
úgynevezett „folyási hibának” tulajdonítható. 
A „folyási hiba” egy atom, amelynek a szabad térfogata meghalad egy bizonyos kritikus 
értéket (v*). 
A „folyási hiba” koncentrációja, (cf): 

∫
∗

−
==

v
x

f edvvpc
0

1

)( , (2) 

ahol x a redukált szabad térfogat atomonként: . (3) 

[16] 
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A Tg-hez közel a szabad térfogat elér egy hőmérséklettől függő egyensúlyi értéket (6. ábra). 
(Erre az ábrára a későbbiekben a szerkezeti relaxáció értelmezésénél is utalni fogok, mivel az 
atomokhoz rendelhető „szabad térfogat elmélet” matematikai modelljének megértéséhez 
segítséget nyújt.) 

 

 
6. ábra: A szabad térfogat változása gyorshűtéskor (ABC) és hőkezeléskor (CDEF) [7] 

 
Tg körüli szűk hőmérséklettartományban az egyensúlyi redukált szabad térfogat lineáris 
közelítéssel meghatározható: 

B
TT

xe
0−

= .                                                                                                                            (4) 

Az „AT0” egyenes jelöli az egyensúlyi szabad térfogatot. Elég magas hőmérsékleten a 
rendszer képes olyan gyorsan változni, hogy mindig elérje az egyensúlyi szabad térfogatot. 
Alacsonyabb hőmérsékleten a rendszer már nem tudja követni az egyensúlyi állapotot. Az 
ábrán ez az x0-lal jelölt, fiktív hőmérsékletnek (Tf) megfelelő szabad térfogat. 
 
A szerkezeti relaxáció: A szerkezeti relaxáció kristályosodási hőmérsékletnél alacsonyabb 
hőmérsékletű üveg állapotból kiinduló termikusan aktivált folyamat, amelynek során a 
befagyott atomszerkezet adott belső egyensúlyt ér el rövidtávú atomi átrendeződések révén. 
Bármely ötvözet energiaminimuma, egyensúlyi állapota a kristályos állapot. Az üvegállapot 
ehhez képest metastabil, azaz aktiválással (például hőkezelés)  az ötvözet alacsonyabb 
energetikai állapotba kerülhet. Az aktiválási energia nagyságától függően, ez az állapot lehet 
az előzőnél stabilabb üvegállapot vagy a legstabilabb egyensúlyi kristályos állapot. Az előbbi 
folyamat a szerkezeti relaxáció. A kristályosodás során a fizikai tulajdonságokban ugrásszerű 
változás áll be, ezzel szemben a szerkezeti relaxáció során folytonos a változás.  A szerkezeti 
relaxációt nanoszemcsés csíraképződés és nanokristály képződése követi. [17]  

 A szerkezeti relaxáció során lejátszódó strukturális változások több fizikai 
tulajdonság változását eredményezik. Ilyen változások jelentkeznek például a mechanikai és a 
mágneses tulajdonságokban. Az üvegek olvadék állapotból gyorshűtéssel készülnek, ezért 
nincs bennük szigorú hosszútávú rend, így a jelenség bonyolultabb. Kristályos anyagok esetén 
a hőmérséklet növekedése nagyobb atomi mobilitást hoz létre. Adott kristályos ötvözet esetén 
megszámlálható, adott számú állapot létezik, míg üvegállapotoknál megszámlálhatatlan 
állapotról kell beszélni, így a relaxáció hatására fellépő fizikai és kémiai 
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tulajdonságváltozások egyáltalán nem magyarázhatóak a ponthibák és a diszlokációk 
kihőkezelésével, sőt a hőkezelések hatására a sűrűség még növekszik is [18], amely 
növekedés megértéséhez szükséges az atomokhoz rendelt 2.1.2 fejezetben ismertetett „szabad 
térfogat elmélet” megértése (6.ábra). Másik fontos különbség a kristályos és az üveg anyagok 
között, hogy kristályos anyagok esetében a relaxáció szerkezetváltozással konkrétan 
azonosítható (rácshibák illetve a makroszkópikus feszültségek megszűnése). 

 
1. Monoton visszafordíthatatlan, irreverzibilis relaxáció során bekövetkező változás 

mértéke és sebessége annál nagyobb, minél magasabb hőmérsékleten, illetve minél 
hosszabb ideig történik a hőkezelés. A fizikai jellemzők általában lineárisan változnak a 
hőkezelési idő logaritmusával, de ez a szabály a relaxáció kezdeti szakaszában, az 
egyensúlyi állapot megközelítésekor, valamint stabilizálódás esetén felborul. A 
relaxáció sebessége eltérő esetekben annyira le is lassulhat, hogy egyes fizikai jellemzők 
még az egyensúlyi állapottól messze is stabilnak tűnnek. Az irreverzibilis relaxáció jól 
értelmezhető a szabadtérfogat csökkenésével, valamint a viszkozitás változásával. A 
szabad térfogat elmélet lényegében az irreverzibilis relaxáció elméleti leírása. [17] 

2. Reverzibilis relaxáció: Ez a folyamat visszafordítható, így szobahőmérsékletre való 
visszahűlés során visszaáll a hőkezelés előtti állapot. Lehet ilyen relaxáció TSRO is, 
illetve a reverzibilis relaxáció kinetikáját illetően az irodalom  főleg CSRO változásról ír 
[17]. 

•  Tg alatti relaxáció: Alacsony hőmérsékletű relaxáció, amely általában 150-200˚C-
kal alacsonyabb, mint az üvegátalakulási hőmérséklet. 

•  Tg-hez közeli relaxáció: Magas hőmérsékletű relaxáció. Itt a hőkezelések 
hőmérséklete megközelítheti az üvegátalakulási hőmérsékletet. 

 
Az irreverzibilis relaxáció során a gyorshűtött minták rideggé válnak, a folyamat során 
térfogatcsökkenés következik be, miközben hőfejlődés figyelhető meg és elérjük a 
termodinamikailag stabilabb üvegállapotot. A fizikai tulajdonságok változásából arra lehet 
következtetni, hogy a folyamatnak lehetnek visszafordítható, azaz reverzibilis részfolyamatai is. 
[15] 
Az atomi szintű összetevő folyamatokat és típusokat tekintve a szerkezeti relaxáció kétféle 
rendezetlenségből származik: 
 
CSRO (Chemical Short Range Ordering, rövid távú kémiai átrendeződés): Az amorf 
ötvözetek mindig több alkotót tartalmaznak. A gyorshűtés miatt az egyensúlyi fázisok kémiai 
összetételéhez és rendjéhez képest a kémiai rend felborul. Ennek oka, hogy az üvegállapotban 
az atomok befagyott, első koordinációs környezetére jellemző kémiai összetétel nem lehet 
azonos az egyensúlyi állapotot jellemző összetétellel, mert egyensúlyban ezek az ötvözetek 
rendszerint több (legalább kettő) összetételben jelentősen eltérő fázist tartalmaznak. Ezen 
folyamat során tehát a kémiai rövid távú rend áll helyre, amelyet az egyes atomok egymáshoz 
viszonyított helyzete határoz meg. A rövidtávú rend aránya gyorshűtött állapotban csekély, 
ami a hőkezelés hatására egyre inkább növekszik. [17]  
 
TSRO (Topological Short Range Ordering, rövidtávú topológiai átrendeződés): Amorf 
anyagok esetén topológia alatt az atom első kordinációs héjában jelenlévő atomi környezetet 
értjük. A rendszer a topológiai rend helyreállítására törekszik, elméleti oldalról nézve az 
üvegszerkezetbe befagyott többlet szabad térfogat tűnik el a kristályosodási hőmérséklet alatti 
hőkezelés során. Számítások szerint egy FeNiB ötvözet esetén, a topológiai átrendeződéshez 
egy, a kémiai átrendeződéshez átlagosan nagyságrenddekkel több atomi ugrás szükséges, 
amely jelentős atomi mobilitást igényel. [17]  
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Felmerül a kérdés, hogy az üvegfém szalag üvegátalakulás alatti hőmérsékletű 
hőkezelése során bevitt aktivációs energia alapvetően melyik típusú relaxációt váltja ki a 
rendszerből. A CSRO aktivációs energiája (Fe40Ni40B20 esetén 130–250 kJ/mol), amely a 
TSRO-nál kisebb. A TSRO-hoz a CSRO felső határának megfelelő aktiváció tartozik 
(Fe40Ni40B20-nál 250 kJ/mol). [19] 
 
MRO (Medium Range Order, középtávú rend): Kimutatták, hogy az üvegátalakulás 
hőmérséklete alatt végrehajtott hőkezelésnek hatása van a poliklaszter szerkezetre. [17] A 
hőkezelés során az MRO területek nagysága és aránya növekszik az alap amorf mátrixhoz 
képest például PdCuSi [20] és Fe40Ni40Si20 [21] ötvözet esetében is.  
Fizikai tulajdonságok változása szerkezeti relaxáció során: A relaxáció során lejátszódó 
szerkezeti módosulások a fizikai tulajdonságok megváltozásával követhetők nyomon, így 
lehet indirekt módon következtetni a vélt szerkezeti átalakulásra. [17] 
Ilyen fizikai jelenségek lehetnek irreverzibilisek (entalpia, geometria [22], mechanikai 
tulajdonságok), vagy akár reverzibilisek (Tc

am, Hc, fajlagos ellenállás) is.  
 
A 6. ábra a hőkezelés hatását állandó fűtési sebesség mellett (kaloriméteres mérés során) 
tünteti fel. Először a többlet szabad térfogat „kihőkezelődik”, azaz a szabad térfogat tart az 
egyensúlyi állapot felé. Ez a szakasz energia-felszabadulás növekedésével járó TSRO. Az 
állandó fűtési sebesség miatt, az egyensúlyi szabad térfogathoz tartózó hőmérséklethez képest 
a rendszer hőmérséklete előre siet. Ennek következtében a szabad térfogat kisebb lesz az 
egyensúlyinál, vagyis a rendszer szabad térfogatot fog növelni, amihez energia kell (endoterm 
folyamat). (Kisebb fűtési sebességet alkalmazva a rendszer valószínűleg jobban tudná követni 
az adott hőmérséklethez tartozó egyensúlyi szabad térfogatot.) Ahogy nő a hőmérséklet a 
szabad térfogat kialakulása (a rendszer kinetikája) felgyorsul, és az E pontban eléri az 
egyensúlyi értéket, majd innen kezdve követni tudja azt. Ez adott állandó fajhő értéket 
eredményez. Végül az F pontban Tx, hőmérsékletnél elkezdődik a minta kristályosodása. [17] 
A Tg alatti reverzibilis szerkezeti relaxációra először a Curie-hőmérséklet megváltozása 
kapcsán figyeltek fel. Ni35Fe27P14B6 üvegfém Curie-hőmérséklete ismétlődő 250˚C/60 perces 
és 300˚C/30 perces hőkezelési ciklusok során a 7. ábra szerint változott. 
  

 
7. ábra: Curie-hőmérséklet reverzibilis változása ciklikus 250˚C/60 perces és 300˚C/30 

perces hőkezelés hatására Ni35Fe27P14B6 fémüveg esetén 
 [17] 
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A kapott Tc, értékek nem minden esetben reprodukálhatók, vagyis nem valódi egyensúlyi 
állapottal állunk szemben, ráadásul a folyamatra szuperponálódó irreverzibilis relaxáció 
eredményképpen az értékek felfelé tolódhatnak. A jelenség magyarázatára Egami javasolta a 
kémiai átrendeződés jelenlétét ebben a reverzibilis folyamatban. A vázolt jelenség azt mutatja, 
hogy a CSRO során jóval kisebb léptékű a változás (az atomok közötti kémiai kötések 
átrendeződése következik be) amelyhez a Tg-nél jóval alacsonyabb hőmérséklet is elegendő. 
Később a kémiai környezet könnyebben visszaáll az eredeti állapotába. [17] 

A Tg-nél alacsonyabb hőmérsékleten lezajló reverzibilis relaxáció tehát a CSRO 
reverzibilis változásával magyarázható, míg a monoton, irreverzibilis relaxáció hajtóereje a 
TSRO. A Curie-hőmérséklet szélső értékeinek, metastabil egyensúlyi állapotainak eltolódása 
azonban bizonyítja, hogy relaxáció során mind kémiai, mind topológiai rendeződés is 
történik. Emiatt a fizikai tulajdonságokra gyakorolt hatásukat különösen nehéz szétválasztani 
akkor, ha azonos előjelű változást okoznak, például Young-modulus. A CSRO és a TSRO 
következtében például az elektromos ellenállás változása ellentétes, amely bár irreverzibilis, 
így mégis szélsőértéket mutat. Bizonyos esetekben azonban a TSRO és a CSRO 
szétválasztható az atomi ugrások számának és az aktivációs energia értékének különbsége 
miatt. [17] A különböző rövidtávú rendeződések bővebb kifejtése előtt szükséges azonban a 
szerkezeti relaxáció pontos ismertetése. 

 
A változásokat kiváltó okok egyelőre konkrétan nem ismertek: Az irreverzibilis rész 
feltehetőleg valamilyen „hibaszerkezet” kihőkezeléséhez, míg a reverzibilis változások inkább 
rövidtávú kémiai és topológiai „szimmetria” változásokhoz köthetők. Ezen változások 
szerkezeti azonosítása jelentős kísérleti nehézségekbe ütközik [17], ugyanis az üvegfémnek 
csak a fizikai tulajdonságai utalnak a relaxációra.  
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2.1.3 Amorf és kristályos ötvözetek főbb fizikai tulajdonságai a keménység- és 
termofeszültség-mérés szempontjából  
 
Vizsgálataim a keménység- és a termofeszültség-mérés köré csoportosulnak, ezért szükséges 
a méréseim szempontjából fontos tulajdonságok összehasonlítása, ugyanis az amorf és 
nanokristályos anyagok sok karakterisztikus jellemzője eltér a klasszikus kristályos 
megfelelőiktől. [23; 24; 25]  
 
Kristályos fémek: 
 

• Rugalmasság: A szilárd kristályos ötvözetek belső súrlódására a rácshibák körüli 
feszültségterek, a diszlokáció felhalmozódások adnak magyarázatot. A belső súrlódás 
a hőmérsékletváltozással, a rácshibák keletkezésével és mozgásával értelmezhető. A 
polikristályos fémek nyírási modulusa többszöröse az azonos amorf ötvözetek nyírási 
modulusának.  

 

• Plasztikus deformáció: A kristályos anyagok plasztikus deformációja a diszlokációk 
mozgásának eredménye. Ezen elemi mozgásokat az anyagra ható elemi terhelések 
váltják ki, amelyek az anyag alakítási felkeményedéséért is felelősek. [10] 

 

• Kristályos fémek alakítási felkeményedése: A maradó alakváltozás a rendezetlen 
helyzetű kristályokat texturássá rendezheti, illetve a fém tulajdonságait anizotróppá 
módosíthatja. Ennek mechanizmusa kristálygeometriailag erősen kötött. Elemi 
folyamata a transzláció, ami csak meghatározott kristálytani – a deformáló erő 
irányához képest független irányultságú – síkokban megy végbe. Polikristályos fémek 
esetén valamennyi krisztallit két-két csúszási sík közé eső helyzetét úgy változtatja 
meg, hogy a további transzláció a nyújtás irányában lehetőleg nagymértékű 
meghosszabbodást hozzon létre. [26]  

Az alakváltozás lehet csúszás, vagy ikerképződés. A csúszás a kristály egyes 
részeinek bizonyos kristálytanilag meghatározott síkok mentén egymáshoz való 
elmozdulása, ami a vonalszerű diszlokációk kristálysíkban való végigfutása útján jön 
létre. További alakítás során újabb csúszási síkok keletkeznek, amelyek a korábbiak 
lépcsős eltolódását okozzák. Ez a fém keménységének, folyáshatárának, 
szakítószilárdságának növekedését eredményezi. [27]  

Az ikerképződés során a kristály két párhuzamos sík közé eső része ez 
eredeti helyzettel szimmetrikus ikerhelyzetet vesz fel, ami alacsony hőmérsékleten 
ütésszerű igénybevétellel alakított acélra jellemző. [27] A különböző mértékű alakítás 
a metallográfiai felvételeken is jól látható (8. ábra). 

 

Alakításmentes minta  50%-osan alakított minta 
8. ábra: Alapanyag és 50%-os hidegalakításon átesett minta metallográfiai felvétele 

[28] 
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• Fémek fajlagos ellenállása: Tipikus kristályos fémes tulajdonság a nagy elektromos 
vezetőképesség. Fémek esetében a hővezető-képesség és az elektromos ellenállás 
között egyértelmű összefüggés van, amit a Wiedemann-Franz szabály (5) ír le. 
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ahol:  
K: hővezetési tényező 
σ: fajlagos vezetőképesség  
T: abszolút hőmérséklet 
k: Boltzmann-állandó 
e: az elektron töltése 
C: Lorenz-együttható. 
 
A tipikus fémes viselkedésben az elektromos vezetőképesség az úgynevezett 
vegyérték elektronok számával hozható kapcsolatba a szabad elektron modell alapján.  
[11] 

 
Üvegfémek: 
 

• Rugalmasság: Amorf ötvözetek nyírási modulusa általában kisebb, mint azonos 
összetételű polikristályos társaiké, aminek oka az öntési anizotrópiájuk. Az 
üvegötvözetekben több komplex folyamat írható le az úgynevezett relaxációs idők 
spektrumával, így például a belső súrlódás is [10].  

 
• Plasztikus deformáció: A üvegfém plasztikus tulajdonsága jónak mondható. 

Klasszikus kovalens üvegek (például szilíciumdioxidot tartalmazó üvegek) törése 
ezzel szemben mindenféle plasztikus deformáció nélkül zajlik le. Az üvegképzési 
hajlamot elősegítő metalloid ötvözők jelenléte az üvegfém rideg törésre való 
hajlandóságát növelik. Hajlításból vagy nyomásból származó plasztikus deformációk 
alacsony hőmérséklet esetén lokalizálható csúszási sávokat eredményeznek. Az ilyen 
inhomogén nyírási zónának mérete mikrométeres nagyságrendű. 

 
• Alakítási felkeményedés: Két folyási mechanizmus különböztethető meg az 

üvegfémekben: a viszkózus homogén és inhomogén folyás, amelyek a nyírási 
sávokban magas feszültségértékekkel párosulva fordulnak elő. Magas hőmérsékleten 
és alacsony feszültségszinten – a feszültséget növelő – homogén folyás észlelhető az 
anyag teljes keresztmetszetében. A kristályos anyagok felkeményedése növekszik a 
tranziens csúszás alatt. Amorf anyagnál a kristályosodás korábban indul meg 
nagyfokú mechanikai igénybevétel esetén, mint például terheletlen lapcentrált köbös 
metastabil fázisnál. Néha a csúszás mértéke kristályos fázisban kisebb, mint az amorf 
fázisban. A feszültség csökkenésével arányosan tranziens csúszás kezdődik, aminek 
következtében részleges kristályosodás indul meg. Ezen anyagok végső 
húzófeszültsége nem definiálható, mert a minta keresztmetszetét illetően nagymértékű 
szórás tapasztalható. Hajlítás szempontjából makroszkopikus léptékben fellépő 
deformációk homogének, noha helyileg inhomogenitások is előfordulnak. [11] 
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• Üvegfémek fajlagos ellenállása: Üvegfémek ellenállása azonos összetételű kristályos 
fémekhez képest nagyobb. (ezért alkalmazhatók fűtőszálként.). Az amorf ötvözet 
ellenásának hőfoktényezője kicsi. A „vegyértékelektron” számot igen gyakran 
értelmezik az üvegfémeknél is, mint az egy atomra eső külső elektronszámot. Ez 
azonban félrevezető. Az üvegfémek ugyanis többkomponensű, metalloidokat is 
tartalmazó szilárd anyagok, amelyekben maguk az üvegképző metalloidok nagy 
elektronegativitású komponensek, tehát elemi állapotban nem tipikusan fémes 
tulajdonságúak. Ezen elemi tulajdonságuk érvényesül az üvegállapoton belül is, így 
puszta jelenlétükkel a fémekre jellemző nagy elektromos vezetőképességet csökkentik 
(Si, B). Önmagában tehát ezen elemek jelenléte a fajlagos ellenállást nagymértékben 
növeli, ami tipikusan az üvegfémekre jellemző tulajdonság [29]. A nagy fajlagos 
ellenállás másik forrása az atomi rendezetlenség. Ismert, hogy deformációkkal a 
kristályos fémekben is növekszik a fajlagos ellenállás (vakanciák, diszlokációk 
keletkezése). Ilyen szempontból az üvegfémek tehát anyaghibákkal telített rendszerek, 
amelyek elektromos ellenállása – ennek megfelelően – nagyobb, mint a „hibamentes” 
fémes anyagoké.  Ennek oka az atomi rendezetlenség. Az üvegfém fajlagos ellenállása 
az üvegátalakulási hőmérsékleten csökken, aminek oka feltehetően valamilyen 
dinamikus jelenség (9. ábra). Így mutatható ki legegyszerűbben az amorf-kristályos 
átalakulás. Kisebb mértékű átalakulás amorf állapotban is lehetséges, de ez az 
úgynevezett szerkezeti relaxáció, ami a fajlagos ellenállás változásának szempontjából 
elhanyagolható. 

 

 
 

9. ábra: Fe35Ni35Cr10Si6B10 összetételű amorf ötvözet ellenállás-hőmérséklet összefüggése 
alacsony hőmérsékleten, különböző szerkezeti relaxációt eredményező hőkezelések után 

a [30] alapján 
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2.2. Amorf és kristályos ötvözetek keménység- és termofeszültség-mérés vizsgálati 
módszerei: 
 
2.2.1. Keménységmérés: 
 

A keménységmérés teljes, minden részletre kiterjedő ismertetése meghaladná jelen 
doktori értekezés terjedelmét, ezért részletesen csak az alkalmazott Vickers-keménységi 
eljárások ismertetésére szorítkozom. A teljesség kedvéért azonban a leggyakrabban 
alkalmazott szabványos eljárásokra is kitérek, amelyek az értekezés függelék részének 12.2-es 
fejezetben találhatók. 

A keménységmérés metodikai alapjai a karcolásra vezethetők vissza. 1822-ben 
Mohs ásványokat karcolt egymással, ezáltal határozta meg keménységüket. Amelyik ásvány a 
másikat megkarcolja, az a keményebb, így 10 tagból álló keménységi sorozatot állított össze, 
amelyben minden következő ásvány keményebb, mint az előző.   

A keménység alapvető anyagjellemző, a behatolással szembeni ellenállást jelenti, 
értéke tetszőleges, ezért nincsen abszolút szabványa. A keménység meghatározott módszer – 
adott terhelés, pontos időtartam és jól definiált szúrószerszám alak –  alkalmazása esetén 
mennyiségi jellemző. Értékének definiálásához szükséges a lenyomat mérete, illetve a 
deformált felületre nehezedő nyomás pontos ismerete, aminek mérési metodikáját Brinell 
fejlesztette ki 1900-ban. 

A méréseimet gyémántgúla szúrószerszámú Vickers-féle mikrokeménység-mérő 
berendezéssel végeztem. A gyémánttal történő keménységmérés Ludwik nevéhez fűződik, aki 
acélok vizsgálatához 90˚-os csúcsszögű gyémánt kúpot használt 500-tól 3000 kg-ig terjedő 
terhelés-intervallumban [31].  

Sikeres Vickers-tesztet először 1925-ben végeztek négyzet alapú polírozott gúlát 
alkalmazva 1-120 kg terhelés-tartományban. A szúrószerszám geometriai méreteit a Brinell-
golyó lenyomatát alapul véve alakították ki, hogy a két módszer összehasonlítható legyen. A 
közepes Brinell-golyóátmérőt alapul véve a Vickers-gúla csúcsszöge 136˚-nak adódott 
(13. ábra). A keménység az átlók és a terhelés megadásával együtt értelmezhető. A legtöbb 
anyag – így a fémek is – folyási jelenségeket mutatnak keménységmérés során. Ennek 
kiküszöbölésére – Meyer javaslata alapján – a vizsgált fémet az egyensúly beálltáig kell 
terhelni, amely például lágy réz esetén két perc. A hosszú mérési idő miatt ez csak 
laboratóriumi körülmények között alkalmazható. Ipari alkalmazáskor a terhelés és annak 
időtartama szabályozott, például acélnál 30 kg 15 s, könnyűfém esetén 10 kg és 30 s. A 
meghatározott terhelési idő ellenére a lenyomat sarkaiban a fém az eredeti magasságban 
marad, a deformáció oldalai mentén viszont a vizsgált minta az eredeti felülete fölé – a 
lenyomat mélységi irányával ellentétesen - felpréselődik. Ahogy a lenyomat oldalai 
kidomborulnak, úgy konvex hordó forma jön létre (10. ábra).  Az ellentétes süllyedési 
folyamat közben konkáv forma alakul ki.  

Ezek a jelenségek konvex esetén 10%, konkávnál pedig ennél kisebb mértékű 
eltérést okoztak a keménység értékének meghatározásakor [31, p.:41]; [32, pp.:18].  

 

 
10. ábra: Süllyedési folyamat közben a fém felületén a gyémántgúla által létrehozott formák  

a [32] alapján  
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Bergsman és Travaillé kísérletei során arra az eredményre jutott, hogy anizotrop 
fémeknél a piramis összetett lenyomatokat képez, így okozván problémákat a vizsgálatnál. 
Gúla szúrószerszám alkalmazásakor a legnagyobb deformáció az oldal közepénél, a legkisebb 
a szerszám élei mentén jelentkezik, ezért a gúla-alakú benyomódás vetülete nem egy síkban 
fekszik, amire O'Neill vezetett be korrekciót.  

Kis terhelésekhez Berkovitch fejlesztett ki háromszög alapú gúlát. Függetlenül, hogy 
háromszög vagy négyszög alapú a szúrószerszám, a kialakuló lenyomatok mindig hasonlók.  

A korai makrokeménység tesztek nagymértékben függtek a gyémánthegy által 
létrehozott deformáció nagyságától, pontosságuk viszont alulmaradt a makro nagyságú 
Brinell-, Vickers- vagy a Rockwell-teszttel szemben. Ezt a problémát kiküszöbölendő 
ötvözetek mikroösszetevőinek tanulmányozása érdekében Le Gris alacsony terheléssekkel 
készített lenyomatokat.  Magának a gyémántnak a tesztelését a Knoop készülék tette lehetővé.  

Kristályos anyagok keménységére a 
 

FHV σ3≅                (6) 
 
képlet ad jó közelítést,  
 
ahol:  
F: a terhelő erő  
σ: az adott terheléshez tartozó nyírófeszültség.  

 
Merev plasztikus anyagoknál azonban a gyémántgúla súrlódását is figyelembe kell 

venni [31]. 
A súrlódás mellett az anyag lenyomat menti deformációja Brinell-vizsgálatnál 

ugyanúgy megfigyelhető, mint Vickers esetén (11. ábra). 
 

 
11. ábra: Brinel-l és Vickers-keménységmérés mérés során kialakuló deformáció a vizsgált 

fém felületén 
a [32; pp.:19] alapján 

 
Napjainkban statikus és dinamikus keménységmérő anyagvizsgálati eljárásokat is használnak, 
ezért a következőkben röviden ismertetem csoportosításukat. 
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2.2.2. A keménységmérés típusai: 
 
•  Statikus vizsgálatok: Általában gömb, kúp vagy gúla alakú szúrószerszámot nyomunk a 

fém felületébe meghatározott terheléssel adott időintervallum alatt. A keménység 
kalkulálható a maradó alakváltozás mértékéből, azaz az anyag plasztikus folyásából. A 
folyás mértékét meghatározhatjuk a létrehozott deformáció mélységéből, illetve a 
deformált tartomány méretéből (átlók mérete). Ha az anyag lágyabb, a deformáció 
nagyobb, illetve fordítva. Ilyen statikus vizsgálat a: Brinell-, Knoop-, Rockwell- 
(Függelék 12.2) és a Vickers-eljárás. A statikus keménységmérésnek két nagy csoportja 
különböztethető meg: 

 
1. Makrokeménység mérés: a terhelőerő a szúrószerszámon legalább 1 kg. 
2. Mikrokeménység mérés: a terhelőerő kisebb, mint 1 kg. Az alkalmazás extra kicsi 

méretű tárgyak, edzett vékony alkatrészek, lapos felületek, foliák és különböző 
anyagok egyes alkotóinak vizsgálatát foglalja magában.   

 
• Dinamikus vizsgálatok: (Függelék 12.3.) Szabványosított méretű és alakú tárgyat ejtünk 

meghatározott magasságról a vizsgálandó tárgy felületére, majd a visszapattanás 
mértékéből számítjuk a keménység értékét. Ilyen például a Szkleroszkóp berendezés 
(Függelék 12.3.1.) a műanyagok keménységének meghatározására alkalmas Shore-
vizsgálat (Függelék 12.3.2.), illetve az Eqotip-eljárás (Függelék 12.3.3.). 

 
•  További speciális eljárások [33]: 

 
1. Karcoláson alapuló teszt: A már ismertetett módszer elve azon alapszik, hogy egyik 

anyag képes megkarcolni a másikat. Ilyen a Mohs teszt. 
2. Karcoló eljárás: Általában gyémánt szúrószerszámot húzunk keresztül a vizsgálandó 

anyag felületén ismert terhelés- és az alakjellemzőkkel. Az így kapott barázda 
szélessége adja a keménység értékét. Ilyen például a Bierbaum teszt. 

3. Lengő teszt: A keménységet az erős forgócsappal rendelkező, a vizsgálandó 
munkadarab felületén nyugalmi helyzetű ingának az amplitudóváltozása adja. Ilyen 
a Herbert inga. 

4. Forgácsoló vizsgálat: A forgácsolószerszám a próbadarabról szabványosított méretű 
forgácsot választ le. 

5. Abráziós vizsgálat: A munkadarabot egy rotációs edénybe helyezik, majd a létrejövő 
kopás mértékéből következtetnek a keménységre. 

6. Eróziós vizsgálat: Homok, vagy más abrazív granulátum érintkezik a vizsgálandó 
munkadarab felületével kontrollált körülmények között. Adott idő alatt kialakuló 
anyagveszteség adja a keménység értékét. Ezt a vizsgálatot őrlőkerekeknél 
alkalmazzák.  

 
Vizsgálataim során a statikus elvű Vickers-keménységmérési eljárást alkalmaztam, ezért 
ennek ismertetésére a következőkben részletesebben kitérek.  
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2.2.3. A Vickers-eljárás kifejlesztése: 
 
A Brinell-eljárás hibája, hogy a golyó méretétől és a terhelés nagyságától függ a 

keménység értéke. 400 HV feletti keménység esetén a Brinell- és a Vickers-eljárás eltérő 
értékű, aminek oka a Brinell-golyó deformálódása. Ezekben az esetekben a valóságosnál és a 
Vickers-lenyomatnál kisebb értéket kapunk (12. ábra). Az ábra tájékoztató jelleggel 
tartalmazza a Vickers- és Brinell-keménységgel nagyszámú összehasonlító mérés alapján 
szerkesztett Rockwell-görbét is. A Rockwell-eljárás összehasonlíthatóságával az a probléma, 
hogy a nagy keménységek tartományában a keménységkülönbségeket kicsinek méri, míg lágy 
anyagoknál eltúlozza. 

 
12. ábra: Brinell- és Rockvell-keménység összehasonlítása a Vickers-értékkel  

[33] 
 

Ezekben az esetekben a statikus Vickers-eljárás használandó, amikor a vizsgálandó 
anyag felületébe 136˚ –os csúcsszögű négyzetalapú gyémántgúlát nyomunk. A Vickers-gúla 
csúcsszögét úgy állapították meg, hogy a Vickers-keménység értékei lehetőség szerint 
egyezzenek meg a Brinell-keménység értékekkel. A Brinell-golyót a tárgyba olyan erővel kell 
nyomni, hogy a kapott lenyomat a golyó átmérőjének 0,25 és 0,5-szerese közé eső átmérőjű 
lenyomatot hagyjon. A két méret középértéke: d=0,375D. A Brinell-golyó ilyen méretű 
köréhez 136˚-os csúcsszögű érintőgúla illeszkedik (13.ábra). [34] 

 
13. ábra: A Vickers-szúrószerszám jellemző méreteinek vázlatrajza 

 a [32] alapján 
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A keménység számértéke az „F” erőnek és a lenyomat „A” felületének hányadosa (7), – mint 
a  Brinell-vizsgálat esetében – ezért bizonyos terhelőerő tartományban azonos terhelések 
esetén a HB és a HV keménységértékek megegyeznek  

A
FHV ⋅

=
102,0 ;

854,1

2dA = ; 2

189,0
d

FHV ⋅
=  [N/mm2], (7) 

ahol: 
F: a terhelőerő N-ban mérve 
A: a lenyomat felülete 
d: lenyomatátló. 
 

A Vickers-keménységmérés (MSZ EN ISO 6507-1): 
 
A Vickers-keménységmérés alkalmazható kemény és lágy anyagoknál egyaránt, valamint 
fóliák, szövetszerkezetek és keménységeloszlások vizsgálatára. [35]  
 

• A szúrószerszám polírozott palástú gyémánt, így a legkeményebb anyagok is 
vizsgálhatók. 

• Kis terhelés miatt nem töri át a vékony réteget, ezért segítségével vékony kérgesített 
felületi rétegek keménysége is meghatározható. 

• A lenyomat felülete arányos az erővel, így a terhelés bizonyos határok között nem 
befolyásolja a keménység értékét. 

• Az anyagvastagság a lenyomat átlójának minimum másfélszerese. (14.ábra), 
[31; pp.:222], MSZ  EN ISO 6507-1. 

• A kialakuló felkeményedési zónák miatt a lenyomatokat egymástól, valamint a vizsgált 
minta szélétől – a lenyomat középpontjától mérve – a lenyomatátló 2,5-szeresénél 
közelebb nem szabad elhelyezni (14.ábra). [31; pp.:222] 

 

 
14. ábra: Keménységmérési lenyomatok elhelyezhetősége  

a [31] alapján 
 

• Vékony minták mikrokeménység-mérésénél az alkalmazható terhelőerőt és a 
mintavastagságot az MSZ EN ISO 6507-1 szabványban Annex A részében található 
A. 2 nomogram szabályozza (15. ábra).  



Pál Zoltán: Átalakulások vizsgálata Fe alapú ötvözetekben keménység és termofeszültség mérések együttes 
alkalmazásával  

 

 27

 
15. ábra: Vékony acél minták Vickers-féle mikrokeménység-mérésére (HV 

0,01-től HV 100-ig) vonatkozó nomogram MSZ EN ISO 6507-1 
 

A Vickers-keménység – táblázatból, az anizotrópia kiküszöbölése végett a két átló 
számtani középértékének segítségével – közvetlenül meghatározható. Eredménye független a 
választott terhelés nagyságától, mert a kapott lenyomatok geometriailag hasonlók, és felületük 
– ugyanazon anyag vizsgálata esetén – a terheléssel egyenesen arányos. A terhelést szokás kp-
ban kifejezni, ami SI mértékegységre átváltva: 1 kp≈9,81 N; 1 N≈0,102 kp. Különböző 
terhelőerővel végzett Vickers-vizsgálatok eredményei tehát a Brinell-vizsgálattal ellentétben 
egymással összehasonlíthatók, helyettesíthetők. A vizsgáló berendezés teljesen azonos a 
Brinell-berendezéssel, csak a szúrószerszámot kell kicserélni rajta Vickers-gyémántgúlára. 
Mindkét eljárás hátránya, hogy lassú. 

A normál Vickers-eljárás viszont speciális esetekben nem alkalmazható. Ilyen, 
például a szigorú felületi tűrésű próbadarab - amely felülete lenyomattal nem deformálható, 
vagy a vékony minták vizsgálata. Ilyen esetekben a Vickers-féle mikrokeménység-mérési 
eljárás a használatos.  
 

Jelmagyarázat: 
 
a: keménység értéke HV 
b: minimális vastagság, t (mm) 
c: lenyomatátló hossza, d (mm) 
d: Keménység jelölése HV 
e: alkalmazott terhelőerő, F (N) 
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Vickers-féle mikrokeménység-mérés (MSZ EN ISO 6507-1): Vickers-féle mikro- és 
makrokeménység-mérés gyakran eltérő eredményeket ad, mivel a Vickers-féle 
mikrokeménység-mérésnél nem hanyagolható el a benyomás által okozott deformáció 
nagysága mellet az elasztikus jellegű anyagi viselkedés sem. Ennek az elasztikus 
tartománynak a nagysága alumínium esetén a benyomódási mélység 1-10%-a, réz esetén 5-
20% és acélok esetében 10-30%. [31] 
A Vickers-féle mikrokeménység-mérés leolvasási pontatlansága (16. ábra) nagyobb, mint a 
makro Vickers-keménységmérési eljárás azonos jellemzője, ezért a mérések relatív hibája is 
nagyobb. Ez a probléma főleg rendkívül kis terhelések alkalmazásakor jelentkezik.  

 
16. ábra: A szabálytalan alakú lenyomat leolvasási pontatlanságának rajza 

[Hanemann D 32 mikrokeménység-mérő berendezés használati utmutatója alapján] 
 

További probléma, hogy míg makro Vickers-módszernél átlagos 
keménységértékeket mérünk, addig a mikrokeménység-mérésnél helyi lokális értékek 
mérésével növekedhet a mérési bizonytalanság (például kristályos anyagoknál az egyes alkotó 
fázisok keménysége), ezért megfelelő számú mérés elvégzése szükséges. Bár a két módszer 
némiképp eltérő eredményeket produkál, mindkettő azonos tendenciák levonására nyújt 
lehetőséget. Ezek a tendenciák az anyagok keménységén kívül más tulajdonságaikban is 
megnyilvánulnak. 
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2.3. A keménység és más fizikai tulajdonságok összefüggése:  
 

Az elektronegativitás az adott kémiai elem kötésben résztvevő vegyérték 
elektronjaira gyakorolt vonzóerejét fejezi ki, illetve meghatározza az elemek legfőbb fizikai 
és kémiai tulajdonságait is. Az összes fém elektronegativitását egy elemhez, a hidrogénhez 
viszonyítják. Ahogy csökken az elektronegativitás, úgy nő a fémes tulajdonság. Az 
elektronegativitás a periódusos rendszerben jobbról balra, illetve adott oszlopon belül fentről 
lefelé csökken. Az elektronegativitás az anyagok több tulajdonságát is meghatározza. Ilyen a 
két elem között létrejövő kötéstípus, amely nagy elektronegativitás értékek esetén kovalens-, 
eltérő értékeknél ionos-, azonosan alacsony 1-1,8 - es elektronegativitás érték mellett pedig 
fémes kötés. [36] Ha az elemeket összehasonlítjuk az atomi kötőerők természete is 
megnyilvánul a keménység értékében. Legszembetűnőbb a három alapvető kötéstípus és a 
keménység kapcsolata.  

A fémes kötésre – közel szabad-elektronszerkezet, tipikusan a folyásra való hajlam – 
az alacsony keménység jellemző. Ezt a 17. ábra mutatja [31], ahol a fémek keménysége a 
periódusos rendszerben elfoglalt helyük függvényében látható.  
 

1 2 2 3 4 5 6 7

1A 2 3 4 5 6 7A 8 1B 2 3 4 5 6B
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3 4 5 6
● Na Mg Al Si 3s
○ K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se 4s
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17. ábra: Fémek keménysége a periódusos rendszerben elfoglalt helyük, illetve a különböző 
(vegyérték-elektronok) elektronszerkezetük függvényében  

a [31; pp.:192] alapján 
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Tanulságos például a 3d, 4d és 5f fémek (átmeneti és ritka földfémek) 
keménységének összevetése. Mindhárom esetben maximumot mutat a keménység a 3d, 4d és 
az 5f elektronhéj feltöltöttségének függvényében. A tipikusan ideális fémes karakterű alkáli 
elemek, nemes fémek (Au, Cu) a legkisebb keménységűek.  

A fémes viselkedéssel ellentétben a félvezetőket (a kovalens kristályokat: Si, B, C) a 
nagy keménység jellemzi. Az intermetallikus vegyületek szintén jóval keményebbek a 
színfémeknél. Megállapítható tehát, hogy a kötéstípusok alapvető hatással vannak a 
keménység értékére, amit azonban egyéb tényezők is befolyásolnak. 
 
2.3.1. Kristályos és üveg ötvözetek keménységét befolyásoló tényezők:  
 
A dolgozat kísérleti részében üvegfémeket vizsgáltam. Ezekben az anyagokban a különböző 
keményedési mechanizmusok együttesen, egymással kölcsönhatásban fejtik ki a 
hatásukat. [37] Az értelmezés szempontjából szükséges, a kristályos ötvözetek ezen 
mechanizmusaival való összehasonlítás. A szóbajövő kísérleti módszerek és nehézségek 
tárgyalására a dolgozat eredményeinek ismertetése során térek ki.  
 
Kristályos ötvözetek keménységét befolyásoló tényezők:  
 
• Oldott atomok által okozott felkeményedés: Kristályos anyagok esetén az oldott 

atomok által keltett keményedés részben az alapfém, és az oldott atom közötti 
méretkülönbség, részben pedig az alapfém elektronszerkezetében bekövetkező változás 
eredménye. A deformált és az oldott atomok által okozott keményedési mechanizmus 
kölcsönhatása kristályos ötvözetekben egyértelműen kimutatható. Ennek mechanizmusa a 
Hume – Rothery szabályok érvényesülése alapján értelmezhető. Nagyobb 
méretkülönbség, nagyobb elektronegativitás és nagyobb valenciaeltérés esetén nagyobb a 
felkeményedés is. 1 at.% ötvözőt tartalmazó réz ötvözet esetén mutatja ezt a 18. ábra. 
Látható, hogy a Kobalt a vizsgált anyagoktól eltérően viselkedik, aminek feltehetően 
kristályszerkezeti oka van (hexagonális szerkezet).  

 
18. ábra: Réz ötvözet vickers-keménységének változása az ötvözők és az alakítás mértékének 

függvényében 
[31; pp.: 114] 

al
ak

ítá
si

 fe
lk

em
én

ye
dé

s 
(h

en
ge

rlé
s)

 
ál

ta
l o

ko
zo

tt 
ke

m
én

ys
ég

nö
ve

ke
dé

s 
 1

 a
t.%

-r
a 

ve
tít

ve
, H

V 

 oldott atomok által okozott 
felkeményedés 1 at.%-ra vetítve, HV 

20 % 
deformáció 

60 % 
deformáció



Pál Zoltán: Átalakulások vizsgálata Fe alapú ötvözetekben keménység és termofeszültség mérések együttes 
alkalmazásával  

 

 31

• Deformációból adódó felkeményedés (alakítási keményedés): Erőteljes deformációval 
az anyagban kristályhibákat és diszlokációkat hozhatunk létre. A diszlokáció mentén 
például sérül a koordinációs szám. A mechanikai deformációval felkeményített tiszta 
fémek keménysége  hőkezelésük hatására csökken (feszültségmentesítő hőkezelés).  

 
• Precipitációs felkeményedés: Ez a fajta felkeményedés kristályos ötvözetekben úgy 

értelmezhető, hogy a precipitátumokon fennakadnak a diszlokációk, és minél tovább 
deformáljuk az ötvözetet, annál több diszlokáció akad fel.  

 
• A keménység és a Young-modulus (E) kapcsolata: A keménység meghatározásában az 

„E” - nek jelentős szerepe van. Ezt mutatja a 19. ábra. Petty és O’ Neill vizsgálták a 
keménységet különböző kristályos anyagok esetében olvadáspontjuk felének megfelelő 
hőmérsékleten a Young-modulusuk függvényében kristályszerkezetük (hexagonális és 
köbös kristályrács) szerint szétválasztva. Az olvadáspont elérésekor az anyagban található 
atomokat a rácspontokban rögzítő erők (kötések) felszakadnak, így fél olvadásponti 
hőmérsékletet létrehozva az eltérő anyagok szerkezetében lévő kötések közel azonosan 
viselkednek. A méréseik azt bizonyítják, hogy a nagy keménységű fémek, mint például a 
Co, Mo, Rh, Ir rugalmassági modulusa is nagyobb a többi féménél. További 
tapasztalatként elmondható, hogy kisebb elaszticitású fémeknek kisebb a keménységük is. 
Ilyen, például a Zr, Ag, Ti, Cu.  

 
 

19. ábra: Kristályos anyagok Vickers-keménysége olvadáspontjuk felének megfelekő 
hőmérsékleten a Young-modulusuk  függvényében  

[31; pp.: 196] 
 

• A Young-modulus a Vickers-keménységhez hasonló viselkedést mutat az 
elektronszekezet függvényében (20. ábra), tehát periodikusan változik a periódusos 
rendszerben való elhelyezkedés - így az elektronhéjak feltöltődésének - függvényében. A 
3d, 4d, 5f elektronhéj növekvő Vickers-keménységet jelent. A 17. és a 20. ábrából látszik 
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tehát, hogy a Vickers-keménység és a Young-modulus egymással összefüggő 
mennyiségek.  
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20. ábra: Az fémek Young-modulus értékei a periódusos rendszerben elfoglalt helyük  

függvényében  
a [31; pp.:197] alapján 

 
Üvegfémek keménységét befolyásoló tényezők: 
 
Oldott atomok által okozott felkeményedés: A tárgyalt üvegfém típusok 3d átmenetifém 
alapúak, de az üvegképzési hajlam elősegítése érdekében metalloidokat (esetünkben B, Si) is 
tartalmaznak. Ami az üvegfémek keménységét meghatározó tényezőket illeti, bonyolult 
módon keverednek a kristályos ötvözeteknél említett felkeményedési mechanizmusok. 
Egyensúlyi állapotban ezek az ötvözetek minimálisan kétfázisúak, amelyek közül az egyik 
intermetallikus vegyület. Korábbról már ismert, hogy ez utóbbiak keménysége a tiszta 
fémekhez képest jóval nagyobb. A kémiai kötések (bár nem egyensúlyi jelleggel) módosulnak 
a jelenlévő metalloidok hatására. Így a metalloid koncentráció növekedésével az üveg 
keménysége is növekszik (21. ábra). 

 
21. ábra: Fe-B Vickers-keménysége a metalloid koncentráció függvényében  

[38] 
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A Bórtartalom 25 at. % körül telítésbe megy át, a kialakult szerkezet egyre inkább közelít a 
Fe3B metastabil kristályos fázis szerkezetéhez és összetételéhez, valamint keménységéhez. 
 
• Öntés által létrehozott hibaszerkezet okozta felkeményedés: Gyorshűtéssel is 

létrehozhatók vakanciák (kristályhibák bevitele), így az anyagok rendje helyileg felborul, 
aminek eredményeként feszültséget viszünk az anyagba. Érdekes tény, hogy 
üvegfémeknél a keménység a hőkezelések hatására általában növekszik. Ebben azonban 
nem a vakanciák, hanem más – később tárgyalásra kerülő – mechanizmusok játszanak 
szerepet. [39] 

 
• Kötés állapotából adódó felkeményedés: A vizsgált üvegfémekben kovalens kötés 

található, ami magyarázza a fémes kötésnél nagyobb keménységet és a nagy ridegséget. 
 
• Amorf anyagok Young-modulusa: kristályos megfelelőjüknek 60-80%-a. Ez az érték 

azonban argon atmoszférában 1 óráig 400˚C-on hőkezelt Co77Si11,5 B11,5; 
Co68Fe4Mo1Si13,5B13,5 és Fe79Si13 B9 üvegfém szalagok esetén megnőtt. [40; 41]  

 
Vizsgálataim során, a Vickers-féle mikrokeménység-mérési eljárást használtam. Mivel 

vékony minták keménységét mértem, a mérési hiba minimalizálása érdekében szükséges a 
mért értéket befolyásoló hatások minél alaposabb tanulmányozása is. 
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2.3.2. Üvegek Vickers-féle mikrokeménysége [42]:  
 

Feszültségmentesítő hőkezelésen átesett, valamint gyorshűtött ólomtartalmú illetve 
ólommentes átlátszó, és vitrit üvegen végzett Vickers-féle mikrokeménység-mérések azt 
mutatták, hogy a felületi nyomófeszültséget tartalmazó gyorshűtött darabok keménysége 
alacsonyabb, mint a feszültségmentes szilikátüveg mintáké. Ez a tulajdonság ellentétes a 
fémek felületi nyomófeszültségre adott reakciójával. A feszültséges és a feszültségmentes 
(temperált) ólommentes üveg minta közötti keménységkülönbség a 22. ábrán látható: 
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22. ábra: Keménység különbség a feszültséges és feszültségmentes (temperált) síküvegen 
a [42] alapján 

 
A különböző mértékű hajlítófeszültségnek alávetett üveglapok húzott oldalán 

végzett keménységméréskor a felületi keménység érték nő, ami fordítottan arányos a 
különböző gyorshűtés okozta felületi nyomófeszültséggel (23. ábra).  
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23. ábra: A keménység változása mechanikai húzófeszültség hatására  

a [42] alapján 
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Az üvegek gyorshűtéssel történő előállításuk miatt nagymértékű maradó-feszültségekkel 
terheltek. Ez a nagy hűtési sebesség azonban közönséges üvegeknél nagyságrendekkel kisebb, 
mint az üvegfémeknél. Üvegek esetén a feszültség a rossz hővezetéssel, míg üvegfémeknél 
(függelék 12.1 fejezetében ismertetett előállítási mechanizmus során) a forgó hengerrel 
érintkező és azzal átellenes két felület közötti eltérő hűtési sebességgel magyarázható. A két 
oldal közötti hűtési sebességkülönbség gyártási sajátosság. Ez a hatás viszont a minta 
vastagsága miatt elenyésző. Üvegrudak esetében a kritikus keresztmetszet jóval nagyobb (24. 
ábra). Kezdetben a minta külső felülete és belső térfogata egyaránt olvadék állapotú és 
feszültségmentes (a). Először a külső felület és az ehhez közeli belső, gyűrű alakú térfogat (b), 
majd a belső, tengelyvonalhoz közeli rész szilárdul meg (c). Megszilárdulás során az üveg 
térfogata csökken. Így a belső zsugorodó térfogat a korábban megszilárdult külső felület 
összehúzza. A külső felületben így nyomófeszültség, a belső részekben pedig húzófeszültség 
jön létre (d). [43]  

 
a)             b)             c)                    d) 

 
24. ábra: Az üveg megszilárdulása, és a maradó feszültség kialakulása 

a [42] alapján 
 

A termikus eredetű feszültségek keletkezésének oka az üvegátalakulás adott 
hőmérséklettartományban történő lezajlása. A gyorsabban hűtött üveg nagyobb 
szabadtérfogatú, nagyobb szabadenergiájú és entrópiájú állapotot jelent, ami nagyobb 
maradófeszültségek jelenlétével jár együtt. Síküvegek esetén a hőelvonás az üveglap mindkét 
oldalán azonos, így a kialakuló feszültségkép szimmetrikus (25. ábra). (Feszültség 
szempontjából a síküvegben két, az üveg középvonalához képest szimmetrikusan 
elhelyezkedő semleges szál található.)  

 
25. ábra: A síküveg megszilárdulása során kialakuló maradó feszültség 

a [42] alapján  
 
A keménységet azonban nem csak az üvegekben előállításukkor kialakuló maradó feszültség 
befolyásolja, hanem kristályos anyagokhoz hasonlítható módon a deformáció, az oldott 
atomok jelenléte és a precipitáció is. Ezen hatások ismertetésére kristályos és amorf anyagok 
esetén külön-külön kitérek. 
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2.3.3. Keménységmérés során fellépő fizikai jelenségek:  
 
Ismert probléma, hogy vékony rétegek keménységének meghatározásánál jelentősége lehet a 
szubsztrát anyagának (keménységének), ha adott terhelési szint felett a gyémántgúla 
behatolási mélysége összevethető a mérendő réteg vastagságával. Ez az arány általában:  
 

vd ⋅= 7,0 ,                (8) 
 
ahol:  
d: a lenyomat átlója  
v: a mérhető minta vastagsága  
 
A benyomódási mélység pedig a mintavastagságnak maximum a tizede. [31; pp.:222] Ennek 
az előírásnak fizikai háttere nyilván az, hogy- bár a benyomás által kialakított mélység 
töredéke a mintavastagságnak- az általa létrehozott deformált térfogat mérete lényegesen 
nagyobb részre terjedhet ki. Ez a deformációs állapot (zóna), amelyben felkeményedési 
folyamat léphet fel. A 26. ábra az 1 és a 7%-ban alakított tartományt valamint a plasztikus-
elasztikus határátmenetet is mutatja. 

 
26. ábra: Vickers- és Brinell-szúrószerszám által létrehozott deformációs zóna  

[31; pp.:43] 
 
Ennek a plasztikus zónának a mérete lenyomatkészítéskor a kialakuló lenyomat méretététől és 
anyagi tulajdonságaitól függően eltérő.  

A felkeményedett zóna tulajdonságai a keménység mérőszámában nyilvánulhatnak 
meg. A keménységnek fent említett terhelő erőtől való függését különböző felkeményedési 
folyamatokkal értelmezik. Ezek a folyamatok befolyásolják a keletkező lenyomat alakját is. 

A lenyomat konvex vagy konkáv jellege anyagi tulajdonság, ami szerint 
megkülönböztetünk „feszültség hatására kismértékben felkeményedő” (27. ábra „a”) és 
„feszültség hatására nagymértékben felkeményedő” (27. ábra „b”) anyagokat.  
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27. ábra: Süllyedési folyamat közben a fém felületén a gyémántgúla által létrehozott 

lenyomatok  
[44]  

 
B. Taljat and G.M. Pharr vizsgálta végeselemes szimulációval az anyag viselkedését gömb 
szúrószerszámmal végzett keménységmérés esetén. A modellalkotáskor Hill 1989-es 
deformációelméleten alapuló felkeményedés törvényéből (9) indultak ki. 
 

nK εσ = ,                (9) 
 
ahol: 
σ: mechanikai feszültség 
K: alakítási felkeményedés együtthatója 
ε: fajlagos deformáció 
n: alakítási felkeményedés kitevője 
 
Az alkalmazott modell bebizonyította, hogy a benyomódás alatti alakítási felkeményedés nem 
kizárólagos oka a felgyűrődés alakjának. A merev, plasztikus modell esetén ezért n = 0 -nak 
választják, hogy a többi tényező hatása elemezhető legyen, azaz  
 

KnK n =→== σεσ 0;  . 
 
A felgyűrődésben közrejátszik a plasztikus-elasztikus deformáció aránya )( YE σ , a 
benyomódási-mélység és a szúrószerszám átmérő arány )( Rh , valamint a súrlódási tényező 
(μ) is. Hengerszimmetrikus koordináta rendszerben több anyag viselkedését vizsgálták a 
100%-osan plasztikustól )( ∞⇒YE σ  a 100%-osan elasztikusig )0( =YE σ . Vizsgálataik 
kiterjedtek a lenyomat létrehozására és a terhelés megszűntetésére is (28. ábra, ahol: r a 
koordinátarendszer sugara, z a koordinátarendszer magasság irányú mérete, h a benyomódási 
mélység „a” pedig a lenyomat sugara). A végeselemes modell szerint a lenyomat 
létrehozásakor a szúrószerszám mentén a teljesen plasztikus anyag gyűrődik fel a 
legmagasabbra, míg terhelés csökkentésekor a teljesen elasztikus anyag esetén nem marad 
lenyomat. Ezen felül elemezték még a szúrószerszám és a vizsgálandó anyag közötti súrlódási 
tényező hatását, amikor is figyelembe vették alakítási felkeményedést is (n ≠ 0). 
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Terhelési szakasz Tehermentesítési szakasz 
28 . ábra: A lenyomat szélei mentén kialakuló besüllyedés és felgyűrődés gömb szúrószerszám 

esetén 
 [45] 

 
Látható, hogy a szúrószerszám és a vizsgálandó minta anyagpárosítása is 

nagymértékben befolyásolja a kialakuló lenyomatformát (29. ábra). Azonos körülmények 
között a súrlódási tényező csökkentése növeli a felgyűrődés mértékét. [45] 
  

 
29. ábra: A lenyomat és a vizsgálandó anyag között fellépő súrlódási tényező hatása  

[45] 
 

W. J. Poole, M. F. Ashby és N. A. Fleck kísérletei során hőkezeléssel kilágyított és 
mechanikai alakítással felkeményített réz munkadarabokon megállapította, hogy 100 nm-nél 
kisebb lenyomatmélység esetén a keménységmérés során egyedi diszlokációk alakulnak ki. 
100 μm-nél nagyobb benyomódási mélység esetén pedig a keménység független a lenyomat 
nagyságától, a benyomódási mélységtől. Megvizsgálva 100 nm és 100 μm közötti 
lenyomatmélység esetén a keménység benyomódási mélység függését arra a következtetésre 
jutottak, hogy a keménységet a deformáció során a lenyomat alatt kialakuló diszlokációk 
összesége befolyásolja. A plasztikus deformáció növelésével a diszlokációk száma nő. 
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Megállapították, hogy a kilágyított rézen lévő lenyomat megfelel a 27. ábrán látható „b”-
típusú lenyomatnak, azaz a keménységmérés során bevitt feszültség hatására nagymértékben 
felkeményedik az anyag, míg a mechanikusan felkeményített réz esetén a lenyomat a 
27. ábrán látható „a”-típusú lenyomatnak felel meg, azaz feszültség hatására kismértékben 
keményedik fel a korábban már mechanikai alakítással felkeményített réz próbatest [46].   

Az anyagok deformáció (például keménységmérés) hatására bekövetkező 
felkeményedésének típusa egyértelműen látható a terhelőerő-benyomódási mélység 
függvényében való ábrázolásakor (30. ábra). 

William D. Nix és Huajian Gao mikrométeres nagyságrendben vizsgálták kúpos 
szúrószerszámmal réz egykristály, hidegen alakított réz, illetve ezüst egykristály esetén a 
keménység benyomódási mélység függését. A jelenségek értelmezésekor a lenyomat alatt 
kialakuló diszlokációkat vették alapul. Megállapították, hogy vékony rétegek keménység-
mérésekor a szúrószerszám meghatározott feszültség gradienst jelöl ki. Hasonló diszlokáció-
felhalmozódás alakul ki, mint normál esetben, amit a vékonyréteg-szubsztrát érintkezésénél a 
geometriai kényszer miatti extra diszlokáció felhalmozódások befolyásolnak. Ezek a 
diszlokáció felhalmozódások a vékonyréteg-szubsztrát érintkezés irányába rendeződnek. [47] 
A diszlokációk ezen viselkedése plasztikus deformációnak kitett réz egykristályon 
röntgendiffrakciós eljárás segítségével pontosan vizsgálható [48]. A deformáció sebessége 
azonban kisebb volt, mint 5x10-5 s-1, ami egy nagyságrenddel kisebb, mint az általános 
mikrokeménységmérés során alkalmazott sebesség. 

A feszültség-irány elméletet alapul véve sokan próbálták végeselemes programokkal 
modellezni a mikro- és nano-keménységmérés során kialakuló lenyomat-méret hatást [49], a 
plasztikus-elasztikus határátmenetet [50], az alakítási felkeményedést [51], a 
tehermentesítéskor vizsgálható elasztikus viselkedést [52], a szúrószerszám alak hatását 
[50; 53] és törékeny anyagok keménységmérésekor létrejövő repedéseket. [54] Ezen 
vizsgálatok alátámasztják, hogy a mélységérzékeny keménységméréssel jellemezhető a minta 
lokális rugalmassága, plaszticitása, tartósfolyása, viszkoelasztikus tulajdonságai, belső 
súrlódása illetve kifáradása.  

Alapesetben a legnagyobb terhelés (Pmax) eléréséig a szúrószerszámon időben 
egyenletesen növekszik a terhelőerő, majd ezt követően egyenletesen csökken. A terhelési 
szakaszban – egymástól el nem különíthető – részben rugalmas, részben képlékeny 
deformáció lép fel, amelyek a tehermentesítés során viszont már szeparálhatóak [55]. A 
lenyomat létrehozása során végzett munkát (Wt) a képlékeny alakváltozási munka (Wp) és a 
rugalamas alakváltozási munka (We) összege adja (30. ábra)  

 
30. ábra: Keménységmérés terhelőerejének benyomódási mélység függvénye  

a [45] alapján 
 

A maximális behatolási mélység (hmax) és a terhelés megszűnte után maradó 
lenyomat mélység (hr) aránya (hr/hmax) egyértelmű utalás az anyag plasztikus-elasztikus 

Terhelési szakasz 
Tehermentesítési 

szakasz 
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viselkedésére. Ha 0,875<(hr/hmax)≤1, akkor a lenyomat oldalai mentén domborulat jön létre 
(27. ábra a része), a lenyomat konkáv (hordó alakú). [44] Tipikusan ilyen viselkedésűek az 
értekezésben vizsgált üvegfém szalagok (47. ábra). Az arányon kívül a P=C’·h2-tel jelölt 
görbe alakja, azaz C’ tényezője is az adott anyagra jellemző (plasztikus-elasztikus) 
tulajdonság, ami meghatározza a lenyomat kialakításakor a lenyomat hatásövezetének 
(félgömb alakú térfogat) a sugarát (C’) (31. ábra). [44]   

 
31. ábra: Keménységmérési lenyomat hatásövezete és jellemző mérete 

a [44] alapján 
 
Tehát az anyag keménységmérésekor kialakuló lenyomat hatásövezetének mérete 
anyagjellemző, az adott anyag plaszitkus-elaszikus tulajdonságainak arányától függ. A 
lenyomat hatásövezetének meghatározásához így szükséges az adott anyag elasztikus 
jellemzőinek, azaz a Young-modulusának ismerete. 
 
Rugalmassági modulus meghatározása: A benyomódási görbe tehermentesítő szakaszán a 
rugalmas feszültségek relaxálódnak, ami nem más, mint a lenyomat benyomódást követő 
„kirugózása” (32.ábra).  
 

 
 

32. ábra: Keménységmérési lenyomat kialakítása és az azt követő „kirugózása” 
hmax=maximális behatolási mélység; hc=a szúrószerszám érintkező felületének mélysége 

(minta berugózása); hf=lenyomat tehermentesítést követő mélysége  
az [56] alapján 
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Ezen folyamatok analízisén alapul a minta átlagos rugalmassági modulusának 
meghatározására vonatkozó Oliver és Pharr módszer [57]. A tehermentesítési görbe kezdeti 
meredekségét (S) 
  

dh
dPS = ,            (10) 

 
és a maximális benyomódási mélységhez (dmax) tartozó kontaktfelület vízszintes vetületét (A) 
meghatározva kiszámítható az úgynevezett effektív rugalmassági modulus (Eeff) 
 

A
SEeff ⋅⋅=

2
1 π
β

 ,          (11) 

 
ahol: 
β: a fej geometriájától függő paraméter Vickers esetén 1,012; Berkovich-fej esetén 1,034. 
[57; 58] 
Ha a szúrószerszám a mintához képest merevnek tekinthető, akkor az Eeff értéke megegyezik 
a minta E-modulusával. Kemény anyagok vizsgálatánál a gyémánt szúrószerszám rugalmas 
deformációját is figyelembe kell venni. Ekkor 
 

i

i

eff EEE

22 111 νν −
+

−
=  ,         (12) 

 
ahol: 
E: a minta modulusza 
υ: a minta anyagának Poisson-száma 
Ei és υi: a gyémánt anyagának jellemzői 
 
Ami a Vickers-féle mikrokeménység-mérési vizsgálatokat illeti, ugyancsak azt találták, hogy 
a mért keménység jelentősen függ az alkalmazott benyomóerő nagyságától (Hanemann 
mikrokeménység-mérő berendezés kezelési utasításában szereplő ábrák szemléltetik). A 
keménység benyomóerő nagyságától való függésének hátterét ugyanakkor áttételesen a 
benyomódási mélység függvényében értelmezi az általam ismert irodalom.  
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2.4. A termofeszültség: 
 

Seebeck 1822-ban kimutatta, hogy két különböző fémből (A; B) álló zárt 
áramkörben áram folyik az „a” és „b” pontok között, ha a csatlakozási pontok „c” és „d” 
eltérő hőmérsékletűek T1, T2 (T1≠T2) (33. ábra). 

 
33. ábra: Termoelektromos áramkör sematikus vázlatrajza 

az [59] alapján 
 

Az elektronok adott maximum érték elérése után fejezik be vándorlásukat a hideg 
pont felé, majd visszaszivárognak a meleg részre, ezáltal visszaállítva az elektromos erőtér 
egyensúlyát. Csak a hőmérséklet növelésével folytatható az elektronok mozgása a hideg rész 
felé ezáltal növelve a termoelektromos feszültséget. Ezért a termofeszültség az 
elektromostöltések entrópia-változásának jellemzője.  

A Seebeck-együtthatót az anyag hőmérséklete, valamint kristályszerkezete 
befolyásolja, jele: „S”. A fémeknek félig töltött vegyérték elektronpályáik miatt tipikusan 
kicsi a termofeszültségük, aminek kialakulásához az elektronok és az atomok közösen 
járulnak hozzá. Szemben a félvezetőkkel, amelyek bevonhatók nagymennyiségű elektront 
vagy atomot tartalmazó rétegekkel, ezáltal nagy feszültség érhető el, a termofeszültséget az 
anyagban található töltéssel rendelkező részecskék száma határozza meg. A termofeszültség 
előjele meghatározza, hogy melyik töltéshordozó dominál az elektromos transzportban.  
Szupravezetők termofeszültsége nulla, mivel elektromos töltéshordozóiknak nincs entrópiája. 
Ez azért van mert a szupravezető elektromos ellenállása nulla, így Ohm törvényét figyelembe 
véve:  

 
IRU ⋅= ,            (13) 

 
ahol: 
U: a feszültség (V) 
R: az ellenállás (Ω) 
I: az áramerősség (A) 
 
a feszültség is nulla. 
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A termo-elektromos mérés érzékenyen reagál a Fermi-felület közelében levő 
vezetési elektronok állapotában bekövetkező változásokra, amit a helyi mikroszerkezeti 
változások is befolyásolnak. A termokör leírására definiálhatunk egy úgynevezett 
termoelektromos-erőt (differenciális termofeszültségi együttható, Seebeck-együttható), 
amelyet a következő kifejezés ír le: 

SAB = T
V

T Δ
Δ

→Δ 0
lim  .          (14) 

A körben keletkezett feszültség nem más, mint az „a” és „b” pontok közti potenciál különbség 
(33. ábra), amely továbbfejtve: 
 

VV =Δ b – Va = (Vb – Vc) + (Vc – Vd) + (Vd – Va) = 

= ∫ ∫ ∫ =++
b

c

c

d

d

a

dVdVdV  

= - =−− ∫∫∫ dTSdTSdTS
d

a
B

c

d
A

b

c
B  

= - =− ∫∫ dTSdTS
c

d
A

d

c
B  

= dTSS A

T

T
B )(

2

1

−∫ .          (15) 

 
Ha T1 és T2 közötti hőmérsékletkülönbség csekély, akkor az SAB állandónak vehető, így: 
 

)()()( 121212 TTSTTSTTSV ABAB −⋅−−⋅=−⋅=Δ ,      (16) 
 
ahol:   SA: „A” fém abszolút termofeszültségi együtthatója 
 SB:  „B” fém abszolút termofeszültségi együtthatója 
 SAB=SB-SA  a differenciális termofeszültségi együttható „A” és „B” anyagból álló 
áramkör esetén. [60] 

Az abszolút termoelektromos-erő (S) egy-egy anyagnak az egyedi fizikai 
tulajdonsága, azaz anyagjellemzője. 

Ha egy feszültségmérőhöz „A” anyagból készült vezetékeket kapcsolunk és másik 
végüket („A”-tól eltérő) „B” anyagból készült tárgyhoz csatlakoztatjuk, potenciálkülönbség 
lesz a körben. Eltérő feszültség jön létre „A”-ban, mint „B”-ben, és a mérőeszköz Va-Vb nettó 
feszültséget mér. A Vab nettó feszültség a hőmérséklet függvényében változik, és ennek a 
változásnak a mértéke a termoelektromos-erő (SAB). Pontosabban, a termoelektromos-erő a 
feszültség változása a Kelvinben mért hőmérséklet függvényében. 

Ezen a jelenségen alapul a termopárokkal történő hőmérsékletmérés. Az eljárás 
alapja, hogy két – ismert termikus karakterisztikával rendelkező – vezetőből álló termopárban 
a csatlakozási pontok között lévő hőmérséklet-különbség meghatározható az előzőleg 
kalibrált feszültségértékekből. Ugyanezt a jelenséget használjuk fel a fémek 
mikroszerkezetének vizsgálatakor. Akimov és Pevzner kifejlesztették az első termoelektromos 
próbát több mint 50 évvel ezelőtt, így megnyílt az út a Seebeck-effektus roncsolásmentes 
anyagvizsgálati alkalmazása előtt. Napjainkig az eljárás fejlesztése eljutott arra a szintre, hogy 
a termofeszültség vizsgálatot alkalmazták például: 2500 Å vastagságú tömbi minták [61], 
szupravezetők [62], cermet (Titán bázisú keményfém: TiC, TiN bázis és Mo, Ni kötőanyag) 
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vékony rétegek [63], félvezetők [64], Al2O3 (zafír), Si és MgO egykristály felületére felvitt 
vékony rétegek [65] valamint Si szubsztrátra felhordott vékony rétegek [66] vizsgálatakor.  

Hogy a termoelektromos eljárás anyagvizsgálatra ténylegesen alkalmazható legyen, 
egy ismert hőmérsékletkülönbséget és egy jól definiált tulajdonságokkal rendelkező vezetőt 
használnak. Ezzel a második vezető (tesztminta) tulajdonságai tanulmányozhatók.  

 A mintában levő különbségek a termoelektromos-erőben bekövetkező 
változásokként jelennek meg.  

Három különböző jelenség hozza létre a termoelektromos-erőt:  
• az elektronok diffúziója a tesztmintán keresztül,  
• a kontaktpotenciál hőmérséklet függése, 
• fonon drag effektus [59] 

 
 Az elektron diffúziós komponens volumetrikus (térfogat) hatás az elektronok 

energia-, és sebességkülönbségétől függ egy olyan áramkörben, amely lefékezheti az 
elektronok folyását. Ez a hatás akkor kimagasló, amikor az elektronok és a fononok közötti 
kölcsönhatás csekély. Ha a termopárok két találkozási pontja ugyanolyan hőmérsékletű, akkor 
a potenciálkülönbségek „kioltják egymást”. Ha hőmérsékletük nem egyezik meg, 
potenciálkülönbség jelentkezik.  

A kontaktpotenciál hőmérsékletfüggősége helyhez kötött hatás és néhány esetben 
jelentősebbé válhat, mint a diffúziós komponens.  

A termikus rácsrezgések (fononok) szintén járulékot adnak a termoelektromos- 
erőhöz. Ha a vezetőben hőmérsékleti gradiens van, akkor a meleg végről a rácsrezgések 
átterjednek a hideg vég felé (Ez a hővezetés). Az elektronok a rácsrezgések terjedésével 
ellentétes irányban fognak mozogni. A phonon drag akkor jelentős, ha a rács hőrezgései 
nincsenek egyensúlyban, ami tipikusan a Debye-hőmérséklet huszadánál alacsonyabb 
hőmérsékleteken következik be. Az értekezésben bemutatott kísérletek Debye-hőmérséklet 
felettiek, ezért ennek elhanyagolható hatása volt az eredményekre. [59] 

  
Ezek alapján két csoportba sorolhatók azok a jelenségek, amelyek befolyásolták a 

vizsgálati eredményeket: egyik a térfogati-, másik az érintkezési-hatással áll kapcsolatban. 
Adott anyagmennyiségen áthaladó elektronok diffúzióját a kémiai összetétel és az anyag 
fázisviszonyai, így termikus előélete befolyásolja. Az érintkezési-hatások, mint például a 
próba során alkalmazott nyomás nagysága, a szonda (tapintótő) megbízhatósága, a meleg- és 
a hidegpontok hőmérséklete, és a szonda (tapintótű) anyaga is hatással vannak az eredményre. 
Meglepő módon a felületi érdességnek kevés, vagy semmi hatása sincs, feltéve, ha jó 
elektromos kapcsolat jön létre a mintában. Más hatások, mint például a szórt mágneses tér és 
a mérőeszközben található másodlagos termofeszültségek, szintén befolyásolhatják az 
alacsony feszültségű mérést, de a vizsgálatok során ezek hatását sikerült kiküszöbölni.  

Üvegfémek vizsgálatakor a kontaktpotenciál és az elektrondiffúziós tag a 
meghatározó. Több fázis együttes jelenléte esetén, ha a fázisok mikroszkópos (néhányszor 10 
mikronos) fázisrészecskék formájában oszlanak el a makroszkópos anyagmintában, akkor az 
egyes fázisokra jellemző egyedi elektron állapotsűrűség a Fermi-felület környezetében a 
mérések szempontjából kiátlagolódik, így a termofeszültség értéke a fázisokra jellemző 
átlagértéket fogja adni. A Fermi-felület közelében az állapotsűrűség ötvözéssel változtatható. 
Ennek hatása azonban csak egyetlen fázis jelenléte esetén tekinthető egyértelműnek. Ezért 
fontos az amorf ötvözetek vizsgálata a mérések elindításakor, mivel ezek egyetlen fázisból 
állnak. Az elektrondiffúziós tag így feltehetően az elektronsűrűség változásával egyértelmű 
kapcsolatban állhat. A vizsgált üvegfázisú anyagok termofeszültsége negatív, míg a kristályos 
anyagokra pozitív termofeszültség és Seebeck-együttható jellemző. 
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3. A kutatás célkitűzései: 
 
Az irodalomból levonható következtetések alapján amorf üvegfémek topológiájára és 
morfológiájára is léteznek kristályos anyagokból származtatott modellek. Ezen modellek 
alkalmazásával bizonyos amorf tulajdonságok magyarázata nem kellőképp definiált. Ilyen 
például az amorf anyagok szerkezeti relaxációja és kristályosodása.  
Az értekezésemben ezért ennek a két jelenségnek a vizsgálatát tűztem ki célul Vickers-féle 
mikrokeménység-mérés és termofeszültség-mérések alkalmazásával. A vizsgálati 
módszerekkel kapcsolatos több metodikai kérdésben az irodalom általános megállapításokat 
tesz kristályos tömbi anyagok vizsgálatát illetően, ilyen például a vékony minták 
keménységmérése, vagy az egyes anyagi jellemzők ötvözőfüggése (90 - 93. ábra). 
[13; 100; 101] Az üvegfémekre vonatkozó vizsgálatok ezért további kutatást igényelnek.  
Ennek megfelelően a konkrét célkitűzéseim a következők: 
   

1. Vickers-féle mikrokeménység-mérés vékony üvegfém szalagokon: 
• A szubsztráthatás kritikai elemzése a Vickers-féle mikrokeménység-mérés 

folyamatában. 
 
2. Termofeszültség-mérés:  

• A termofeszültség-mérés alkalmazása kristályos (ötvözetlen szerkezeti-, nemesíthető 
szerkezeti- és rozsdamentes acél) anyagok hőkezelésekor végbemenő 
fázisátalakulások kimutatására, illetve a kapott eredmények összevetése 
keménységmérési eredményekkel.  

• FeB, FeCrB üvegfém szalagok hőkezeltségi állapotának kimutatása termofeszültség-
méréssel.  

 
3. A termofeszültség és a keménység közötti kapcsolat feltárása a hőkezelés szempontjából 

jellemzően viselkedő kristályos és amorf fémek esetében.  Ezen összefüggés 
segítségével a termofeszültség értékéből következtetni lehet a hőkezelés okozta 
szerkezeti változásra.  
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II. A kutatómunka: 
 
4.1. A kutatás során alkalmazott módszerek: 
 

• Vickers-féle mikrokeménység-mérés  
• Makro Vickers-keménységmérés 
• Deformáció mérés nyúlásmérő bélyegekkel 
• Nagyfelbontású sztereomikroszkópia 
• Röntgendiffrakciós vizsgálat 
• Termofeszültség-mérés 
• Termovíziós vizsgálat 

 
A kutatásaim szempontjából a következőkben csak a legfontosabb módszerekre, illetve a 
hozzájuk kapcsolódó berendezések ismertetésére térek ki. 
 
4.1.1. Vickers-féle mikrokeménység-mérés (MSZ EN ISO 6507- 1 :2006): 
 

A 0,09807 N (10 p) és 1,961 N (200 p) közötti terhelőerővel végzett Vickers-
keménységmérő eljárást Vickers-féle mikrokeménység-mérésnek nevezik. A Vickers-féle 
mikrokeménység-mérést a metallográfiában szövetszerkezet tulajdonságainak meghatározása 
során gyakran alkalmazzák. Egy-egy szövetelem, vagy krisztallit keménységének 
meghatározásakor a lenyomat átlója kisebb kell hogy legyen, mint a kérdéses szövetelem.  

Az általam alkalmazott terhelőerő minimuma 0,1962 N (20 p) maximuma 0,981 N 
(100 p), ami a vonatkozó szabványban meghatározott határértékeken belül van. [67] 
Vizsgálataimat két mikrokeménység-mérő berendezéssel végeztem: 

• Hanemann D32 típusú Vickers-elvű mikrokeménység-mérő (Gyártási szám: 823975) 
(34/a ábra)  

• CSM Micro-Combi Tester integrált mikrokeménység-mérő és mikrokarc-elemző 
(Gyártási szám: S/N 06-207) (34/b ábra)  

 

 
a) b) 

34. ábra: Az alkalmazott Vickers-féle mikrokeménység-mérő berendezések 
 
Mindkét berendezésen azonos nagyságú terhelőerők mellett végeztem a vizsgálatokat. 
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4.1.1. a) Hanemann D32 típusú Vickers-féle mikrokeménység-mérő:  
 
Ezt a berendezést alkalmaztam hőkezeletlen és hőkezelt állapotú üvegfém szalagok 
keménységének vizsgálatakor. A berendezésben a kisméretű, igen finoman csiszolt 136°-os 
gyémántgúlát az anyagvizsgálathoz használt mikroszkóp tárgylencséjébe erősítik úgy, hogy a 
gúla szimmetriatengelye egybe essék a lencse optikai tengelyével. A keletkezett lenyomat 
átlói mérőokulárral mérhetők. A keménység mérőszáma a makro eljárással azonos módon a 
lenyomat átlóiból számítható.  
 
4.1.1. b) CSM Micro-Combi Tester integrált mikrokeménység mérő és mikro-karc 
elemző:  
 
A berendezés V-F 53 jelű Vickers-gyémántgúla szúrószerszámmal rendelkezik és a 
keménységmérés kiértékeléséhez az Oliver & Pharr eljárást (EN ISO 145777-1) alkalmazza 
(35. ábra). 

35. ábra: A benyomódási mélységből számított keménység mérési elve 
 

A mérés során a számítógép a szúrószerszámot állandó benyomódási (terhelési) 
sebességgel nyomja a minta síkra polírozott felületébe, majd ugyanekkora sebességgel emeli 
ki. 

A maximális benyomódási mélységből (hmax) (35. ábra) kiszámítja az érintkezési 
felülethez (Ap) tartozó tényleges hc benyomódási mélység pontos értékét (36. ábra), amihez 
azonban előre meg kell adni az anyag feltételezett rugalmassági modulus értéket (E):  
 

S
F

Ehhc
max

max −= .            (17) 
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36. ábra: Az érintkezési felület meghatározása 

 
A berendezés a számított hc értékből határozza meg az Ap érintkezési felületet. Tökéletesen 
hegyes gúla alakú Vickers-szúrószerszám azonban nem létezik, a valóságban az élek menti 
rádiuszokat figyelembe kell venni. Tökéletes piramist feltételezve az Ap érintkezési felület 
meghatározható. Ekkor 
 

2
0 cP hCA ⋅=            (18) 

 
ahol: 
C0 : állandó 
hc: tényleges benyomódási mélység 
 
Ebből viszont az következik, hogy az alkalmazott szúrószerszámot kalibrálni kell. Így a valós 
Ap értéket a 

...4
1

3
2
1

21
2

0 ++++= ccccP hChChChCA           (19) 
 
egyenlet írja le, ahol (C0, C1, C2,  C3, ...Cn, táblázatból származó értékek).   
    
Az eljárás során a maximális terhelésen tartás időtartama éppúgy meghatározott, mint a 
terhelés és a tehermentesítés ideje.  
Vickers-keménységmérésnél 30 s terhelési- és tehermentesítési-időt, valamint 5 s maximális 
terhelésen tartási időt alkalmaztam minden esetben (37. ábra). 

 
37. ábra: Az alkalmazott Oliver & Pharr eljárás normálerő-idő grafikonja 
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A CSM Micro-Combi Tester a vizsgált minta keménységét a benyomódási mélységből 
számítja (Oliver & Pharr eljárás), de lehetőséget ad a lenyomat átlóinak mikroszkóppal 
történő mérésére, tehát a hagyományos értelemben vett mikrokeménység meghatározására is.  
A Vickers-féle mikrokeménység-mérésnél a lenyomatátlónak és benyomódási mélységnek az 
összefüggésére a 
 

hd 7=              (20) 
 
képlet [W2] ad jó közelítést, ahol 
 
d: a lenyomatátló 
h: a benyomódási mélység 

 
A berendezés méri és regisztrálja az aktuális terhelőerőt a behatolási mélység 

függvényében. A vizsgálat tehermentesítési szakasza (teljesen rugalmas alakváltozás) során 
képes a rugalmas alakváltozás mértékének meghatározására is.  

A CSM Micro-Combi Tester egy elektromágnes segítségével fejti ki a terhelőerőt a 
vizsgálandó darabra. A benyomódási mélységet egy kapacitív elven működő útadó szenzor 
figyeli, miközben a vizsgálandó darab felületét (bázis a benyomódási mélységhez) egy 
tapintóvilla érinti meg. A keménység értéke valamint az elasztikus modulus az erő- 
elmozdulás grafikonból (35. ábra) számított érték. 

A keménység a maximális terhelőerő Fm (az erő- elmozdulás grafikonból 
leolvasható, 35. ábra) és az érintkezési felület Ap (az érintkezési mélységből számított érték) 
hányadosa,  

P

m
IT A

F
H = .              (21) 

A rugalmassági modulus (EIT) a tehermentesítési görbéhez húzott érintő (34. ábra) 
meredekségéből számítható: 
 
A redukált rugalmassági modulust a 

p
IT A

SE
2
π

=∗ ,             (22) 

 
a rugalmassági modulust (EIT

*) a 
( ) ( )

i

i

ITIT EEE

22 111 νν −
+

−
=∗             (23) 

 
képlet fejezi ki. 
 
4.1.2. Vickers-féle makrokeménység-mérés: 
 
A kristályos minták makro Vickers- keméménységének meghatározásához HPO 13/6062 
(Gyártó:  VEB Werkstoffprüfmaschinen Leipzig) keménységmérő berendezést használtam. 
Az alkalmazott terhelés 30 kp, a terhelés ideje 5 s volt.  (A mérés elve: 2.2.3-os fejezet; a 
mérésre vonatkozó szabvány: MSZ EN ISO 6507- 1:2006)  
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4.1.3. Alakváltozás mérése nyúlásmérő bélyegekkel, HBM Hottinger MGC nyúlásmérő 
berendezés [68]:  
 
A mérés elve közismert, miszerint mechanikai igénybevételnek kitett elektromosan vezető 
huzal (napjainkban fólia, integrált áramkör, fémgőzöléssel előállított vezetőréteg) ellenállás 
változása arányos az elektromos vezető deformációjával. Az eredeti kivitelben néhány ezred 
mm átmérőjű, hordozórétegre (kezdetekben papír, később műanyag fólia) ragasztott, néhány 
száz mm hosszúságú huzal megnyúlás (külső terhelő erő) hatására kialakult ellenállás 
változását mérték (a hordozórétegre integrált huzalt, mint mérőelemet ragasztották fel a 
vizsgált szerkezet felszínére). Egy klasszikus kivitelű nyúlásmérő ellenállás vázlatát a 38. a) 
ábra mutatja. A fólia ellenállás egy lehetséges kivitelére a 38. b) ábrán látunk példát. A fólia 
ellenállások „huzal vastagsága” néhány mikrométer. A mérőelem keresztérzékenységének 
csökkentése érdekében a huzalok fordulópontjait vastagított kivitelben készítették, amelyet a 
38. c) ábra mutat.  
 

 
38. ábra: Nyúlásmérő ellenállás kivitelek (a) klasszikus kivitelű, huzalos, (b) fóliaellenállás, 

(c) keresztérzékenység csökkenésére alkalmazott kivitel  
 

A nyúlásmérő ellenállás fontos jellemzője a hossza, amit bázishossznak (l0) szokás nevezni. 
Miután a nyúlásmérő ellenállás is az egy pontban mérő eszközök csoportjába tartozik, 
felragasztásának irányában, bázishosszának megfelelően ad információt a vizsgált pont 
átlagnyúlásáról. Amennyiben a vizsgált pont főnyúlásainak meghatározása a cél, ismernünk 
kell a főirányokat. Ebben az esetben két mérőellenállás a főirányokban felragasztva alkalmas 
a feladat megoldására. 
A mérőbélyegek terhelés hatására kialakuló ellenállás-változása a vezető ellenállás 
változásából, valamint az ellenállásanyag fajlagos ellenállás-változásából adódik. Az 
ellenállás-változás fajlagos értéke – a mindkét hatást figyelembe vevő úgynevezett k 
arányossági tényező bevezetésével – az alábbi formában írható: 
 

ε⋅=
Δ k
R
R ,             (24) 

 
ahol:  
k: nyúlási tényező (gauge-factor) 
ε: fajlagos nyúlás 
 
A hagyományos mérőelemek ellenállása 120…1000 Ω tartományban található. A 
mérőbélyegeket Wheatston-hídba kötve használjuk a mechanikai igénybevétel hatására 
kialakuló ellenállás változás meghatározására. A Wheatston híd valamennyi, mai is 
használatos korszerű mérőhídban megtalálható, ahol a mérés előtti és utáni értékek 
regisztrálását és a kompenzációját a mérőegységbe beépített számítógép végzi (39. ábra). A 
mérési elv azonban változatlan. A mérőhíd alapesetben négy ellenállást tartalmaz, amelyből 
kettő a mérőhíd része, egy aktív, egy pedig úgynevezett kompenzáló ellenállás. Úgynevezett 



Pál Zoltán: Átalakulások vizsgálata Fe alapú ötvözetekben keménység és termofeszültség mérések együttes 
alkalmazásával  

 

 51

„félhíd”-ként is lehet nyúlást mérni, ilyenkor két darab azonos típusú nyúlásmérő bélyeg 
szükséges a vizsgálathoz, amelyek közül egyik a terhelt- másik a hőkompenzáló bélyeg, ami a 
hőmérsékletváltozásból eredő mérési hiba (általában az egyik legjelentősebb hibaforrás) 
kompenzálására hivatott. 
A nyúlásméréskor létrejövő deformációt HBM Hottinger MGC típusú berendezéssel 
mértem (39. ábra). 

 
 
 

 
 

39. ábra: Az alkalmazott nyúlásmérő bélyeg és a HBM Hottinger MGC típusú kiértékelő 
berendezés 

 
A berendezés segítségével a deformáció (ε: fajlagos nyúlás) mértéke mérhetővé vált a terhelés 
függvényében. 
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4.1.4. Nagyfelbontású sztereomikroszkópia: 
 
A lenyomatokról készített sztereomikroszkópi felvételeket Zeiss Aixo CSM 700 konfokális 
mikroszkóppal készítettem (40. ábra).  
 

  
40. ábra: Zeiss Aixo CSM 700 konfokális mikroszkóp 

 
Ez a mikroszkóp képes a munkadarab mikroprofilmetriáját, azaz háromdimenziós felületi 
topográfiáját és kétdimenziós felületi profilját szeletekből összeállítani és megjeleníteni [W3]. 
A szeletek függőleges irányú legkisebb távolsága 20 nanométer [W4]. 
 
4.1.5. Röntgendiffrakciós vizsgálat:  
 

Az ötvözetek egyensúlyi állapotának, kristályos fázisainak, rácsszerkezetének 
vizsgálatára használt eljárás. Ha a kristályos anyagra 1-50 Å hullámhosszúságú röntgensugár 
esik, akkor az a rács felületén és a mélyebben fekvő síkjairól visszaverődik. Az egymással 
közös irányba reflektált sugarak interferálnak és útkülönbségük nagysága szerint erősítik, 
vagy gyengítik, esetleg kioltják egymást. Észlelhető reflektált sugár csak abban az irányban 
van, ahol az interferálódó sugarak egymást erősítik, vagy legalábbis nem oltják ki. Ennek 
feltétele, hogy a közös irányban haladó sugarak útkülönbsége a hullámhosszúságuk egész 
számú többszöröse legyen, azaz  

 
λnd =Θsin2  ,          (25) 

 
ahol: 
d: a síkok egymástól mért távolsága 
θ: a diffrakciós csúcs maximumához tarozó szög 
n: egész szám 
λ: hullámhossz. [69] 

 
Ezt Bragg-féle reflexiós feltételnek nevezik. A vizsgálandó kristályra ismert 

hullámhosszúságú sugárnyalábot irányítunk, és azt lassú forgásban tartjuk, hogy a rácssíkjai a 
reflexiós feltételt kielégítő helyzetbe is eljussanak. A kristály köré henger alakúra hajlított 
filmen a reflektált sugarak pontok alkotta képet hoznak létre. A felvételről a θ szög  
számítható, λ hullámhossz ismert, így d meghatározható. Ez a Bragg-féle módszer. [69] 

A rácsméret meghatározására legalkalmasabb a Debye-Sherrer-féle módszer, ahol 
szintén homogén sugárnyalábot irányítunk a lehetőleg finom por mintára. A porban 
mindenféle helyzetű kristály akad, olyan is, ami adott λ hullámhosszúság esetén kielégíti a 
reflexiós feltételt. A sugárnyalábbal a kívánt θ szöget bezáró reflektáló síkok – sugárnyaláb 
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tengelyű, 2θ csúcsszögű – kúpnak a palástját érintő síkok. A reflektált sugarak kétszer ekkora, 
4θ csúcsszögű kúp palástját alkotják. A reflexiók rögzítésére a vizsgált minta körül henger 
alakúra hajlított film szolgál. A filmen – annak síkba való kiterítése után – egyre nagyobb 
csúcsszögű kúppalástoknak a filmhengerrel való metszésvonalai alkotta kép látható, amiből a 
reflektált sugarak alkotta kúppalást csúcsszöge számítható. [69] 

A harmadik Laue-féle eljárással csak a kristály szimmetriája mutatható ki, a síkok 
egymástól mért távolsága a hullámhossz ismeretének hiányában nem határozható meg. [70] 
 
4.1.6. Termofeszültség-mérés: 
 
A mérőberendezés (41. ábra) két termokörből áll. A hőmérséklet különbség méréséért felelős 
a réz-konstantán párosból álló termopár, míg a másik kör a mérendő munkadarabból, és az 
ehhez csatlakozó réz anyagú mérőberendezésből áll (42.ábra [69]). 

 

 
41. ábra: Mérő berendezés sematikus ábrája [71] 

 
A két kör melegpontjai egy közös réz szondába (tapintótűbe) építve helyezkednek el, 
amelynek fűtéséről egyenáramú fűtőszál gondoskodik, így ezek hőmérséklete mindig azonos. 
A hidegpontok egy másik különálló egységben helyezkednek el, így biztosítva, hogy közöttük 
se alakuljon ki hőmérsékletkülönbség. Ezáltal a réz-konstantán termokör csatlakozási pontjai 
között mindig ugyanakkora lesz a hőmérséklet különbség, mint a mérő termokör csatlakozási 
pontjai között. Mivel a réz-konstantán termopárnak már ismert, kimért a termofeszültség-
hőmérséklet függése, ezért az ebben a körben mért feszültségből közvetlenül következtetni 
lehet a hideg-, és melegpontok (tapintótűk) közti hőmérséklet különbségre. 
A mérési eljárás során az anyag felületét két eltérő hőmérsékletű tapintótű pontszerűen érinti 
meg. Az egyik a melegpont, amit szobahőmérséklethez képest fűtünk fel 1-7 K-nel magasabb 
hőmérsékletre. A felfűtés során a hőmérsékletet 20 alkalommal regisztráljuk. A másik 

Ko 
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tapintótű a hidegpont, ami szobahőmérsékletű (42. ábra). A két eltérő hőmérsékletű tapintótű 
között mérhető a feszültség. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. ábra: Termofeszültség mérési elve és a mérőkészülék fényképe  
 

A mérés elvéből adódik, hogy a mérési eredményt nem befolyásolja a felületi minőség, illetve 
homogén egyfázisú minta esetén a két tapintótű közti távolság [72]. Ebben a kérdésben az 
irodalom nem teljesen egységes, ezért méréseim során vizsgáltam a befolyásoló tényezők 
hatását is (4.2 fejezet).  
A berendezés a hőmérsékletnövekedés hatására bekövetkező feszültségváltozást regisztrálja 
húsz mérési pontban. A termofeszültség-mérés sajátossága, hogy mindig a pillanatnyi 
hőmérsékleten lehetséges a feszültség mérése. A termofeszültség-mérés pontosságának, 
szórásának, hibahatárainak megbízható kezeléséhez ezért olyan mintavételi sűrűséget célszerű 
választani, hogy a mérési pontokra illeszthető matematikai függvény (görbe) elfogadható szűk 
sávon belül jellemezze a folyamatot. A 45. ábra ugyanazon az anyagmintán, azonos pontok 
között végzett öt egymástól teljesen független termofeszültség-mérés eredményeit ábrázolja, 
ezzel mutatván a mérés reprodukálhatóságát. A 45. ábra csakúgy, mint az értekezésben 
található összes termofeszültség grafikon a mérések során valójában mért pillanatnyi 
feszültségértékeket ábrázolja. 
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4.1.7 Termovíziós vizsgálat, GUIDIR IR928 (928+), infravörös hőkamera (gyártási szám: 
09281840): 

  
A berendezés a tárgyak által kibocsátott hőenergia mérésére szolgál. Minden test 

infravörös sugárzást bocsát ki magából, ha hőmérséklete nagyobb az abszolút nulla foknál. Ez 
a sugárzás az emberi szem számára láthatatlan, a látható fény hullámhosszánál nagyobb 
hullámhosszúságú (0,75-1000 μm) elektromágneses hullám, - az elektromágneses spektrum 
azon része - amit hőként érzékelünk.  

Ebből a spektrumból a kamera a 8-14 μm-es tartomány érzékelésével érintkezés 
nélküli hőmérséklet eloszlás vizsgálatára alkalmas, infravörös hőtérképet készít.   

 
4.2 Az alkalmazott mérések ismétlőképessége:  
 
Vickers-keménységmérés:  
 

A dolgozatban szereplő minden Vickers-féle makrokeménység-mérési eredmény öt 
független mérés átlaga.  

A dolgozat összes Vickers-féle mikrokeménység-mérési eredménye tíz független 
mérés átlagaként alakult ki.   

A mérések kiértékelésekor mind makro-, mind mikrokeménység vizsgálat esetén a 
grafikonokon a mért adatok számtani középértékét ábrázoltam a mért értékek szórásának 
feltűntetésével. A mérési pontokra illesztet görbék minden esetben a tendenciák szemléltetését 
szolgálják. Azokban az esetekben, amikor ezektől a ismétlőképességi jellemzőktől eltértem az 
eltérést az adott mérésnél közöltem. 
 
Termofeszültség-mérés:  
 

A mérés ismétlőképességét befolyásolja a vizsgált munkadarab és a tapintótűk 
között kialakuló kontaktpotenciál, illetve a melegpont felmelegedésének időfüggése. 

A termofeszültség-mérő berendezés melegponti tapintótűjét WuhanGuide IR928 
(928+) termokamera segítségével vizsgáltam. A melegponti tapintótű a mérések során 
pontszerűen érintkezik az üvegfém szalaggal, amely érintkezési-pontbeli hőmérsékletét csak a 
vizsgált szalag túloldaláról lehetne mérni, mivel a melegponti tapintótű érintkező felülete „alá 
nem lát be” a termokamera. A szalag túloldaláról történő vizsgálatot viszont gátolja, hogy a 
melegponti tapintótű és a szalag rendkívül kis felületen (pontszerűen) érintkezik. Ezt a 
felületet a termokamera kicsi felbontása miatt nem képes megjeleníteni, így csak a melegponti 
tapintótű felfűtése során a felületén kialakuló hőtérkép vizsgálható az idő függvényében. 
Ehhez a tapintótű hőszigetelő burkolatát el kell távolítani. A melegponti tapintótű anyaga réz, 
ezért az emissziós tulajdonságok (stabilitás, homogenizálás stb.) javítása érdekében a felülete 
grafit réteggel került bevonásra (Graphit 33 Grafit spray, Gyártó: CRC Industries Europe 
N.V.). A termovíziós mérések 5 s-onkénti mintavételi gyakorisággal ΔT = 4 K empirikus 
tartományon belüli eloszlásban történtek (43. ábra). 
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0. s 25. s 

 
5. s 30. s 

 
10.s 35. s 

 
15. s 40. s 

 
20. s  

 

43. ábra: 9 elemes termogramm szekvencia (5 s) a melegponti tapintótű felmelegedése során 
kialakuló hőtérképről (hőmérséklet skála ˚C-ban)  
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A felvett termogramm szekvencia már összerendelhető a termofeszültség görbe mért 
pontjaival, így segíthet annak értelmezésében (44. ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. ábra: Termofeszültség diagram és a melegponti tapintótű felmelegedése során kialakuló 

hőtérkép 
 
A termogrammok alapján látható, hogy a tapintótű felmelegedése annak teljes 

felületén egyenletes, viszont a termofeszültség-mérés kezdetén (0-tól 5 s-ig) a tapintótű 
lassabban melegszik.  

Ezen felül a réz tapintótű, valamint a vizsgált minta között kialakuló kontaktpotenciál 
is befolyásolja a mérést. Két különböző fém érintkezésekor ugyanis a vezetési elektronok a 
határfelületen keresztül az egyik fémből a másikba diffundálnak. [73] A két vezetőben a 
Fermi-szint magassága eltérő. Ebből az következik, hogy az egyik vezetőből általában nem 
lépnek át elektronok a másikba, mert ott a nekik megfelelő energiaállapotok be vannak töltve. 
A másik vezetőből viszont akadálytalanul léphetnek át elektronok az elsőbe, mert saját 
energiaszintjük magasságában betöltetlen energiaállapotok vannak. A folyamat addig tart, 
amíg az energiaszintek kiegyenlítődnek. Az elektronok átlépésével az egyik vezetőben 
semlegesítetlen negatív töltés, míg a másikban pozitív töltés keletkezik; a semlegesítetlen 
töltés elektrosztatikus erőteret kelt. Az erőtér hatására potenciálkülönbség lép fel a két vezető 
között. Az a vezető, melynek Fermi-szintje eredetileg alacsonyabb volt, elektronokat kap, 
negatívabb potenciálra kerül. A másik oldalon az elektronok kilépése pozitív feltöltődést és 
ennek megfelelő energiaszint-változást idéz elő. Ez a folyamat addig tart, amíg az 
energiaszintek kiegyenlítődnek. Az egész folyamat olyan gyorsan zajlik le, hogy a valóságban 
csak a beállított egyensúlyt észleljük, amikor áram már nem folyik és a Fermi-szintek 
kiegyenlítődtek. A vezetők között fellépő potenciálkülönbséget érintkezési potenciálnak 
(kontaktpotenciálnak) nevezzük. [74]   
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Az érintkezési feszültséget létrehozó kettősréteg vastagsága kb. 10-5 cm, miközben 
1014 elektron/cm2 lép át az egyik anyagból a másikba. A kontaktfeszültség nagysága az anyagi 
minőségtől függően néhány volt. [73] 

Ezen két jelenség – kellően nem tisztázott – együttes hatása okozhatja a 
termofeszültség-görbe kezdeti szakaszának „visszahajló” jellegét. Ennek a hibának a 
csökkentése érdekében a termofeszültség-mérések során az első két mért értéket nem 
értékelteltem, az első két mérési pont nem szerepel az értékelt görbéken. Nagy 
valószínűséggel ezek a jelenségek okozzák a termofeszültség-görbék azon hibáját, hogy nem 
haladnak át az origón, azaz a mérés kezdetén már mérhető egy bizonyos mértékű 
potenciálkülönbség a melegponti tapintótű és a vizsgált üvegfém szalag között. (A hiba 
mértéke csökkenthető lenne a mérés megindításának a felfűtés kezdetéhez viszonyított 
késleltetésével, vagyis a mérőberendezés automatizálásával, melyre sajnos idő hiányában nem 
került sor. Viszont az automatizálás sem oldaná meg a kis hőmérséklet-különbségeknél 
kialakuló hibát.)      

Mivel a mérés során nem azonos hömérsékletkülönbség értékeknél (∆Ti) mértem a 
termofeszültséget (a mérés sajátossága), ezért a mérés megbízhatóságának vizsgálatához egy 
adott minta öt független mérési sorozatának eredményeire illesztett regressziós egyenest 
(45/a. ábra), illetve az ehhez tartozó hisztogramot (45/b. ábra) vettem alapul. 
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45. ábra: Adott minta öt független termofeszültség mérésének eredménye és a rájuk illesztett 

regressziós egyenes a), valamint a hozzá tartozó hisztogram b) 
 

A regressziós egyenes egyenlete: 
 

5,175 −Δ⋅−= TU ,            (26) 
 
ahol: 
U: a termofeszültség 
∆T: a hőmérsékletkülönbség. 
 
Az öt független mérési sorozat minden egyes mért ∆Ti mért értékénél kiszámítottam a 
regressziós egyenes adott ∆Ti mért hőmérsékletkülönbséghez tartozó Ui regressziós értéket. Ezt 
tekintettem az adott ∆Ti mért értékhez tartozó termofeszültség átlagértéknek ( ii UU

sregresszió
= ). A 

teljes ∆T tartományban (2,9 K-től 4,3 K-ig) megvizsgáltam az adott ∆Ti mért értékhez tartozó 
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mért Ui mért értékeket. Kiválasztottam közülük a regressziós egyenes számított iU értékétől 
(átlagérték) két legjobban eltérőt (negatív és pozitív irány), amivel így kaptam egy 
intervallumot aminek a szélessége 1,673 μV. A kapott intervallumot 10 azonos méretű 
(0,1673 μV) tartomámyra osztottam és ábrázoltam az egyes tartománybokba eső mért Ui mért 
értékek darabszámát (43/b ábra). Ezzel a módszerrel kaptam egy hisztogramot.   
A mérések számából (5 független mérési sorozat) kiindulva a hisztogram alapján normális 
eloszlást feltételezve a termofeszültség-mérés szórását a következő képlettel számítottam:  
 

1
)( 2

−
−Σ

n
UU iimért  ,             (27) 

ahol: 
imértU : az adott ∆T hőmérsékletkülöndséghez tartozó mért termofeszültség 

iU : a regressziós egyenes egyenletéből az adott ∆T érték behelyettesítésével kapott, számított 
termofeszültség érték 

n:   a mérési pontok száma (∆T értékek darabszáma). 
 
Ezek alapján a szórás értéke: 0,1187.  
 
4.3.  A kutatómunka során vizsgát anyagok: 
 

• Kutatómunkám során vizsgált kristályos acél anyagok (1. táblázat):  
 
1. Táblázat 

  Rövid jel Számjel            
(MSZ EN 10027-2) 

MSZ 
4360 

Ötvözetlen 
szerkezeti acél S235JR (MSZ EN 10025) 1.0038   

Nemesíthető 
szerkezeti acél 

C45E (MSZ EN 10083) 1.1191   

51CrV4  (MSZ EN 10083) 1.8159   

Korrózióálló 
acél X105CrMo17 (DIN / SEW) 1.4125 KO 14 

 
• Kutatómunkám során vizsgált amorf anyagok:  
 

− Fe100-xBx: FeB15; FeB16; FeB25;  
 

− Fe85-xCrxB15: FeCr0,8B15; FeCr1,6B15; FeCr3B15; FeCr4,5B15; FeCr7B15; FeCr8B15; 
FeCr10B15; FeCr12B15; FeCr13B15; FeCr15B15; FeCr20B15;  

 
− Fe40Ni40Si6B14:  

„a” típus: 12 x 0,0365 mm  
„b” típus: 6 x 0,022 mm 
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5. A kutatómunka eredményei: 
 
5.1. Szubsztrát hatás kritikai vizsgálata:  
 

A vizsgált üvegfém, illetve a hozzá hasonlóan vékony anyagok valamilyen 
mintatartó (a továbbiakban szubsztrát) segítségével végzett keménységmérésekor kérdésként 
merül fel, hogy a minta mért keménységét befolyásolja-e a szubsztrát anyaga, tehát a 
szúrószerszám (Vickers-gyémánt) plasztikusan vagy elasztikusan deformálja-e a szubsztrátot? 
Felmerül továbbá, ha a mérés a szubsztrátot is deformálja, akkor adott vastagságú minta 
esetén mekkora az a terhelőerő tartomány, ahol a mért értékek függetlenek a szubsztrát 
anyagától. Ellenkező esetben a jelenség mérési hibához vezet. 

Mikrokeménység méréskor a minta felületén nagyon kicsi terhelőerő alkalmazásával 
hozunk létre néhány mikrométeres lenyomatot. Az általam vizsgált üvegfém szalag 
vastagsága is csekély (~35 μm). A későbbiekben részletesebben kifejtésre kerülő szubsztrát 
hatás miatt többféle mintabefogással, rögzítéssel kísérleteztem, amelyek során a mintát 
például íves felületre rögzítettem úgy, hogy végeinél húzófeszültséget vittem be a szalagba. 
Ezzel azonban befolyásolhatók a mért keménységértékek, amire korábban üvegeken végzett 
keménységmérések is utaltak (2.3.2-es fejezet), ezért ezt a módszert elvetettem. 

Elterjedt keménységvizsgálati eljárás, hogy az üvegfém szalagot műgyantába 
beöntve függőleges helyzetben vizsgálják. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált minta 
keresztmetszetébe kerül a lenyomat. Ekkor a „mintavastagság” megfelelő, hiszen a 
függőleges helyzetben rögzített üvegfém szalag akár több centiméter hosszúságú is lehet (46. 
ábra). Más probléma viszont, hogy a lenyomat túl közel kerülhet a vizsgált minta 
keresztmetszetének széléhez (A 1360-os szúrószerszám szélessége sokkal nagyobb, mint a 
benyomódási mélysége). Kritikus esetben (maximális terhelőerő, a minta széléhez közeli 
lenyomathelyzet) ez a vizsgált minta kihajlását, szélének deformációját is okozhatja, ami 
lehetetlenné teszi a mérést, illetve a mérési eredményt torzítja.  

 
46. ábra: függőleges helyzetben rögzített üvegfém szalag keresztmetszetének vizsgálata 

 
Vizsgálataim során ezért az üvegfém szalag felületére merőlegesen készítettem 

lenyomatokat. Ekkor azonban probléma, hogy az üvegfém szalagot meg kell támasztani 
valamilyen szubsztráttal (mintatartóval). A méréseimet szerszámacél szubsztráttal 
megtámasztott üvegfém szalagokon végeztem. Ezt a mérési metódust ábrázolja a jellemző 
méretekkel a 47. ábra.  
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47. ábra: Szubsztrát segítségével vizsgált üvegfém szalag 

 
Mikrokeménység-méréskor a lenyomat mérete és a terhelőerő nagysága is rendkívül 

csekély. Ez azt eredményezi, hogy a makrokeménység-méréshez képest a lenyomat 
kialakításakor a vizsgált minta rugalmas viselkedése arányait tekintve sokkal nagyobb, tehát a 
maradó alakváltozást eredményező plasztikus tulajdonság kisebb mértékben érvényesül. A 
kialakított lenyomat kisebb, ezért azonos anyagú és mechanikai tulajdonságú minta 
mikrokeménysége mindig nagyobb, mint az azonos makro jellemző.  

Vizsgálataim során a Hanemann mikrokeménység-mérő berendezésen más, 
általános esetben használt 0,1962; 0,3924; 0,63765; 0,7848; 0,981 N (20; 40; 65; 80 és 100 p) 
terhelőerő alkalmazásával hoztam létre lenyomatokat az üvegfém szalagokon (48. ábra).  
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48. ábra: Üvegfém szalagon 0,1962 - 0,981 N (10 - 100 p-os) terhelőerővel létrehozott 

lenyomatok 
 

Hanemann D-32-es keménységmérő berendezéssel a lenyomat átlóit megmérve a terhelőerő 
függvényében meghatározható a keménység. Az adott mintának a felületén több különböző 
pontban mértem, a kapott eredményeket matematikai statisztikai módszerekkel értékeltem. 
A lenyomat létrehozása közben kialakuló képlékeny deformáció a lenyomat szélei mentén az 
anyagot felfelé deformálja (49. ábra), rontva ezzel a lenyomat kontúrját így a mérési 
pontosságot is. 

 
49. ábra: Konfokális mikroszkóppal készített felvételen a 8 órás, 350˚C-os hőkezelésen átesett 

Fe40Ni40Si14B6 üvegfém szalagon 100 p terhelőerővel kialakított lenyomat oldalai mentén 
kialakuló deformációk láthatók 

100 p 

80 p 

65 p 

40 p 

20 p 

10 p 
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A lenyomatátlók mérésekor ugyanis a lenyomat kontúrja a mérés bázisa, erre kell illeszteni a 
mérőokulár szálkeresztjét (16. ábra). Ezen felül a deformáció valamelyest rontja a lenyomat 
csúcsaiban is annak kontúrját.  

Az üvegfém szalag képlékenyen deformált kitüremkedő részének magasságát 
rendkívül nehéz megmérni a lenyomat méretei miatt. Ez különösen igaz a lenyomat csúcsai 
mentén, ahol a képlékenyen deformált kitüremkedő rész magassága a legkisebb (adott esetben 
nem is alakul ki). Az 50. ábrán látható lenyomatnak a szalag homlokfelületére merőleges 
mélység irányú méreteit Zeiss Aixo CSM 700 konfokális mikroszkóppal határoztam meg. A 
berendezés képes arra, hogy az általam célszerűen a lenyomat egy átlója és a szalag 
homlokfelületére merőleges egyenesek mentén felvett síkban kirajzolja a lenyomat 
felületének profilját – így a keménységérték (lenyomatátló hosszának leolvasási hibája) 
szempontjából legfontosabb – csúcsok menti deformáció méretét is (50. ábra). 
 

 

 
50. ábra: Konfokális mikroszkóppal készített metszeti kép a lenyomat csúcsai mentén 

kialakuló deformációról 
 
A 8 órán keresztül 350 0C izoterm hőkezelésnek alávetett Fe40Ni40Si14B6 üvegfém szalagon 
80 p terhelőerővel készített lenyomat csúcsai mentén kialakult felgyűrődés mérete 
megközelítőleg 0,2 μm. 

Metszősík nyomvonala 

Lenyomat 
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Amint azt az előzőkben ismertettem az üvegfémek gyártási folyamatából adódó méretei 
(átlagosan 30-50 μm vastag szalagok) miatt keménységük csak mechanikai rögzítés 
(szubsztrát) igénybevételével határozható meg. A 47. ábrán látható elrendezésből adódóan 
elvi kérdésként merül fel a szubsztrátként alkalmazott anyag keménységének esetleges hatása 
a vizsgált minta mért Vickers-keménység értékére. Ezt befolyásolhatják azok az esetleges 
(lokális terhelés eredményezte) folyási jelenségek, amelyek az üvegfém és a szubsztrát 
keménységének eltéréseiből származnak. Milyen szerepe lehet a szubsztrát plasztikus vagy 
elasztikus viselkedésének a lenyomat alakjára, méretére - ezen keresztül a keménységet 
meghatározó pontosságára? Az általam ismert irodalom főleg a szubsztrát felületére felhordott 
vékony felületi rétegek (bevonatok) vizsgálatával foglalkozik. Ezekben az esetekben a minta 
kompozitnak tekinthető. Például: [75; 76; 77] 
A felületi rétegek vizsgálatánál a terhelőerő függvényében a szubsztrát hatásra a CSM Micro-
Combi Tester berendezéshez csatolt leírás ad iránymutatást (51. ábra), illetve általános 
előírásként javasolja, hogy a szubsztrát hatás elkerülése érdekében a benyomódási mélység ne 
haladja meg a felületi réteg vastagságának a 10%-át. 

 
51. ábra: Iránymutatás kemény és lágy vékony felületi rétegek keménységének vizsgálatához 

kemény és lágy szubsztráton  
(forrás: CSM Instruments) 

 
Ezen irodalomkutatás tükrében kritikai méréssorozatot végeztem arra vonatkozóan, hogy 
meghatározzam többféle, egymástól eltérő anyagú szubsztrát – Fe40Ni40Si6B14 hőkezeletlen 
üvegfém szalag – mért keménységét befolyásoló hatását. 
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5.1.1. Fe40Ni40Si6B14 hőkezeletlen üvegfém szalagok lenyomatátlókból számított 
keménysége acél, réz, és műgyanta szubsztráton: 
 
Eltérő terhelés (0,1962 - 0,981 N; 20-100 p) mellett vizsgáltam Fe40Ni40Si6B14 (0,0365 mm 
vastag) üvegfém szalag keménységét műgyanta, réz, acél, keményfém, oxidkerámia és 
kevertkerámia szubsztrátokon. Mérések alapján határoztam meg az optimális terhelőerőt, 
amely alkalmazásakor minimális leolvasási pontatlanság mellett a szubsztrát hatás 
elkerülhető. Az általam vizsgált nagy keménységű és rendkívül vékony anyagokra vonatkozó 
maximális terhelőerőt az MSZ EN ISO 6507-1 szabvány határozza meg. 
Az irodalom az anyagvastagság függvényében a maximális terhelőerőre és így a 
lenyomatátlóra általános előírásokat ad: 

• A lenyomat átlója nem haladhatja meg a minta vastagságának 70%-át. 
• A benyomódási mélység a mintavastagság maximum 10%-a. forrás: CSM Instruments 
• Az MSZ EN ISO 6507-1: 2000-es szabvány szerint a minimális anyagvastagság a 

lenyomatátló minimum 1,5 szerese, azaz a lenyomat átlója az anyagvastagság 
maximum ~ 67%-a.  

Látható tehát, hogy a szubsztrát hatást illetően az irodalom sem teljesen egységes. Méréseim 
során ezért az MSZ EN ISO 6507-1: 2000-es szabvány szerinti 67 %-os legszigorúbb feltételt 
vettem alapul. 
 
A vizsgált minták vastagsága ~ 35 μm, ennek 67 %-a 23,45 μm. A legnagyobb benyomódási 
mélységet a legnagyobb lenyomat mellett kapjuk, ami a legkisebb keménységű anyag 
jellemzője. Mivel az üvegfémek keménysége a hőkezeléssel növekszik, ezért hőkezeletlen 
Fe40Ni40Si6B14 üvegfém szalagot vizsgáltam.  

A Fe40Ni40Si6B14 szalag mért legkisebb keménysége 40 p terhelőerő alkalmazása 
esetén: 1024 HV, ami 9,2 μm-es lenyomatátlót jelent. Ekkor a benyomódási mélység 1,86 μm, 
ami a mintavastagság ≈ 5,3 %-a.  

80 p terhelés esetén a leglágyabb (hőkezeletlen) alapanyag (1024 HV) 
lenyomatátlója 10,9 μm, a benyomódási mélység pedig 2,2 μm, ami a mintavastagság ≈ 6,3%-
a. Tehát a vonatkozó szabványnak és az általános irodalmi irányelveknek még a 80 p terhelés 
is nagy biztonsággal eleget tesz.  

Az 52. ábra műgyanta, réz, acél, oxidkerámia, kevertkerámia és keményfém 
szubsztrátokon mutatja a Fe40Ni40Si6B14 hőkezeletlen (továbbiakban: as quenched, aq) 
üvegfém átlagos keménységét a terhelőerő függvényében. A mérési pontokat összekötő 
vonalak minden mérés esetén a tendenciák szemléltetését szolgálják. Egyértelműen látszik, 
hogy egy határozott mérési erőtartományban (40-80 p) az eredmények közötti különbség a 
mérések szórásán belül van. 
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52. ábra: A 36,5 μ  vastagságú Fe40Ni40Si6B14 minta mikrokeménysége műgyanta, réz, acél, 

kevertkerámia, oxidkerámia és keményfém szubsztráton 
 

Határozott eltérést mutat viszont a 0,1962 N (20 p) -os terheléssel mért keménység. Kisebb 
erő alkalmazása esetén a látszólagos keménységérték nagyobb, jeléül annak, hogy az anyag 
rugalmas tulajdonsága nagyobb mértékben módosítja a leolvasási értéket, amit az irodalom is 
alátámaszt. A mért értékek szórása – a rendkívül kis lenyomatméret miatt – a leolvasási 
pontatlanságra utal. Összevetve a különböző szubsztrátokon eltérő terhelőerőkkel végzett 
keménységmérési eredményeket (52. ábra) a CSM Micro-Combi Tester berendezéshez csatolt 
leírással (51. ábra) a szubsztrát hatás kizárható. 
Az egyazon próbadarabhoz tartozó keménységértékek azért térnek el egymástól, mert 
különböző terhelések esetén a maradó és a rugalmas alakváltozás aránya eltérő. 
 
Megállapítható tehát, hogy hőkezeletlen, 36,5 μm vastag Fe40Ni40Si6B14 üvegfém szalag mért 
Vickers-féle mikrokeménysége különböző anyagú szubsztrátok esetén 40-80 p (0,3924-
0,7848 N) terhelési tartományban a szubsztrát anyagától független (a mérési hibahatáron belül 
azonos). 
 
Adott anyag rugalmas tulajdonsága – Young-modulusa – állandó. Hagyományos Vickers-féle 
mikrokeménység-mérésnél ez kisebb mérékben látható, ugyanis ez a rugalmas alakváltozás, 
ami nem más, mint a benyomódást követő kirugózás. A maradó alakváltozás mértéke a 
terhelőerőtől függ. Nagyobb terhelőerő esetén a kapott lenyomat átlója nagyobb, tehát az 
anyag keménységét kisebbnek mérjük. 
A mért látszólagos 2218 HV keménységérték tehát úgy értelmezhető, mint a növekvő 
rugalmas alakváltozási hányad jelenléte a keménységmérés folyamán. A jelenség tehát a 
mintában lezajló rugalmas folyamatokból ered. Fizikai információ tartalma annyi, hogy a 
0,1962 N (20 p) terhelés alkalmazásakor a látható maradó alakváltozást eredményező folyási 
mechanizmus kicsi (ami egyébként a hagyományos keménységmérés alapinformációja). Ha 
szét kívánjuk választani a rugalmas és a maradó alakváltozást keménységmérés során, akkor 
Oliver & Pharr elven alapuló keménységmérési eljárást (EN ISO 145777-1) kell alkalmazni.  
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5.1.2. Szubsztrát hatás vizsgálata Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém szalagon (a maradó- és a 
rugalmas alakváltozás szétválasztása)  
 

A rugalmas és a maradó alakváltozás pontos kimutatásához az Oliver & Pharr 
keménységmérési elv (EN ISO 145777-1) alkalmazása szükséges, ami a benyomódás 
mélységéből számítja a minta keménységét. Ahhoz azonban, hogy a benyomódási mélység 
mérhető legyen, az üvegfém minta felületi síklapúságának biztosítása elengedhetetlen. Ez 
eddig a minta műgyantába történő függőleges irányú beágyazásával a vizsgált minta 
keresztmetszetében volt megoldható. Ebben az esetben viszont a keménység a minta felületén 
nem vizsgálható. A felületen történő keménységméréshez ezért egy – külön erre a célra 
alkalmas – vákuumos elven működő mintatartót terveztem (53.; 54. ábra), ami biztosítja a 
vizsgált minta felületi síklapúságát. Tehát szubsztrátként alkalmazható vákuumos mintatartó 
segítségével a vizsgálandó mintafelület mérhetővé válik.  

 
53. ábra: A vákuumos mintatartó rajza  

 

a) b) 
54. ábra: Vákuumos mintatartó  (54/a ábra) és működése (54/b ábra) 

  
Ez a szubsztrát a polírozott, furatokkal ellátott felső sík felületén (54/a ábra) 760 

mbar-nál nem kisebb vákuum segítségével rögzíti az üvegfém szalagot. Az üvegfém szalagon 
így kialakuló sík felület szolgál a CSM Micro-Combi Tester mikrokeménység mérő 

Mintatartó

Tapintó villa

Üvegfém szalag 

Vickers 
szúrószerszám 

Polírozott 
felfekvőfelület 

Furatok a vákuum 
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berendezés számára a benyomódási mélység mérésének bázisául. A vákuumos szubsztrát 
segítségével végzett minden egyes keménységméréskor a lenyomat a szubsztráton található 
furatok közötti „hídrész” fölé került (55. ábra), ami a Saint-Venant-elv – „Egy test kis 
felületén működő egyensúlyi erőrendszer hatására a testben keletkező alakváltozások 
elhanyagolhatóan kicsiny nagyságúak lesznek, ha a terhelt tartomány méretéhez képest 
jelentősen távolabbi részt vizsgálunk.” – teljesülése miatt lényeges.   

 
55. ábra: Vákuumos szubsztráton történő keménységmérés   

 
A vizsgálat szempontjából ez azért fontos, mert a furatok elhelyezése és a vákuum 

miatt nem keletkezhet a minta vizsgált térfogatában – a mérési eredményt befolyásoló –
mechanikai feszültség (23. ábra). A Vickers-keménységmérés előírásait figyelembe véve a 
minta széléhez a lenyomatátló 2,5 szeresénél közelebb nem lehet a vizsgált lenyomat 
középpontja (14. ábra). (A leglágyabb, hőkezeletlen üvegfém mintánál a legnagyobb 
terhelőerő esetén keletkező legnagyobb lenyomatátló sem haladja meg a 10 μm-t (48. ábra).) 
Két szomszédos furat legközelebbi pontja közötti hídrész 1 mm hosszúságú, tehát 0,95 mm 
hosszúságú vonal mentén helyezhetők el a lenyomatok. Két lenyomat középpont egymástól 
legkevesebb három lenyomatátló távolságba kerülhet (14. ábra), ezért erre a vonalra összesen 
31 lenyomat helyezhető el. A keménységmérést megelőzően a vákuumos szubsztrát helyzetét 
pontosan beállítottam, méréseimet mindig a furatok közötti hídrész középső 0,5 mm-es 
tartományában végeztem, így eleget tettem a Saint-Venant-elvnek és a keménységmérés 
előírásainak. 
 

Kidolgoztam tehát egy vákuumos elvű rögzítési módszert ~35 μm vastag üvegfém 
szalagok Oliver & Pharr-féle (EN ISO 145777-1) felületi Vickers-féle mikrokeménység-
mérésére, aminek alkalmazhatóságát vizsgálatokkal támasztottam alá [S13; S14].   
 

A 56. ábrán hőkezeletlen Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém minta 0,7848 N (80 p)-os terhelőerő 
hatására több, független mérés eredményeként kialakuló terhelőerő (Fn) – benyomódási 
mélység (Pd) diagramjai láthatók.  
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56. ábra: A hőkezeletlen Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém minta 0,7848 N (80 p) terhelőerő hatására 

kialakuló terhelőerő (Fn) – benyomódási mélység (Pd) diagramjai 
 

A 56. ábrán látható diagramokon elkülöníthető egymástól az egyes görbék rugalmas és 
maradó alakváltozáshoz tartozó szakasza. A rugalmas alakváltozás minden lenyomat esetén 
megközelítőleg 0,2 N-terhelőerő határig terjed. A maradó alakváltozást pedig megközelítőleg 
0,6 N terhelés hozza létre.   
 
A rugalmas- és a maradó-alakváltozás határának behatárolása érdekében a vizsgált terhelőerő 
tartományt – a különböző anyagú szubsztrátok vizsgálatához hasonlóan, (5.1.1. fejezet) –  
0,1962 - 0,981 N (20-100 p)-nak választottam. A 0,2 N-os rugalmas alakváltozási határ itt is 
minden terhelési esetben megfigyelhető. (Ez magyarázatot ad arra, hogy az acél, réz és 
műgyanta szubsztráton vizsgálva a Fe40Ni40Si6B14 üvegfém szalagot a 0,1962 N (20 p)-os 
terhelés esetén miért nő meg a keménység szórása, illetve miért tér el a keménység 
nagymértékben a nagyobb terhelőerőknél mérhető értékektől.) 
Az 56. ábrán minden egyes görbe esetén a maximális terhelés 0,7848 N (80 p) volt. Mivel a 
vizsgált minta hőkezeletlen, amorf Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém szalag, ezért az egyes lenyomatok 
görbéi egymással megközelítőleg azonosnak kellene lenniük, tehát a görbék benyomódási 
mélység (Pd) irányú szórása kicsi kellene, hogy legyen. A benyomódási mélységnek azonban 
~ 1,2 μm-es szórása van. Ennek a szórásnak egy része az amorf szalag anyagi 
inhomogenitásából (megjegyzendő azonban, hogy a szalag rendkívül kis inhomogenitású), 
illetve a vákuumos rögzítés sajátosságából fakad. A benyomódási mélység szórása a teljes 
terhelőerő tartományban (0,1962 - 0,981 N; 20-100 p) jellemző, és jól látható, ha az összes 
keménységmérési görbét egy terhelőerő (Fn) – benyomódási mélység (Pd)  diagramban 
ábrázoljuk (57. ábra). 
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tartománya 
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57. ábra: A hőkezeletlen Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém minta 0,1962 - 0,981 N (20-100 p) terhelőerő 

hatására kialakuló terhelőerő (Fn) – benyomódási mélység (Pd) diagramjai  
 

A CSM Micro-Combi Tester integrált mikrokeménység-mérő és mikrokarc-elemző 
berendezésen végzett Vickers-keménységmérések során a lenyomatátlók segítségével is 
meghatároztam az adott lenyomat méretét (maradó alakváltozás), így a minta keménységét. A 
0,7848 N (80 p) terhelőerő esetére mutat egy példát az 58. ábra. Ekkor az Ap érintkezési 
felületet az átlók kijelölésével én határoztam meg, ami alapján a keménység értékét a 
berendezés – a 4.1.1. b) fejezetben ismertetett módon – számította. Ezeket a számított 
keménységértékeket mutatja 0,7848 N (80 p)-os méréssorozat esetén a 2. táblázat. 
 

a) b) 
58. ábra: A hőkezeletlen Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém mintán 0,7848 N (80 p) terhelőerő hatására 

kialakuló lenyomat átlóinak mérése (58/a), illetve a bejelölt átlókhoz tartozó  
terhelőerő (Fn) – benyomódási mélység (Pd) diagram (58/b)  
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2. Táblázat 
Terhelés: 0,7848 N (80 p)

938,7 
1212,2 
933,2 
952,4 
909, 
1101 
956,7 

1044,6 
1062,2 
1155,9 

Átlag: 1026,63 HV 
Szórás: 104,87 

 
Ezzel a módszerrel – eltérő terhelőerők esetén – mért átlagkeménységek, valamint 

egymástól való eltéréseik kisebbek, mint a hagyományos lenyomatátlókat mérő módszer 
esetén (Hanemann berendezés). A terhelőerők növelésével kismértékben növekvő keménység 
azonban a mérés szubjektív mivoltából adódó hibára utal. Ennél tehát pontosabb 
eredményeket szolgáltat a teljes egészében az Oliver & Pharr eljáráson alapuló vizsgálat, ahol 
a rugalmas alakváltozás tartományát levágva a görbékről, azaz a benyomódási mélység 
bázisaként értelmezett kontakterőt növelve a benyomódási mélység szórása nagyobb 
terhelőerők esetén (0,3924-0,7848 N; 40 – 80 p) jelentős mértékben csökkenthető. Ilyen 
eredményt mutat az 59. ábra, ahol a 0,7848 N (80 p) terhelőerő-benyomódási mélység görbék 
benyomódási mélység szórása ezzel a módszerrel 0,5 μm-re csökkent. 
 

 
59. ábra: A hőkezeletlen Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém minta 0,7848 N (80 p) terhelőerő hatására 

kialakuló terhelőerő (Fn) – benyomódási mélység (Pd) diagramjai 
 
Ebben az esetben a terhelőerő maximuma 0,72 N, szórása ~ 0,14 N. A maximális 
benyomódási mélység 2,2 μm szórása ~ 0,5 μm.  
 
Vákuumos elvű rögzítés esetén így meghatároztam a rugalmas és a maradó alakváltozási 
jelenségeket Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém szalag felületén [S13; S14].  
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Young-modulus hatása vékony minták keménységmérésekor: A rugalmas illetve a 
maradó alakváltozást eredményező igénybevétel hatását az adott ötvözet esetén állandó értékű 
Young-modulus fejezi ki. Ez ad információt a rugalmas alakváltozás arányáról, amely 
meghaladásakor folyási jelenség lép fel. Ez a folyási jelenség – maradó alakváltozás 
(lenyomat) – képezi a keménységmérés vizuális alapját. 

A rugalmas alakváltozás hagyományos Vickers- (lenyomat-átlók hosszát mérő) 
keménységmérés esetén nem látható, ugyanis ez a benyomódást követő kirugózás, elasztikus 
jelenség. A maradó alakváltozás (plasztikus jelenség) a terhelőerő nagyságától függ. Nagyobb 
terhelőerő esetén a kapott lenyomat átlói nagyobbak, ezért az anyag mért Vickers- 
keménysége kisebb. A keménységmérés által létrehozott lenyomatot az elasztikus hányad 
minden terhelőerő esetén ugyanannyival csökkenti. Azonos fizikai állapotban lévő 
ötvözetekhez tartozó különböző terhelés alkalmazásával mért keménységértékek azért térnek 
el egymástól, mert különböző terhelések esetén a rugalmas és a maradó alakváltozás aránya 
eltérő. Kis terhelés esetén a maradó alakváltozás kisebb, míg a rugalmas hányad nagyobb, ami 
a mért keménység értékének növekedését eredményezi. Nagy keménységű minták kis 
terheléssel kis keménységű szubsztráton való mérésekor léphet fel az a probléma, hogy a 
szubsztrát rugalmasan deformálódik, mielőtt a vizsgált mintán értékelhető méretű lenyomat 
alakulna ki. Ez ahhoz vezet, hogy az Oliver & Pharr metódus alkalmazásával meghatározható 
Young-modulus értékét befolyásolja a szubsztrát és a kis terhelőerő [Forrás: CSM 
Instruments: CSM Micro-Combi Tester integrált mikrokeménység mérő és mikro-karc 
elemző berendezés üzemeltetési leírása]. Megállapítható tehát, hogy a szubsztrát hatás és a 
Young-modulus bizonyos mérési körülmények között egymással összefügg.  

A lenyomat geometriai méreteinek meghatározásához eltérő termikus előéletű 
Fe40Ni40Si6B14 mintákat vizsgáltam különböző terhelőerővel. 1 és 8 órás 250; 350 és 400˚C-
on hőkezelt mintákra 0,3924; 0,63765; 0,7848; 0,981 N (40; 65; 80 és 100 p) terhelőerővel 
készített Vickers-lenyomatok benyomódási mélységét elemeztem (3. táblázat).  

A szubsztrát hatást a vizsgált minta és a szubsztrát keménységkülönbségén 
túlmenően a lenyomat mélysége is befolyásolja.  

Ez a probléma kis keménységű minták nagy keménységű szubsztráton nagy 
terheléssel történő mérésekor illetve nagy keménységű minták kis keménységű szubsztráton 
való mérésekor léphet fel (51. ábra). A mérés során a gyémánt szúrószerszám behatolási 
mélysége számítható a szúrószerszám geometriájából, illetve konfokális mikroszkóp 
segítségével mérhetővé válik. 

A mikroszkóp képes a fókuszpont „magasságának” változtatására a Vickers- 
lenyomat legalsó csúcspontjától a legfelső éléig. Több felvételt készít a vizsgált területről 
eltérő magasságokban, ezáltal mintegy „szeleteli” a mintát. A kapott felvételeket (szeleteket) 
felhasználva virtuális háromdimenziós „térbeli” képet ad a vizsgált területről (3. táblázat).    
Erre tetszőlegesen definiálhatók metszősíkok, amelyek segítségével a gyémántgúla által 
készített lenyomat mélysége pontosan meghatározható (50. ábra).  

A 3. táblázatból látható, hogy a hőkezelési idő és hőmérséklet növelésével az 
üvegfém szalag ridegedéséből adódóan, 0,981 N (100 p) terhelőerő esetén sem haladta meg a 
benyomódási mélység a mintavastagság 10%-át. Ez azonban már csak a 400˚C-on 8 órán 
keresztül izoterm hőkezelésnek alávetett minta esetén állítható. Ebben az esetben a minta mért 
Vickers-keménysége nagymértékben megnő, ezáltal a lenyomat mérete (lenyomatátlók) és a 
benyomódási mélység is lecsökken. Az 3. táblázat harmadik sorában lévő képen jól látható, 
hogy a 400˚C-os 8 órás izoterm hőkezelés hatására a minta annyira rideggé válik, hogy a 
lenyomat mellett a lenyomat méretével közel azonos berepedés alakul ki.  
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3. táblázat: Fe40Ni40Si6B14 különböző hőkezeltségű üvegfém szalagokon látható lenyomatok 

Hőkezelés 
Lenyomat képe 

Terh. 

(N) 

Mélység 

(μm) (˚C) (óra)

250 1 
0,63765 

(65 p) 
~0,49 

350 8 
0,3924 

(40 p) 
~0,59 

400 8 
0,981  

(100 p) 
~0,21 

 
A benyomódási mélység fontos, mivel túl nagy terhelőerő esetén rugalmas-, esetleg 

maradó alakváltozás léphet fel a szubsztrátban, így befolyásolva a vizsgált üvegfém szalag 
Vickers-keménységének mért értékét. Ezért elvégeztem a keménységmérés során a 
szubsztrátban fellépő esetleges deformáció vizsgálatát.  
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5.1.3. A szubsztrát rugalmas alakváltozásának vizsgálata:  
 

A szubsztrát hatás vizsgálatakor fontosak azok a rugalmas jelenségek, amelyek a 
vizsgált üvegfém minta megtámasztásában (szubsztrát) fellépnek. E jelenségek kimutatására 
több eljárással próbálkoztam. 

 
Optikai feszültségvizsgálatok: Rétegbevonatos optikai feszültségvizsgálat 

alkalmazásával a vizsgált elemben statikus vagy dinamikus terhelés hatására létrejövő 
feszültség és nyúlásviszony határozható meg. Fémes anyag esetén 2...3 MPa 
feszültségkülönbség már észlelhető. [78; 79; 80; 81; 82; 83] Ez azonban nem elegendő 
érzékenység, mivel a vizsgálat során alkalmazott 0,2 mm vastag műgyanta szubsztrátot 
reflexiós polariszkóppal megvilágítva a mikrokeménység-mérő berendezésen alkalmazható 
legnagyobb 0,981 N (100 p) terhelés esetén sem alakultak ki a felületén elszíneződött 
tartományok (rendszám ábrák), amik a feszültséget jelzik. Ezért nagyobb érzékenységű 
feszültségvizsgálati eljárás szükséges, ami a    

Moiré-eljárás: A Moiré-hatás kettő, vagy több makroszkópikus nagyságrendű rács 
egymásra helyezésével létrejövő átfedés következtében kialakuló kép optikai vizsgálatán 
alapul. Az eljárás alapelve az, hogy két rácsozat közül az egyik a vizsgálandó próbadarabon 
helyezkedik el (erőhatás következtében deformálódik), a másik – deformáció mentes 
referencia rács – a megfigyelő-berendezés (fényképezőgép) előtt található. Tehermentes 
állapotban a rácsok vonalai fedik egymást, viszont a keménységméréskor fellépő terhelés 
miatt a vizsgált szubsztrát alakváltozáson megy át, ami a felületén elhelyezett rács 
deformációját okozza.  
Ez az eljárás sem alkalmazható, mivel mindkét alkalmazott keménységmérő berendezés 
kialakítása olyan, hogy a rácsozatok átvilágítása nem oldható meg, ezért egy harmadik 
eljárással: nyúlásmérő bélyegek segítségével határoztam meg a szubsztrátban ébredő 
feszültséget. 

Szubsztrátban ébredő feszültségek meghatározása nyúlásmérő bélyegekkel: A 
szubsztrátban kialakuló deformáció mérésekor w = 0,4 mm vastag; b = 20 mm széles téglalap 
keresztmetszetű izotróp acéllemezt alkalmaztam szubsztrátként (60. ábra).  

 
60. ábra: A szubsztrátban kialakuló feszültség és deformáció vizsgálata nyúlásmérő 

bélyegekkel 

Szubsztrát 

Terhelt nyúlásmérő 
bélyeg 

Referencia bélyeg 

Merev villa 
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Az acéllemez egyik oldalára felragasztottam két nyúlásmérő bélyeget, amelyek 
közül az egyik a terheletlen referenciabélyeg, amely a hőmérséklet hatását volt hivatott 
kompenzálni, míg a másik nyúlásmérő bélyeg a keménységmérés során deformálódott. A 
szubsztrát másik oldalára (60. ábrán a szubsztrát nem látható oldala) került felerősítésre az 
üvegfém szalag, aminek a keménységét vizsgáltam. Az üvegfém szalag hőkezeletlen állapotú 
volt, mivel keménysége ekkor a legkisebb, tehát a keménységméréskor kialakuló lenyomat 
mérete és a besüllyedés mértéke maximális, ami a szubsztrát hatás szempontjából az egyik 
legfontosabb paraméter.  

A keménységmérés során a Hanemann D-32 típusú mikrokeménység mérő 
berendezés Vickers-gyémánt szúrószerszáma alulról felfelé mutató irányban mozgott.  

Az erőhatás bevezetésével ellentétes oldalon egy merev villa segítségével a 
szubsztrát mindkét végén befogott – téglalap keresztmetszetű – tartóként viselkedett, aminek 
modellje a 61. ábrán látható. 

 
a)                                                                                   b) 

61. ábra: A szubsztrát mechanikai modellje 
a) tehermentes; b) terhelt állapot 

 
A mindkét oldalon befogott tartó modell alapján a keménységmérés során kialakuló 
feszültség számítható (28). 
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ahol: 
σmax: kialakuló feszültség [N/mm2] 
Mhmax: maximális hajlítónyomaték [Nm] 
Ix: a vizsgált lemez másodrendű nyomatéka [mm4] 
w: a vizsgált lemez szélessége [mm] 
b: a vizsgált lemez vastagsága [mm] 
l: a tartó befogásainak távolsága [mm] 
F: a keménységmérés során alkalmazott terhelés [p] 
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A szubsztrátként alkalmazott lemez deformációjából a fajlagos nyúlás a következő 
képlet alapján számítható: 
 

00

0

L
L

L
LL Δ

=
−

=ε ,            (29) 

ahol: 
ε: a fajlagos nyúlás 
L: a húzott rúd megnyúlt hossza [m] 
L0: a húzott rúd terheletlen hossza [m] 
 
Az így számított feszültségértékeket a 4. táblázat tartalmazza. 
  

4. Táblázat 
Terhelés        
[N; (p)] 

σ 
[N/mm2]

ε 
[%] 

0,1962 (20) 2,944 0,002 
0,3924 (40) 5,888 0,004 
0,63765 (65) 9,568 0,006 
0,7848 (80) 11,776 0,008 
0,981 (100) 14,72 0,009 

 
Minden egyes terhelés esetén 2 mérési sorozatot végeztem, ami sorozatonként 4-4 

független mérést jelent. A mérések tökéletesen reprodukálhatók voltak, szórás értéke nem volt 
számítható.   
A számított feszültségértékeket a 62. ábrán a fajlagos nyúlás függvényében ábrázoltam. 
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62. ábra: A 0,4 mm vastag  acéllemezben (szubsztrát) különböző terhelőerők hatására 

kialakuló feszültségek a fajlagos nyúlás függvényében  
 

A 62. ábrán látható, hogy a 0,7848 N-os (80 p) terheléshez tartozó mérési pont 
helyzete eltér a többi mérési ponthoz képest. A szubsztrátot a rugalmas deformáció 
tartományában terheltem, így a terhelés megszűntekor a szubsztrátban nem volt mérhető 
maradó alakváltozás. A szubsztrát terhelése az aljára – két végén rugalmas ragasztószalaggal 
– felerősített üvegfém szalagon keresztül történt. Ez a rögzítési mód lehetővé tette, hogy az 
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üvegfém szalag elmozdulhasson a szusztráthoz képest a keménységmérés során. Ezt az 
elmozdulást az irodalom akadozó csúszásnak (stick-slip) nevezi. A 0,7848 N-os (80 p) mérési 
pont helyzete nagy valószínűsséggel ezzel a jelenséggel magyarázható. 

A szubsztrát hatás vizsgálatakor 0,3924 - 0,7848 N (40 - 80 p) terhelési tartományt 
alkalmaztam, ahol a 20 x 0,4 mm keresztmetszetű szubsztrátban kialakuló maximális 
feszültség 11,776 N/mm2  (0,7848 N = 80 p, mindkét végén befogott tartó modell, 16 mm 
támaszközzel, 20 x 0,4 mm keresztmetszettel).  

Az üvegfém szalagok mechanikai vizsgálatakor 40 x 5 mm keresztmetszetű 
szerszámacél szubsztrátot alkalmaztam, ahol azonos mechanikai modell és azonos terhelőerők 
alkalmazása esetén az ébredő feszültség a 20 x 0,4 mm keresztmetszetű szubsztrát azonos 
terheltségű állapotához képest annak ~0,32%-a. Ezen feszültség által a szubsztrátban okozott 
deformáció (ε) nem mérhető. Ez azt jelenti, hogy a szerszámacél szubsztrát a rugalmas 
alakváltozás kialakulásához szükséges feszültséghatárt a mikrokeménységmérő berendezésen 
beállítható maximális (0,981 N, 100 p) terhelés esetén sem érte el. 

Mind a 20 x 0,4 mm; mind a 40 x 5 mm keresztmetszetű szubsztrát alkalmazásakor 
a vizsgált 40 – 80 p (0,3924 - 0,7848 N) terhelőerő tartományban a vizsgált hőkezeletlen (aq) 
üvegfém szalag Vickers-féle mikrokeménység-mérése minden egyes mérés esetén 
hibahatáron belül azonos volt.  

Felmerülhet azonban a kérdés, hogy a minta termikus előélete mennyire befolyásolja 
a mért keménység értéket. 
 
5.2. A termikus előélet kimutatása keménységméréssel:  
 
Azonos összetételű, viszont eltérő geometriájú („a” típus: 12 x 0,0365 mm; 
„b” típus: 6 x 0,022 mm) Fe40Ni40Si6B14,  hőkezeletlen állapotú üvegfém szalag keménységét 
hasonlítja össze 0,3924 és 0,63765 N (40 és 65 p) terhelés alkalmazása esetén a 63. ábra. 
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  63. ábra: „a” típusú: 12 x 0,0365 mm és „b” típusú: 6 x 0,022 mm hőkezeletlen 

Fe40Ni40Si6B14 minta mikrokeménységének összehasonlítása  
0,3924 és 0,63765 N (40 és 65 p) terhelés esetén 

 
Látható hogy a vékonyabb „b” típusú (nagyobb átlagos hűlési sebességgel készült) minta 
keménysége gyakorlatilag független az alkalmazott mérési erőtől a vizsgált tartományban. A 
vastag (a típusú 12 x 0,0365 mm) minta esetén a mért értéket befolyásolja a terhelőerő.  
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A keménység változásának az oka a minták eltérő geometriájában (vastagság), tehát az eltérő 
termikus előéletében keresendő, ahogy ezt az irodalom is alátámasztja [84]. A 0,3924 N 
(40 p) -os mérés eredményei szerint a vastag mintán keménységnövekmény mutatható ki. A 
keménység növekedése igazi fizikai tartalmat hordoz abban az értelemben, hogy a vastagabb 
minta felszíni rétegében (ahol a keménységméréssel kapcsolatos plasztikus folyás 
megtörténik) jóval kisebb hűlési sebesség teljesül az egyoldalú hűlés elve miatt. A szalag ezen 
része nagyobb mértékben relaxálódik, ami keménységnövekedést okoz. A szalag mindkét 
esetben hőkezeletlen üveg állapotú, tehát nem a kristályos hányad megjelenése okozza a 
keménység növekedését. A kis benyomási erőkkel alkalmazott Vickers-keménységmérés 
tehát alkalmas a helyi tulajdonságok feltérképezésére, még abban az esetben is, ha ezek a 
változások nem köthetők konkrét szerkezeti információkhoz. Alátámasztja ezt az állítást az 
alapállapotú, különböző geometriájú (vékony, vastag) hőkezeletlen Fe40Ni40Si6B14 szalagokon 
mért eltérő amorf Curie-hőmérséklet (Tc

am) érték is (64. ábra) [85].   
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  64. ábra: A vékony (0,022 mm) és a vastag (0,0365 mm) hőkezeletlen Fe40Ni40Si6B14 minta 

amorf Curie-hőmérsékletének alakulása a hőkezelési ciklusok hatására [85] 
 

A 64. ábra az amorf Curie-hőmérséklet (Tc
am) vastagságfüggésén túl az ismételt felfűtések 

hatására bekövetkező szerkezeti relaxáció hatását is mutatja, ami előrevetíti a szerkezeti 
relaxáció vizsgálatának szükségességét. A szerkezeti relaxáció vizsgálatát termofeszültség- 
méréssel végeztem, amely eredményeinek alátámasztásához azonban szükséges az izoterm 
hőkezelések hatására bekövetkező Vickers-féle mikrokeménység-változás vizsgálata. 
 



Pál Zoltán: Átalakulások vizsgálata Fe alapú ötvözetekben keménység és termofeszültség mérések együttes 
alkalmazásával  

 

 79

5.2.1. Keménység változása izoterm hőkezelések során 
 

A vizsgált „a” típusú (12 x 0,0365 mm) Fe40Ni40Si6B14  mintákon 0-48 óraig terjedő 
200 és 300 ˚C-os izoterm hőkezeléseket végezve a keménység változás jelentős, de nem 
monoton, hanem ingadozásokat mutat a hőkezelés első 2-30 órás periódusban. [S1] Ez a 
megfigyelés kvalitatív egyezésben van más közleményekkel [86]. 

Annak ellenőrzésére, hogy a hőkezelés kezdetét jellemző ingadozást, mint jelenséget 
reprodukálhassam, megismételtem a hőkezelést rövidebb időmegszakításokkal végezve el a 
keménységméréseket. Ennek eredménye a 65. ábra, amely a 200˚C-on hőkezelt 
Fe40Ni40Si6B14 üvegfém keménységváltozását mutatja. Minden esetben ugyanazon az 
anyagon mértem („a” típusú, 12 x 0.0365 mm-es szalag), tehát az ingadozásnak fizikai oka 
van, ami a szerkezeti relaxációban lezajló több, esetleges párhuzamos folyamattal 
magyarázható. Ezek okozhatják a rövid idejű hőkezelések során fellépő ingadozást. 
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65. ábra: „a” típusú (12 x 0,365 mm) Fe40Ni40Si6B14 üvegfém szalag keménységének 
változása 200˚C-os izoterm hőkezelés hatására 0,3924 N (40 p) terhelésnél 

 
A 65. ábrán látható, hogy a keménység a 32 órás hőkezelési idő eléréséig monotonon 
növekszik. A változás mértéke az első 24 órában egyenletes, ami arra utal, hogy a szerkezeti 
relaxáció során lezajlódó rövidtávú átrendeződések „sebessége” állandó. A 32 óráig tartó 
hőkezelés esetén ez az átalakulási sebesség hirtelen növekedésbe kezd, amint azt a Vickers-
keménység változása is tükrözi. Elérve a 40 órás hőkezelést a keménység ismételten 
lecsökken a 32 órás szintre. Ez azonban nem jelenti a szerkezeti relaxáció alatt bekövetkezett 
rövidtávú kémiai és topológiai átalakulás visszarendeződését, ugyanis amorf anyagok 
esetében adott fizikai jellemzőhöz – jelen esetben a keménységhez (1400 HV) – többféle, 
egymástól eltérő üvegállapot is tartozhat (200˚C-os izoterm 24 órás hőkezelés és 200˚C-os 
izoterm 40 órás hőkezelés).  A relaxáció több, párhuzamos folyamatból állhat. Ennek 
megfelelően a keménység lokális szélsőértékeket mutathat az izoterm hőkezelések során. 
Annak ellenőrzésére, hogy a hőkezelés kezdetét jellemző ingadozást, mint jelenséget 
reprodukálhassam megismételtem a hőkezelést rövidebb időközönként végezve el a 
keménységméréseket. Ennek eredményét mutatja a 66. ábra. 
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66. ábra: 300˚C-on hőkezelt „a” típusú (12 x 0,0365 mm) és „b” típusú (6 x 0,022 mm)  

Fe40Ni40Si6B14 miro Vickers-keménysége 0,3924 N (40 p)  terhelésnél 
 

Az Fe40Ni40Si6B14 üvegfém szalag izoterm hőkezelése során azt tapasztaltam, hogy a 
keménység nem változik monoton. 200˚C-os izoterm hőkezelés során az ingadozások 
jelentősek. Felmerült annak lehetősége, hogy méréstechnikai okok miatt tapasztaltam 
ingadozásokat (például mintabefogási reprodukálhatóság stb.). A méréseket ezért két 
különböző termikus előéletű szalagon (12 x 0,0365 mm és 6 x 0,022 mm) is megismételtem. 
300˚C-os izoterm hőkezelést alkalmazva. A szalagokat hőkezelésük során két sík kerámialap 
között helyeztem el, hogy elkerüljem vetemedésüket és rögzítésük reprodukálható legyen a 
keménységmérés során. Mindkét mintatípus esetén a keménységnek azonosan 2 órás 300˚C-
os izoterm hőkezelés esetén maximuma van. Ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a 
keménység a mintákban lejátszódott rövidtávú atomi szintű folyamatokról ad információt. 
A keménység itt is növekszik a hőkezelési idő első periódusában, ami annak a jele, hogy nem 
mérési effektusról van szó, hanem a minta Vickers-keménysége valóban nagy ingadozásokat 
mutat a hőkezelés kezdetén.  
Ez a növekedés legnagyobb mértékben a hőkezelés első periódusában szembetűnő. 
• 300˚C -os hőkezelés során a keménység értéke 1600 HV-s határértékhez tart. 
• 200˚C -os 32 órás hőkezelésnél lokális maximum látható. Ez az ingadozás a 300˚C -os 

hőkezelések során is megfigyelhető, csak itt a helyi maximum rövid hőkezelési idő után 
jelentkezik. A keménység lokális szélsőértékei függnek a minta vastagságától is, ami a 
mintakészítés során alkalmazott hűtési sebesség jelentőségét nyomatékosítja. Ez arra utal, 
hogy ugyanaz a folyamat okozza a keménység lokális maximumát, csak a termikus 
aktiválás miatt itt gyorsabban kialakul ugyanaz a belső feszültségállapot, amelynek 
megnyilvánulása a Vickers-féle mikrokeménység szélső értéke. 
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A Vickers-keménységmérések során eltérő értékeket tapasztaltam a hőkezelés vége 
és a keménységmérés kezdete között eltelt idő függvényében, ezért megvizsgáltam a 
keménység változását szobahőmérsékleten a hőkezelés végétől eltelt idő függvényében. 
 
5.2.2. A keménység változása szobahőmérsékleten [S2]: 
 
A 66. ábra alapján látható, hogy a hőkezelések termikusan aktivált átrendeződéseket 
indítanak el a szerkezeti relaxáció során. Ezek megnyilvánulása a keménység ingadozása, ami 
arra utal, hogy esetleg több, párhuzamos folyamat is zajlik a relaxáció során, amelyeknek 
mikro mechanizmusa nem ismert. Felmerül annak a lehetősége, hogy valamely részfolyamat a 
hőkezelés után szobahőmérsékleten is folytatódik, mivel Fe40Ni40Si6B14 minta esetén rövid 
idejű hőkezelések után (1-6 óra) nagymértékű ingadozás mutatkozott mind a mért 
keménységértékekben, mind a szakítószilárdságban. Ezért 1; 6; 12 illetve 24 órás 150; 200; 
250; 300; 350˚C-os izoterm hőkezeléseket végeztem. A relaxációs állapot utáni mechanikai 
tulajdonságváltozások ingadozása miatt egy-egy hőkezelés után a hevertetés alatti 
változásokat nyomon követtem. A pihenőidő alatt a hőkezelés végétől számított 0,5; 1,5; 3; 
6 óra elteltével – 0,3924 N (40 p) – terhelőerővel mért Vickers-féle mikrokeménység-értékeit 
összehasonlítottam azokkal, amiket közvetlenül a hőkezelések után mértem. Minden egyes 
esetben 12-12 keménységmérést végeztem. Egy mintacsoportot a hőkezelés után 6 órán 
keresztül -196˚C-os folyékony nitrogénben hűtöttem, hogy a mintában minden lehetséges 
szerkezeti átalakulás lezajlódjon. Az 1 óráig hőkezelt mintáknál a 150˚C –on hőkezelt minta 
kivételével a keménység a 6 órás megfigyelési periódusban minden esetben csökkent. A 
Vickers-féle mikrokeménység ilyen változása a minták hőkezeletlen állapotában nem 
tapasztalható, a jelenség magyarázata jelenleg nem adható meg pontosan (67. ábra).  

 
A 67. ábra: A  Vickers-féle mikrokeménység változása 150-350˚C-on 1 óráig hőkezelt „a” 

típusú (12 x 0,0365 mm) Fe40Ni40Si6B14 minta esetén  
[S2] 

 
A 6; 12 és 24 órás izoterm hőkezeléseknek alávetett minták keménységmérésekor látható, 
hogy 6 órás 150˚C –on hőkezelt minta keménysége a legalacsonyabb, ami a 6 órás 20˚C –on 
történő pihentetés alatt csekély mértékű növekedést mutatott (68. ábra). 250˚C –nál magasabb 
és 6 óránál hosszabb izoterm hőkezelések esetén, illetve a folyékony N2 - ben hűtött mintáknál 
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is növekedés tapasztalható a keménységben. A 250˚C –nál alacsonyabb hőmérsékleten 
hőkezelt, majd N2-ben hűtött minta keménysége ezzel ellentétben alacsonyabb, mint a 
hőkezeletlen minta azonos jellemzője, ami az amorf szerkezet erőteljes változására utal 
(68. ábra). 

 
68. ábra: A Vickers-féle mikrokeménység változása 150˚C -on 6 óráig, 300˚C -on 12 óráig, 

300˚C –on 24 óráig, 350˚C -on 12 óráig, 350˚C-on 24 óráig hőkezelt „a” típusú (12 x 
0,0365 mm) Fe40Ni40Si6B14 minta esetén  

[S2] 
 

A hőkezeléseket követő szobahőmérsékletű hevertetés során a különböző 
hőkezeltségű Fe40Ni40Si6B14 minták Vickers-féle mikrokeménysége jelentős ingadozásokat 
mutat. Egyértelmű tendencia a hevertetés folyamán nem állapítható meg. Ilyen eredmény, és 
ennek értelmezése teljesen hiányzik az irodalomból is. Legegyszerűbb magyarázat az lenne, 
hogy mérési hibáról van szó, ami a minták rögzítéséből adódik (szubsztrát hatás). Ilyen 
jellegű mérési eredmények vezettek a szubsztrát hatás kritikai vizsgálatához. Valószínűbb 
azonban, hogy az egyes mintákban meginduló kristályosodási folyamat hatása okozza a 
Vickers-féle mikrokeménység ingadozását. 

A jelenség értelmezéséhez hozzásegít hogy azonos összetételű minták Tc
am (amorf 

Curie-hőmérséklete) is jelentős fluktuációkat mutat a különböző hőmérsékletű izoterm 
hőkezelések után. Ezeknek a „mikrofázis szeparált” üvegeknek a viselkedését hőkezelések 
során máig sem értjük teljesen. A Fe-Ni alapú kétfázisú üvegeknél – amelyekben a középtávú 
rend jelenlétét egyértelműen kimutatták [21] – a „relaxáció” nem jelenti szükségképpen a 
mechanikai feszültségek csökkenését, amint ezt számos üvegfém mágneses viselkedése 
alapján várnánk. (Feszültség-relaxációt általában izoterm hőkezelések után a koercitív erő 
csökkenése jelent.) 

Hasonló relaxációs jelenséget Fe84,2Cr0,8B15 összetételű üvegfém szalag 
vizsgálatakor is tapasztaltam.  

Keménységméréskor a plasztikus alakváltozás következtében mechanikai 
feszültséget viszünk a mintába. Az üvegfém szalag hőkezelése után beálló globális 
feszültségállapothoz képest a keménységméréssel lokális feszültségállapotot hozunk létre.  

 Hőkezeletlen állapotú Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém szalag vizsgálatakor a lenyomat által 
keltett feszültség hatására a maradó alakváltozás a keménységméréstől eltelt idő 
függvényében változik, azaz a minta relaxálódik, amire a lenyomat környezetében kialakult 
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deformáció változása utal (5. táblázat). Vizsgálataim során Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém szalagokon 
a lenyomatok szélei mellett több esetben tapasztaltam a  vizsgált minta ridegségéből adódó 
berepedéseket. Ezeknek a berepedt tartományoknak az alakja és a mérete a lenyomat 
létrehozása után, azaz a mintát deformáló szúrószerszám eltávolítását követően változik. Ez a 
változás a szúrószerszám eltávolítását követő 60 s-on belül végbemegy. Ezalatt a berepedt 
tartományokon kívül a lenyomat közvetlen közelében lévő deformált felület is változik.  

 
Tehát hőkezeletlen Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém szalagokban optikai úton megfigyelhető a 
mikrovickers lenyomat körüli deformáció – mérési folyamatot követő – topográfiai változása 
(relaxálódása) az idő függvényében, ami a hőkezelési folyamatot követő relaxációnál 
gyorsabban zajlik le. 
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5. Táblázat 
Felvétel 

készítésének ideje a 
keménységmérés 

végétől számítva (s) 

 

20 

40 

60 

 
A rövid idejű izoterm hőkezelések során tapasztalt keménységfluktuációkat alapul véve 
kérdésként merül fel, hogy hosszúidejű hőkezelések esetén miként változik a keménység 
értéke. 
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5.2.3. Hosszú idejű izoterm hőkezelések hatásának vizsgálata: 
 
A Fe40Ni40Si6B14 üvegfém szalag egyes alkalmazásai szempontjából a hosszú távú termikus 
stabilitásának ismerete szükséges volt [86]. Legfeltűnőbb jelenség, hogy alacsony 
hőmérsékletű folyamatok eredményeként a hőkezelt mintában (150, 200˚C 1-6 órás izoterm 
hőkezelési időtartamban) akár átmeneti lágyulás is kimutatható. Ez a minimum csak kis 
hőmérsékleteken jelenik meg, illetve – az izoterm hőkezelés hőmérsékletét fokozatosan 
növelve – nagyon rövid időtartományokra jellemző. Nem véletlenszerű szórásról van szó, 
amit ugyanennek a jelenségnek az inverz megfelelője, a flexibilitás (hajlítószám) átmeneti 
növekedése is bizonyít. A rugalmasság (a hajlítószám) 2-4 óra időtartam között csökken, majd 
ismét némi növekedést mutat. Ugyanezen időszak alatt a keménység éppen ellenkezőleg 
változik, ami alátámasztja a mérések helyességét. [S2] Ilyen lágyulási tendencia egyidejű 
hajlítószilárdságbeli változással ritkán található a szakirodalomban. A törékenység kisebb, 
mint gyorshűtött állapotban, ami egybevág a keménységmérések konklúziójával. Szemben az 
entalpia – (ΔH) és a fajtérfogat (V) – változással a feszültségállapotra érzékeny jellemzők 
(keménység és hajlítószám) nem szükségképp mutatnak monoton változást.  Hosszabb 
hőkezelési idők alkalmazása természetesen a keménység globális növekedéséhez vezet, 
egyezésben a korábbi mérésekkel. [S2] 
Hasonló nagy fluktuációk (tehát nem monoton változások) mutathatók ki ugyanennek az 
ötvözetnek az amorf Curie-hőmérsékletében, amely megerősíti, hogy a relaxáció során 
lejátszódó párhuzamos (jelenleg felderítetlen) jelenségek okozzák a fizikai tulajdonságok 
ingadozását [85]. 
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Kis hőmérsékleten hőkezelt minták keménysége (69. ábra):  
A 150-250˚C-on hőkezelt minták viselkedése lassúbb folyamatok jelenlétére utal. A 200˚C-on 
hőkezelt minták esetében a  maximum később jelentkezik, mint a többi görbén. A 66. ábra 
alapján fel kell figyelnünk egy különleges jelenségre, amelyet eddig tudomásom szerint csak 
a jelen kísérletek során tapasztaltak. Ez a jelenség a hőkezelt minták Vickers-féle 
mikrokeménységének hőkezeletlen (aq) állapothoz tartozó érték alá csökkenése, azaz 
tranziens lágyulási folyamata. [S2] Hőkezelések során ilyen lágyulási folyamat csak a tiszta, 
deformált fémek relaxációjakor figyelhető meg. Ezt a jelenséget alátámasztja a Fe40Ni40Si6B14 
üvegfém szalagok kis hőmérsékletű izoterm hőkezelései során bekövetkező flexibilitásának 
növekedése is. [S2]    
 

69. ábra: A mikrokeménység változása 150-250˚C -on 0-24 óráig hőkezelt „a” típusú 
(12 x 0,0365 mm) Fe40Ni40Si6B14 minta  esetén [S2] 

 
Nagy hőmérsékleten hőkezelt minták keménysége (70. ábra): 300-350 0C-on hőkezelt 
minták esetén a görbéknek két órás hőkezelést követően minimumuk van, amely érték a 
hőkezelési idővel arányosan növekszik. A kezdeti minimum értéket minden esetben lokális 
maximum követi. A keménységük 24 órás hőkezelés után kisebb, mint a kezdeti maximum 
érték. A keménység értéke azonban a hosszú, 200-300˚C-os izoterm hőkezelések során 
határozottan nő. Ez a viselkedés egyezik számos korábbi vizsgálattal. A keménység 
növekedése a következménye az üvegállapot topológiai és kémiai újrarendeződésének. Ezalatt 
a folyamat alatt a kovalens kötési karakter erősödése a jellemző, ami nagyobb keménységet, 
és alacsonyabb flexibilitást, tehát növekvő ridegséget von maga után. Hosszú idejű 
hőkezelések 300˚C-ig növekvő Vickers-keménység értékhez tartanak, majd ez a tendencia 
megfordulni látszik, és 350˚C-tól csökkenésbe megy át. Látható továbbá, hogy minden görbe 
lágyulással indul. Ez a folyamat a 250-300˚C-os rövid idejű hőkezeléseknél is megjelenik, 
viszont hosszabb ideig tart, mint más mintáknál. Ebben az összetételben hasonló tranziens 
változások figyelhetők meg amorf Curie-hőmérsékletű relaxáció esetén is. Az amorf Curie- 
hőmérséklet növekedik a hőkezelési időkkel és hőmérsékletekkel arányosan 350˚C-ig, utána 
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szintén lecsökken [87, 88, 89, 90]. Érdekes, hogy a 350˚C-on 24 óráig hőkezelt minták már 
kristályos frakciókat is tartalmaznak. 

70. ábra: A mikrokeménység változása 300-350˚C -on 0-24 óráig hőkezelt „a” típusú 
(12 x 0,0365  mm) Fe40Ni40Si6B14 minta  esetén [S2] 

 
Mint az ábrákról is látható (69.; 70. ábra), a keménység a hőkezelések kezdeti periódusaiban 
ingadozást mutat. Ezek az ingadozások arra utalnak, hogy több, egymással párhuzamos 
folyamat indul a szerkezeti relaxáció során, amelyeknek mechanizmusa jelenleg még nem 
ismert. Annyi bizonyos, hogy a részfolyamatok termikusan aktiváltak, mert a megfigyelt 
szélsőértékek megjelenésének ideje a hőkezelési hőmérséklet növekedésével csökken. A 
görbék alakja hasonló, a hőkezelések 2. órájában minimumuk van. A HV (thőkezelés) görbékre 
igaz, hogy lokális maximum értéküket adott időintervallumon belül elérik. A 66. ábra alapján 
– ahol a hőkezelések eredményeit láthatjuk – az ingadozások nagysága függ a hőkezelés 
hőmérsékletétől.   
A HV (thőkezelés) görbék telítési értékhez tartanak de növekedésük nem monoton. A különböző 
hőmérsékletű (150, 200, 250˚C) izoterm hőkezelési görbék kezdeti szakaszának (6 óra) 
lokális minimum és maximum értékei bizonyítják több, az üvegfém szalagban – különféle 
karakterisztikus idővel – lezajló párhuzamos atomi mechanizmus jelenlétét. A hajlítószám 
rövid idejű (6 óra), kis hőmérsékletű (200˚C) izoterm hőkezelés hatására bekövetkező 
görbéjének növekvő tendenciája is igazolja a relaxáció során lezajló rövidtávú atomi 
átrendeződéssel járó folyamatok jelenlétét [S2]. Ez egyezésben van az amorf Curie- 
hőmérséklet (Tc

am ) változásával is. [17]  
A 40 p-os terhelés mellett végrehajtott mérési sorozat egyértelműen demonstrálja a 
keménység lassú növekedését a hőkezelési idő függvényében. Látható azonban, hogy ez a 
növekedés nem szükségképpen monoton (65. ábra). A monoton növekedéstől való eltérés 
tanulmányozása érdekében rövid idejű, eltérő hőmérsékletű hőkezelésekkel próbáltam jobban 
azonosítani a hőkezelések során megjelenő keménység-ingadozásokat (69. ábra). 
A korábbi mérési eredményekkel egyezésben izoterm hőkezelések során a keménység nő a 
hőkezelés idejének növelésével (69.; 70. ábra).  
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Ezen mikrokeménység-mérési eredmények ismeretében elvégeztem hőkezeletlen és 
hőkezelt üvegfém szalagok termofeszültség vizsgálatát, valamint a vizsgált minta egyes 
ötvözőinek a termofeszültségre gyakorolt hatásának vizsgálatát. 
 
5.3. Termofeszültség vizsgálatok:  
 
5.3.1. Kristályos- és üvegállapot összehasonlítása: 
 
A vizsgált üvegfémek rúd alakú kristályos öntecsekből készültek. Felmerül a kérés, hogy a 
kristályos öntecs és a belőle készített üvegfém termofeszültsége hogy viszonyul egymáshoz és 
ezt az eltérő felületminőség mennyire befolyásolja. 
A 71. ábra a FeB9 öntecs durva töret – (három mérési sorozat) és csiszolt felületén (négy 
mérési sorozat) mutatja a termofeszültséget. 
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71. ábra: FeB9 öntecs és csiszolat termofeszültsége 

 
Az irodalommal egyezésben a kristályos FeB9 pozitív termofeszültséggel és Seebeck-
együtthatóval bír [91]. 
Az irodalom említést tesz arra vonatkozóan, hogy adott ∆T hőmérsékletkülönbség mellett a 
felület minősége hatással van a termofeszültség értékére [92]. Ezért először az öntecsek 
megmunkálatlan -, majd csiszolt felületen végeztem termofeszültség-méréseket. A 
termofeszültségek viszonyát a felület minőség mellett a ∆T értéke is befolyásolja. Az 
eredmények alapján elmondható, hogy a durva és a finom felület Seebeck-együtthatója 
rendkívül kismértékben ugyan, de különbözik egymástól. A görbék minden esetben metszik 
egymást. Jelentős különbség a két felületminőség termofeszültsége között csak nagy ∆T 
értéknél jelentkezik. 
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Kristályos állapotú FeCr8B15 és FeCr15B15 ötvözet esetén az U(ΔT) görbe által adott Seebeck-
együttható is pozitív (72.; 73. ábra) [93]. Az amorf állapotú FeCr8B15 és FeCr15B15 ötvözetek 
esetén az U(ΔT) görbék értékei és Seebeck-együtthatói is negatívak (72.; 73. ábra). 
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72. ábra: FeCr8B15 öntecs, a belőle készült csiszolat és a FeCr8B15 üvegfém szalag 

termofeszültsége 
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73. ábra: FeCr15B15 öntecs, a belőle készült csiszolat és a FeCr8B15 üvegfém szalag 

termofeszültsége 
 

Megállapíható tehát, hogy azonos összetételű FeCr8B15 és FeCr15B15 öntecsek valamint a 
belőlük készült csiszolatok termofeszültség görbéinek értékei, valamint Seebeck-együtthatói 
pozitív értékűek. FeCr8B15 és FeCr15B15 amorf üvegfém szalagok termofeszültség görbéinek 
értékei, valamint Seebeck-együtthatói a kristályos megfelelőikkel ellentétben negatív 
értékűek.   
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5.3.2. A termofeszültség és keménység kapcsolata acélok hőkezelésekor 
 
Üvegfémek termofeszültsége elsősorban az összetételről hordoz információt, mivel 
egyfázisúak. Kristályos anyagok elemzésekor az összetételen kívül a fázisviszonyok is 
befolyásolják a termofeszültség értékét (74. és 75. ábra), Jó példa erre az ötvözetlen 
szerkezeti- és a nemesíthető szerkezeti acélok vizsgálata (C45E, 51CrV4, S235JR). Az 
általam vizsgált minták ötvözőit a 6. táblázatban foglaltam össze. A C45E illetve a 51CrV4 
anyag esetén a mechanikai jellemzők (például a keménység) és a fázisviszonyok is jelentősen 
módosíthatók.  
 

6. táblázat A megadott acélok ötvözői a szabvány alapján (tömeg %-ban) [S5] 

 
S235JR alapállapotban 138 HV keménységű acélt nem hőkezeltem, mivel maximálisan 
0,19% széntartalma nem elegendő az edzhetőséghez. A C45E és az 51CrV4 acélokon 
alapállapotban mért Vickers-keménység azonos mindkét ötvözetnél (74. ábra). A vizsgált 
minták a hőkezelés után eltérő sebességgel hűltek le szobahőmérsékletre. A eltérő lehűtéshez 
hűtőközegként a hőkezelő kemencét (a minták együtt hűltek a kemencével), környezeti 20˚C-
os levegőt, olajat illetve vizet használtam. 
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74. ábra: A keménységmérés eredményei különböző hűtési módok esetén  
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A szabad levegőn hűtött minták keménysége eltérő. Míg a C45E esetében ez a hűtési sebesség 
növelése nem növeli a keménységet, addig az 51CrV4 esetében keménységnövekedés 
tapasztalható, bár a mérési adatok reprodukálhatósága ebben a hűtési sebesség tartományban a 
legrosszabb (74. ábra, 1. és 2. sorozat nagy eltérése levegőn való hűtés során). Az eredmények 
alátámasztják a Cr acélok jobb edzhetőségi tulajdonságait (nagyobb átedzhetőség). C45E acél 
keménysége csak víz vagy olaj hűtőközeg alkalmazásakor növelhető jelentősen. Ezek az 
eredmények összhangban vannak a korábbi megfigyelésekkel. [S5] A hűtési sebesség 
növelésével növelhető a martenzit részaránya, és így a keménység is növekszik. A hűtési 
sebesség hatásának kimutatására klasszikus Jominy-vizsgálatot végeztem. A Jominy vizsgálat 
alapján felvettem négy különböző keresztmetszet mentén a jellemző keménységi traverz 
diagramot. [94] A vizsgált keresztmetszetek adott távolságra voltak a hűtött alaplaptól 
(3; 8; 13; 18 mm). A keménységi traverz diagram tanulsága szerint a C45E acél keményedése 
a minta vízzel hűtött alaplapjától 3 mm távolságban készített metszet teljes 
keresztmetszetében mérhető, a többi metszetben a hőkezeltelen alapanyaghoz képest eltérés 
nem tapasztalható (75. ábra). 
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75. ábra:  C45E acél keménységi traverz diagramja [S12] 

 
Az 51CrV4 acél esetén a keménységi traverz diagramok a véglaptól mért 3; 8; 13 és 18 mm 
távolságban is mérhető akár 100 HV keménységnövekedést mutatnak. Ez a tendencia 
bizonyos esetekben a külső felülettől 6 mm-re is érzékelhető (vízzel hűtött alaplaptól 3 mm 
távolságban lévő metszet), ami alátámasztja a C45E acélhoz képest jobb edzhetőségét. A 
véglaptól 3; 8; 13 és 18 mm távolságban készített metszetek mindegyikének minimális 
keménysége azonosan 618 HV (76. ábra).  
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76. ábra: Az 51CrV4 acél keménységi traverz diagramja 

 [S12] 
 

A Jominy minták felületi rétegeiben jóval nagyobb felkeményedés tapasztalható (77. ábra). 
Összehasonlítva a C45E és 51CrV4 ötvözetek keménységeloszlását: a C45E esetében a 
keménység hirtelen csökken a vízzel hűtött alaplaptól való távolság növekedésével, míg az 
51CrV4 esetén lassú, egyenletes a csökkenés, ami a lényegesen jobb átedző képességét 
mutatja. 
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77. ábra: A keménység változása a véglaptól mért távolság függvényében C45E és 51CrV4 

Jominy próbatest esetén  
[S12] 

 
A keménység változásához (csökkenő keménység a hűtött alaplaptól való távolodással) 
hasonló következtetések vonhatóak le a termofeszültség-mérési eredményekből a két minta 
hőkezelését illetően.  
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A termofeszültség-mérés során a hidegpont helye állandó volt, a melegpontnak a 
hűtött alaplaptól mért távolságát növeltem 1,5 mm-es lépésekben. A melegpont mérési helyei 
megegyeznek a keménységmérési helyeivel. (78. ábra) 

78. ábra: A hideg és a melegpont helye az első a) és az utolsó b) termofeszültség mérésnél 
[S5] 

 
Ezzel a mérési eljárással minden egyes keménységmérési pont környezetében kaptam egy 
ismert termofeszültség diagramot. Ezen termofeszültség görbék Seebeck-együtthatóját 
ábrázolva a keménység függvényében, három nagy csoport látható (79. ábra). Az S235JR 
anyag keménysége kicsi, Seebeck-együtthatója nagy. Az 51CrV4 anyag keménysége a 
legnagyobb, de Seebeck-együtthatója közepes értékű. A közepes keménységű C45E acél 
esetén a Seebeck-együtthatóiban nagy szórás tapasztalható. Ennél az anyagnál a 600-700 HV-
s keménységhez tartozó Seebeck-együttható kicsi. 
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79. ábra: S235JR, C45E és 51CrV4 acél termofeszültség görbéjének meredeksége 

keménységük függvényében  
[S6] 

 
A 80. ábrán eltérő termikus előéletű (hűtési sebességű) C45E acél termofeszültség értékei 
láthatóak. 
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80. ábra: Eltérő hűtési sebességgel hűtött C45E acél termofeszültség értékei 

 
Az alapanyag és a szabad levegőn hűtött minták termofeszültség görbéi közel 

megegyeznek. Vagyis az alapanyag azonos fázisösszetételű, mint a levegőn hűtött minta. 
Kisebb hűtési sebesség esetén (kemencében történő hűtés, több óra hűlési idő), a 
termofeszültség pozitív irányba tolódik, ami az α-Fe fázis mennyiségének növekedésére utal. 
Ez valószínűleg csekély mennyiségű maradék ausztenit bomlására vezethető vissza 

Olaj hűtőközeg esetén a termofeszültség negatív irányba tolódik el, ami a martenzit 
fázis kialakulásának és a kis mennyiségű maradék ausztenit tartalomnak a következménye. 
Vízben történő lehűtés esetén a termofeszültség negatív irányú eltolódása még nagyobb 
mértékű. A legkézenfekvőbb magyarázatnak a magasabb maradék ausztenit tartalom tűnik, 
amit a nagyobb hűtési sebesség okoz. Az 51CrV4 acél esetén a hűtési sebesség 
termofeszültségre gyakorolt hatása jóval összetettebb (81. ábra).  
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81. ábra: Eltérő hűtési sebességgel hűtött 51CrV4  acél termofeszültség értékei 
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A 81. ábrán négy független mérési sorozat látható. Minden egyes hűtőközeg esetén az adott 
görbe négy – egymástól független – részre osztható (A hőkezeletlen alapanyag esetében négy 
bekarikázott rész). A mérési sorozatok közötti eltérés abból adódik, hogy négy egymás utáni 
felfűtés során a kezdeti hőmérséklet mérésenként nőtt (81. ábra). Az egyes termofeszültség 
görbék kezdeti hőmérséklete – a hideg és a melegpont közötti hőmérsékletkülönbség – így 
eltérő. Látható azonban az ábráról, hogy a Seebeck-együtthatót nem befolyásolja a hidegpont 
kezdeti hőmérsékletének növelése (reprodukálhatóság).  
A termofeszültség-mérést, így akalmazni lehetne például speciális gyorshőkezelt 
mikroötvözött acél anyagok [95] folyamatos – gyártásközi – minőségellenőrzésére is. 
Hőkezelt acél minták fáziselemzéséhez röntgendiffrakciós vizsgálatokat alkalmaznak. [96] Az 
üvegfém szalag röntgendiffrakciós elemzése kvalitatív értelemben támasztja alá a 
termofeszültség-mérés eredményeit, tehát nem a konkrét fázisarány meghatározása volt a cél, 
hanem a jelenlévő fázisok azonosítása. Így a vizsgálat alkalmas a termofeszültség görbék 
közötti különbségek okainak elemzésére (82. ábra). 
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82. ábra: A C45E  és az 51CrV4 ausztenit fázist tartalmazó anyag röntgen diffraktogramjai 
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Az eltérő hűtési sebességű mintákhoz tartozó diffraktogramok egymáshoz képest 
függőlegesen eltolva helyezkednek el a jobb értelmezhetőség kedvéért. Az α- és a γ-Fe fázis 
csúcsait függőleges vonal jelöli. Ausztenit fázis (piros függőleges vonallal jelölt γ-Fe) csak az 
51CrV4 anyag levegőn hűlt mintáiban észrevehető 2Θ = 51˚ előtt mintegy 9% részarányban 
(jelölés: 82. ábrán bekarikázva).  

Szerkezeti és nemesíthető acélok vizsgálatán kívül egy korrózióálló acéltípus 
vizsgálatát is elvégeztem. Hőkezelt X105CrMo17 (7. táblázat) korrózióálló acél a többi 
kristályos anyaghoz hasonlóan szintén pozitív Seebeck-együtthatójú (83. ábra).  

 
7. Táblázat 

 C % max. Mn % max. Cr % max. Mo % max. Si% 
X105CrMo17 0,95-1,2 1 16-18 0,3-0,75 1 

2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 

 

  t
er

m
of

es
zü

lts
ég

, U
 (μ

V
)

hőmérsékletkülönbség, ΔT (K)

 Alapanyag
 olaj (20oC) 
 olaj (-18oC)
 N2-ben hűtött
 Vízben hűtött
 Levegőn hűtött

 
83. ábra: Különböző hőkezeltségű X105CrMo17 korrózióálló acél termofeszültség görbéi 

[S7] 
 

Az X105CrMo17 (aq) hőkezeletlen alapanyag valamint olaj, víz illetve cseppfolyós nitrogén 
hűtőközegben lehűtött minták között nagymértékű termofeszültség- (83. ábra)  és keménység- 
különbség (84. ábra) állapítható meg. A korrózióálló ausztenites acélok hőkezelésre 
vonatkozó irodalom alapján a minimális hőelvonási sebességet olaj biztosítja, viszont 
bonyolult formájú alkatrészek esetén már a levegő is megfelelő hűtőközeg [97].  
Ez alátámasztja a minták levegőn történő beedződését. A makro Vickers-keménységmérés 
(84. ábra) eredménye egybevág a termofeszültség-mérés eredményével, azaz a hőkezelt 
minták értékei a cseppfolyós nitrogénben hűtött minta kivételével hibahatáron belül azonosak 
és nagymértékben eltérnek a hőkezeletlen alapanyagtól.  
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84. ábra: Az X105CrMo17 korrózióálló acél mikrokeménység értékei különböző hűtőközegek 

alkalmazása esetén 
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Megvizsgálva a metallográfiai felvételeket (8. táblázat), a hőkezelt minták szemcséinek 
mérete és alakja, valamint a minták szerkezete nagyon hasonló. A hőkezeletlen minta 
szemcseszerkezete ezeknél finomabb és homogénebb. (A fehér tartományok maradék 
ausztenitet jelentenek. A szerkezetben láthatók még bainit és martenzit fázisok is.)  
 

8. Táblázat: Hőkezelt X105CrMo17 acélról készített felvételek [S7] 

  
Alapanyag Folyékony nitrogénben hűtött 

minta 

  
Vízben hűtött minta Levegőn hült minta 

  
20˚C-os olajban hűtött minta -18˚C-os olajban hűtött minta 

 
Megállapítható tehát, hogy ötvözetlen és nemesíthető szerkezeti-, valamint martenzites 
korrózióálló acélokban (S235JR; C45E; 51CrV4 és X105CrMo17) az edzési folyamattal járó 
keménységnövekedés maga után vonja a termofeszültség görbére illesztett egyenes mérési 
tartományban felvett értékeinek és Seebeck-együtthatójának csökkenését. Tehát a 
termofeszültség görbék paramétereinek változása a martenzit fázis kialakulásával áll 
összefüggésben, így a termofeszültség vizsgálat roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárásként 
alkalmazható. [S6; S7; S12; S13; S14].   
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5.3.3. Hipo- és hiper-eutektikus FeBx ötvözetek termofeszültség változása szerkezeti 
relaxáció és kristályosodás során: 
 
A vizsgált hőkezeletlen állapotú FeBx egyfázisú, kétkomponensű (vas, bór) amorf ötvözet 
termofeszültség változása az összetétel függvénye. Az irodalommal egyezésben a növekvő B-
tartalom negatívabb termofeszültséget eredményez (85. ábra) [91].  
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85. ábra: Hőkezeletlen FeB15, FeB16 és FeB25  üvegfémek termofeszültség görbéi 

 
Több amorf ötvözetnél megfigyelt jelenség, hogy az U(ΔT) görbe szerkezeti relaxáció esetén 
negatív irányba tolódik el, aminek magyarázata még nem ismert. Legegyszerűbben feszültség 
relaxációval értelmezhető, amely során térfogatcsökkenés lép fel a vizsgált mintában.  
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A szerkezeti relaxáció és a kristályosodás szétválasztása termofeszültség görbék 
eltolódása alapján: FeB25 összetételű üvegfém szalag esetében számottevő termofeszültség-
változást, szerkezeti relaxációt az 1; 2; 5 és 8 órás 250˚C-os izoterm hőkezelés nem okoz. 
Még 15 órás hőkezelés hatására sem tapasztalható jelentős változás. A 24 órás 250˚C-os 
izoterm hőkezelés viszont jelentős termofeszültség csökkenést (relaxációt) eredményez 
(86. ábra). 
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86. ábra: FeB25 15 és 24 órás 250°C-os hőkezelés hatására bekövetkező szerkezeti relaxációja 

 
A relaxációt eredményező hőkezelés időtartalmának oka a FeB25 FeB15-höz 

viszonyított nagyobb termikus stabilitása, tehát magasabb kristályosodási hőmérséklete. Ez a 
jelenség azonban további vizsgálatokat igényel.  

 
A kristályosodási folyamatok kezdete: Rövidebb idejű, viszont magasabb hőmérsékletű 
izoterm hőkezelés hatására megindul a mintában a kristályosodás. A kristályosodás kezdete a 
relaxációs folyamatok hatásával ellentétes – pozitív irányú és növekvő Seebeck-
együtthatójú – termofeszültség-változást eredményez (87. ábra), ami egyezésben van C45E 
anyag hőkezelése során tapasztaltakkal. 
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87. ábra: FeB15 üvegfém szalag termofeszültség görbéinek eltolódása 1, 2 és 8 órás 350˚C-os 

izoterm hőkezelés hatására bekövetkező kristályosodási folyamat során 
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Hosszútávú, illetve nagy hőmérsékletű izoterm hőkezelésnek alávetett üvegfém 
szalag kristályosodási folyamata során az anyag Seebeck-együtthatója növekszik, pozitív lesz 
(hőkezeletlen amorf anyagok esetén negatív, hőkezeletlen kristályos anyagok esetén pozitív 
Seebeck-együttható jellemző), valamint termofeszültség görbéje pozitív irányba tolódik el. 

A FeB15 rövidtávú (1 óra), magas hőmérsékletű (350; 400˚C) izoterm hőkezelés 
hatására a kristályosodási folyamat megindulásának eredményeként a termofeszültség már-
már kristályos fázisra jellemző értékekből tevődik össze (88. ábra).  
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88. ábra: FeB15 1, 2 és 8 órás hőkezelése 400˚C-on 

 
Ennek az eredménynek részletesebb elemzése kiterjedt röntgenvizsgálatokat igényel, amely 
meghaladja a dolgozat kereteit. 
A megfigyelés azonban egyezésben van azzal, hogy 350-400˚C izoterm hőkezelés hatására α-
Fe kristályosodása indul el a vizsgált üvegfém szalagban [91].  
 
Fe100-xBx ötvözetek relaxációjának és kristályosodása során tehát:  
•  A szerkezeti relaxáció hatására a vizsgált ötvözetek adott hőmérsékletkülönbséghez tartozó 

termofeszültsége csökkent. Tehát a kristályosodási folyamatot megelőzően az amorf 
állapoton belül - hosszú távú diffúzió nélkül - termikus aktiválás hatására az irreverzibilis 
szerkezeti relaxációnak megfelelő jelenség játszódik le, amely feltehetően egyezésben van 
más, tömbi jelenségek – például a szabad térfogat – változásával. 

•  FeB15 (hipoeutektikus üvegfém) termofeszültsége a kristályosodási folyamat során a 
vizsgált intervallumban az amorf állapothoz képest növekedett, azaz a görbe pozitív irányba 
tolódott.  

•  A FeB25 (hyper-eutektikus üvegfém) termofeszültség görbéjének negatív irányba történő 
elmozdulása a kristályosodás hatására azt jelzi, hogy a mérlegszabály érvényesül a 
kristályos minták eredő termofeszültség értékének kialakulásában. Ez a kijelentés azonban a 
keletkező fázisok gondos elemzése nélkül kvantitatív formában nem fogalmazható meg, 
további vizsgálatokat igényel.     

•  Egyezésben a korábbi irodalmi eredményekkel a két ötvözet termikus stabilitása eltérő, a 
FeB15-ben a kristályosodási folyamat már kisebb hőmérsékleten elindul [91]. 
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Összefoglalva tehát a termofeszültség vizsgálat alkalmas FeB15 és FeB25 amorf ötvözetek 
250˚C izoterm hőkezelés hatására bekövetkező szerkezeti relaxációjának, valamint 350 és 
400˚C izoterm hőkezelés hatására bekövetkező kristályosodásának kimutatására. [S8; S9] 
 
5.3.4. Ötvözőhatások Fe-B alapú üvegfémekben (Rejtett szerkezetváltozások amorf 
állapotban) 
 
A 89. ábrán Fe85-xCrxB15 (X= 0,8; 1,6; 3; 4,5; 7; 8; 10; 12; 13; 15; 20%) amorf ötvözetek 
termofeszültség változását láthatjuk adott állandó ΔT értéknél (∆T=3,0 K) a Cr tartalom 
függvényében. Látható, hogy a termofeszültség nem változik monoton a Cr-tartalommal, 
amikor a FeB15 ötvözetben a Fe atomokat Cr atomokkal helyettesítjük. A termofeszültség 
görbének 3-4 %-os krómtartalomnál maximuma van. Az eredmény azért meglepő, mert az 
amorf fázison belüli elektronkoncentráció változásáról van szó. Ez az eredmény ellentétes a 
koncepcióval [98], amelynek értelmében számos tulajdonság monoton változása lenne 
várható, amint az e/a (egy átmenetifém atomra jutó elektronkoncentráció) arány változik [99]. 
A 89. ábrán látható jelenség rejtett szerkezet átalakulásra utal amorf állapotban az e/a arány 
változtatásával. Az eredményeket alátámasztják a korábbi kísérleti megfigyelések is, amelyek 
hasonló hipoeutektikus amorf ötvözetek kristályosodási entalpiájának (90. ábra), 
mikrokeménységének (91. ábra), Fe atomokra eső átlagos mágneses momentumának (92. 
ábra) és a Curie-hőmérsékletének (93. ábra) ugyancsak törésszerű változását mutatták 3-4% -
os Cr tartalomnál. 
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89. ábra: Fe85-xCrXB15 alapállapotú üvegfémek termofeszültsége a Cr tartalom függvényében. 

(∆T=3,0 K) 
 
Látható tehát, hogy Fe85-xCrxB15 üvegfém szalagok ∆T=3,0 K-hez tartozó termofeszültségének 
a Cr-tartalom függvényében kis krómtartalom esetén  (X=0,8; 1,6; 3) lokális maximuma van. 
Ez a kísérleti eredmény alapvető hasonlóságot mutat a kristályosodási entalpia [100], a 
kristályosodási hőmérséklet [100], a mikrokeménység [13] és a ferromágneses csatolás 
erősségét jellemző mágneses momentum (kötéserősség) [101] Cr-tartalom függésével. [S8, 
S10]  
 



Pál Zoltán: Átalakulások vizsgálata Fe alapú ötvözetekben keménység és termofeszültség mérések együttes 
alkalmazásával  

 

 103

 
90. ábra:  A kristályosodási entalpia  ΔHCr, kristályosodási hőmérséklet TCr hipoeutektikus 

Fe-Cr-B üvegeknél (14,7<XB<15,7 at.%) a Cr-tartalom függvényében   
a [100] alapján 

 

 
91. ábra:  Hipoeutektikus  Fe-Cr-B üvegfémek (14,7<XB<15,7 at.%) mikrokeménysége a Cr-

tartalom függvényében  
a [13] alapján 
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92. ábra: Fe86-XCrxB14 üvegek Fe-atomokra eső átlagos mágneses momentuma a 

krómtartalom függvényében  
a [101] alapján 

 

 
93. ábra: Fe-Cr-B üvegek ferromágneses kötéseinek erőssége a  Curie-hőmérséklet 

függvényében  
a [101] alapján 
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FeCr0,8B15  üvegfém rövidtávú 1; 2; 5 órás 250˚C-os izoterm hőkezelése esetén jelentős 
változás nem következik be. Egyedül a 8 órás hőkezelés tolja el számottevő mértékben 
negatív irányba a termofeszültség görbét, ami a szerkezeti relaxáció jelenlétére utal (94. ábra). 
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94. ábra: FeCr0,8B15 1, 2, 5 és 8 órás hőkezelése 250°C-on 

 
FeCr0,8B15 üvegfém szalag hosszú távú 15 órás izoterm relaxációs hőkezelése esetén a 
termofeszültség görbe kis mértékben bár, de negatív irányba tolódik el. További hőkezelés 
(24 óra) hatására növekedés tapasztalható, ami a meginduló kristályosodás jele (95. ábra). 
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95. ábra: FeCr0,8B15 15 és 24 órás hőkezelése 250°C-on 

 
A 350°C-os 1 órás hőkezelés esetén (a 250°C-os hosszú távú hőkezeléssel azonosan) a 
hipoeutektikus FeCr0,8B15 üvegfém kristályosodását jelenti [91]. Ennek eredményeként a 
termofeszültség már a kristályos fázisra jellemző értékű, illetve a Seebeck-együttható is 
alapvetően megváltozik, növekszik (96. ábra).  
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96. ábra: FeCr0,8B15 1; 2 és 8 órás hőkezelése 350°C-on 

 
A görbe viselkedése a C45E anyag lassú hűtése (kemencében történő hűlés, kiváló α-Fe) 
illetve gyors hűtés hatására történő beeedződése során felvett termofeszültség-görbékkel 
mutat analógiát (80. ábra).  
 
A termofeszültség görbék elmozdulása a következőképpen foglalható össze (97. ábra): 
 

1. irányba:  
• C45E és 51CrV4 lassú lehűtése során → α-Fe keletkezik 
• FeB15 és FeCr0,8B15 üvegfém kristályosodásának kezdete→ α-Fe keletkezik 

2. irányba:  
• X105CrMo17; 51CrV4 és C45E beedződésekor → martenzit keletkezik 
• FeB15 és FeCr0,8B15 üvegfém szerkezeti relaxációjakor 
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97. ábra: A termofeszültség görbék viselkedésének értelmezésére szolgáló magyarázó ábra 
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A FeCr0,8B15 üvegfém termofeszültség görbéinek tanulsága szerint 400°C-os 
hőkezelések hatására – a hőkezelési időktől függetlenül – stabil kristályos fázisok alakulnak 
ki (98. ábra), ezért a hőkezelt üvegfém Seebeck-együtthatói azonosnak tekinthetők és 
nagymértékben különböznek a hőkezeletlen alapanyagétól. 
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98. ábra: FeCr0,8B15 üvegfém termofeszültség görbéjének változása izoterm 400 °C-os 

hőkezelés esetén a hőkezelési idő függvényében 
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6. Összefoglalás: 
 

1. Vickers-féle mikrokeménység-mérés:  
 
• Kritikai elemzésnek vetettem alá a Vickers-féle mikrokeménység-mérések során 

gyakran idézett szubsztrát hatást – amely vékony minták keménységmérésekor léphet 
fel. Ezzel összefüggésben megvizsgáltam a Vickers-féle mikrokeménység 
terhelésfüggésének jelenségét különböző szubsztrát anyagokon. A szubsztrát rugalmas 
deformációját nyúlásmérő bélyegekkel határoztam meg. Vizsgálataim alapján szubsztrát 
hatás az általam alkalmazott mérési erőtartományban nem lép fel. Az alkalmazott 
terhelőerő tartományban a mért Vickers-keménység értéke hibahatáron belül azonos. 

• Megterveztem egy vákuumos elven működő mintarögzítő berendezést (szubsztrátot) és 
kidolgoztam egy mérési eljárást, amely segítségével alkalmazható az Oliver & Pharr 
(EN ISO 145777-1) eljárás üvegfém szalagok felületén történő mikrokeménység 
méréhez. 

 
2. Termofeszültség-mérés:  
 
• Megvizsgáltam Fe alapú üvegfémek termofeszültség változását a metalloid (B) tartalom 

függvényében, valamint Cr ötvöző arányának módosításakor állandó metalloid tartalom 
mellett. A termofeszültség-hőmérsékletkülönbség görbék hőkezelések hatására 
bekövetkező változásait követtem nyomon. 

•  Fe-B kétkomponensű ötvözetekben a metalloid tartalom növelésével (az alapfém 
koncentrációjának csökkenésével) a termofeszültség görbe negatív irányba tolódik el. 

• A Fe85-xCrxB15 ötvözetek termofeszültség görbéinek ∆T=3,0˚C hőmérsékletkülönbség 
esetén 3-4%-os krómtartalom esetén maximumuk van. 

•  Összetételtől függetlenül az izoterm relaxációs hőkezelések hatására a termofeszültség 
görbe ugyancsak negatív irányba tolódik, aminek legkézenfekvőbb magyarázata annak 
feltételezése, hogy ezt a jelenséget a befagyasztott szabad térfogat csökkenése okozza. 
Ez az egységesen megfigyelhető jelenség világosan elkülönül a nagyobb hőmérsékleten 
lezajló kristályosodási folyamatokra jellemző termofeszültség változásától. 

 
3. A termofeszültség és a keménység közötti kapcsolat feltárása: 
 
• Szerkezeti-, nemesíthető szerkezeti- és martenzites rozsdamentes acélok termofeszültség 

és Vickers-keménység változása a termikus előélettől függ. Egyértelmű összefüggés van 
a ferrit fázis megjelenése (lassan hűtött ferrit-perlites szerkezetű C45 acél) és a 
termofeszültség növekedése között. Ezzel ellentétben a negatív irányba történő eltolódás 
megfelel a martenzites fázis domináns megjelenésének. Ezzel a két alapvető 
termofeszültség értékkel jár együtt a mechanikailag lágy illetve kemény állapot (kis és 
nagy Vickers-keménység értékek). 

• Fe85-xCrxB15 amorf üvegfém szalag kristályosodási folyamatát a termofeszültség görbe 
vizsgált intervallumon belüli pozitív irányú eltolódása és Seebeck-együtthatójának 
növekedése jellemzi.  

• Fe85-xCrxB15 amorf üvegfémek szerkezeti relaxációját a termofeszültség görbe vizsgált 
tartományon belüli negatív irányú eltolódása jellemzi.  
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7. Új tudományos eredmények összefoglalása tézisekben: 
 
1) Vákuumos elvű rögzítési módszert (760 mbar ≤ P < 850 mbar) dolgoztam ki 

megközelítőleg 12 x 0,035 mm keresztmetszetű üvegfém szalagok Oliver & Pharr-szerinti 
(EN ISO 145777-1) felületi Vickers-féle mikrokeménység-mérésére, aminek 
alkalmazhatóságát vizsgálatokkal támasztottam alá [S13; S14].   

 
2) Megvizsgáltam ~35 μm vastag, hőkezeletlen üvegfém szalagok Vickers-féle 

mikrokeménység-mérésénél a szubsztrát hatás terhelőerő függését 20-100 p (0,1962-0,981 
N) terhelőerő tartományban:  
a) Meghatároztam a rugalmas és a maradó alakváltozási jelenségeket Fe84,2Cr0,8B15 

üvegfém szalag felületén vákuumos elvű rögzítés esetén.  
b) Megállapítottam, hogy hőkezeletlen, 36,5 μm vastag Fe40Ni40Si6B14 üvegfém szalag 

mért Vickers-féle mikrokeménysége különböző anyagú szubsztrátok esetén 40-80 p 
(0,3924-0,7848 N) terhelési tartományban a szubsztrát anyagától független (a mérési 
hibahatáron belül azonos). [S13; S14]   

 
3) Hőkezeletlen, ~35 μm vastag Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém szalagokban klasszikus 

fénymikroszkópos vizsgálattal kimutattam a mikrovickrers lenyomat körüli deformáció – 
mérési folyamatot követő – topográfiai változását (relaxálódását). [S13; S14]   

 
4) Termofeszültség vizsgálattal kimutattam FeB15 és FeB25 amorf ötvözetek 250˚C izoterm 

hőkezelés hatására bekövetkező szerkezeti relaxációját valamint 350 és 400˚C izoterm 
hőkezelés hatására bekövetkező kristályosodását. [S8; S9] 

 
5) Kimutattam, hogy Fe85-xCrxB15 üvegfém szalagok ∆T=3,0 K-hez tartozó 

termofeszültségének a Cr-tartalom függvényében kis krómtartalom esetén  (X=0,8; 1,6; 3) 
lokális maximuma van. Ez a kísérleti eredmény alapvető hasonlóságot mutat 
ugyanezekben az ötvözetekben a kristályosodási entalpia [100], a kristályosodási 
hőmérséklet [100], a mikrokeménység [13] és a mágneses momentum [101] Cr-tartalom 
függésével. [S8, S10]  

 
6) Megállapítottam, hogy ötvözetlen és nemesíthető szerkezeti-, valamint martenzites 

korrózióálló acélokban (S235JR; C45E; 51CrV4 és X105CrMo17) az edzési folyamattal 
járó keménységnövekedés maga után vonja a termofeszültség-mérési pontokra illesztett 
egyenes mérési tartományban felvett értékeinek és Seebeck-együtthatójának csökkenését. 
Ennek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a termofeszültség görbék 
paramétereinek változása alapvetően a martenzit fázis kialakulásával áll összefüggésben, 
tehát a termofeszültség vizsgálat roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárásként 
alkalmazható. [S6; S7; S12]   
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12. Függelék: 
 
12.1. Különböző üvegfémgyártási technológiák:  
 

Az üvegfémek gyártási szabadalmainak száma rendkívül nagy. A legfontosabb 
módszerek elveit mutatja a 99. ábra. A megoldások több szempontból is csoportosíthatók: 
például folyamatos huzal vagy szalag alakú termékek előállítása, apró darabkák (porok, 
forgács) „gyártása”. Közel párhuzamos oldalú lapocskák keletkeznek, ha a megszilárdulás 
során az olvadékcseppet mechanikai alakításnak is alávetik (splat cooling). Ezeknek 
úgyszólván csak történeti jelentőségük van, ugyanis a velük előállított anyagminták 
vastagsága nem egyenletes, így a hűlési sebesség a pikkelyen és a mintán belül is változó. Az 
ipari méretű alkalmazások bevezetése során elsősorban a folyamatos szalagok gyártására 
alkalmas eljárások terjedtek el. Alapvetően különböznek egymástól aszerint, hogy az 
egyoldalú vagy a kétoldalú hűtés elvét alkalmazzák. A kétoldalú hűtés elvben egyenletesebb 
keresztmetszetű, jobb felületi minőségű szalagokat eredményez. Az első ipari méretű 
berendezések mégis az egyszerű egyoldalú hűtés elve alapján valósultak meg. A kétoldalú 
hűtésnél – a hűtőközeggel való rövid idejű érintkezés miatt - az elérhető hűtési sebesség 
kisebb, ezen kívül műszakilag is nehezen kivitelezhető. Az előállított szalagok fizikai 
állapotának homogenitása sem kielégítő.  

 
 

99. ábra: Különböző üvegfém gyártási technológiák rajzai  
[12] alapján 
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Free Jet Melt Spinning és Planar Flow Casting (PFC): A nagytömegű gyártás a FJMS 
(free jet melt spinning, azaz a szabad olvadéksugaras síköntés), valamint a PFC (planar flow 
casting, azaz a folyamatos síköntés) módszer elvei alapján terjedt el. Ezen eljárások közül a 
vizsgált üvegfém szalagok a Free Jet Melt Spinning eljárással készültek.  A kifejezés arra utal, 
hogy az indukciósan megolvasztott ötvözetolvadékot egy kvarcüveg profil fúvókán keresztül 
egy hűtött forgó korong palástjára fecskendezik, alkalmasan megválasztott túlnyomás 
segítségével. Az olvadéksugár a korongnak ütközve tócsát képez, és a hengerrel határos 
részen folyamatos szalaggá szilárdulva – részben a centrifugális erő, részben a lehűlésből 
adódó zsugorodás miatt – lerepül róla. Ezt az eljárást ábrázolja a 100. és a 101. ábra. 
Lényeges, hogy az eljárás nem korlátozódik üvegfémek készítésére. Az üvegállapot 
keletkezése ugyanis az olvadék tulajdonságaitól függ [13]. 
 

 
 

100. ábra: PFC és FJMS eljárás rajza  
[12] alapján 

 

ß

 
 

101. ábra: Az FJMS módszer fúvóka beállításának  vázlatrajza  
 a [12] alapján 
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12.2. Keménységmérési eljárások 
 

Keménységen az anyagoknak az alakváltozással, nevezetesen egy keményebb test 
benyomódásával (szúró keménységvizsgáló eljárás) szemben kifejtett ellenállását értjük. A 
keménységmérési eljárások eredménye egy relatív mérőszám, ami összehasonlításra alkalmas. 
 
12.2.1. Brinell-vizsgálat (MSZ EN ISO 6506-1,2,3:2006): 
 

Johann A. Brinell fejlesztette ki a gömbbel történő keménységmérést (102. ábra). A 
mérés eredménye határozott kör alakú, jól mérhető lenyomat. Az eljárás öntöttvas, színes- és 
könnyűfém, valamint lágyacél vizsgálatára alkalmas. 

A Brinell-keménység az F nyomóerő és a keletkezett gömbsüveg lenyomat 
felületének ( hdA π= ) hányadosa. Brinell-keménységmérés elvégzéséhez sima felületű 
munkadarabra van szükség, amely a vizsgálat után a nagy terhelőerő és a nagy deformált 
felület miatt általában használhatatlanná válik.  

 
102. ábra: Brinel- keménységmérés elvi vázlata 

 
Adott, konstans terhelőerővel – 500 kg (lágy anyagok), 3000 kg (edzett anyagok, 

öntvények) – a munkadarab felületére merőlegesen benyomunk egy szabványos 1; 2,5; 5; 
10 mm átmérőjű edzett acél vagy wolframkarbid (edzett anyagok 650 HB-ig [102]) gömb 
szúrószerszámot. Jele: HB. 

A golyóátmérőt a tárgy vastagsága szabja meg. Vékony lemezek nem vizsgálhatók 
nagy átmérőjű gömbbel, mert kis terhelés esetén nem kapunk jól körülhatárolt 
lenyomatátmérőt. Nagy terhelésnél az alátét (szubsztrát) keménysége befolyásolhatja a mérést 
(103. ábra).  

 
103. ábra: Brinell-keménységmérés nagy terheléssel 
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Feltétel, hogy a próbatest vastagsága minimum a benyomódási mélység tízszerese 
legyen. Eltérő gömbátmérőkhöz és terhelésekhez eltérő keménységek tartoznak. Ezeket az 
értékeket táblázatokban adják meg.  

A teljes terhelőerőt 10-15 s alatt növeljük az előírt értékre, amit szabványos ideig –  
a plasztikus folyás létrejöttéig – tartunk fenn. Ez kemény anyagokban kevesebb, lágy 
anyagokban több: 
 

• Acél (HB>100): 15 s  
• Alumínium és réz ötvözetek (35<HB≤100): 30 s  
• Szín alumínium és réz: (10<HB≤35): 120 s 
• Ólom ón és ötvözetei (HB≤10): 180 s 

 
A Brinell-vizsgálathoz szükséges jellemzők: 
 

• golyóátmérő [mm] 
• terhelőerő [N, (kp)] 
• maximális terhelés ideje [s]  

 
A golyóátmérőt és a terhelőerőt úgy kell megválasztani, hogy a keletkező lenyomat 

átmérője 0,25 D ≤d≤0,5D legyen. 
A vizsgálati terhelést a golyóátmérő és a K [N/mm2; (kp/ mm2)] terhelési tényező 

függvényében állapítják meg  (9. táblázat): 
 

102,0

2DKF ⋅
=  [N]  ; ( 2KDF =  [kp]).         (30) 

 
9. Táblázat: Brinell-golyóátmérő és a K tényező [34] 
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Az SI mértékegységek nemzetközi rendszerének hatályba lépése óta a terhelőerőt N-ban kell 
kifejezni a korábbi kp helyett, ezért:  

 

hD
FHB

⋅⋅
⋅

=
π

102,0 ,          (31) 

ahol: 
 
F: terhelés [N] 
D: golyó átmérő [mm] 
d: lenyomat átmérője [mm] 
h: a benyomódás mértéke, (a gömbsüveg magassága) [mm] nehezen mérhető, ezért 
 
ha h-t kifejezzük, a golyó és a lenyomat átmérőjével:     

2

22 dDDh −−
=  .          (32) 

Tehát: 

)(
102,02

22 dDDD
FHB
−−⋅

⋅⋅
=

π
.         (33) 

 
Ha a terhelőerő mértékegysége kp, akkor: 

)(
2

22 dDDD
FHB

−−⋅
⋅

=
π

         (34) 

 
Brinell-keménységmérésnél nem szabad a lenyomatot a vizsgálandó darab éléhez 

három lenyomatátmérőnél közelebb elhelyezni. Egymáshoz sem szabad a lenyomatokat túl 
közel elhelyezni, mert az első lenyomattal hidegalakítódik a minta. Ha a lenyomatok 
középpontja távolabb van egymástól, mint az átmérő háromszorosa, akkor a Brinell-
keménység hibája kisebb, mint 1%. A  keményre edzett Brinell-golyó keménysége 
~850 HV 10, ezért a 400 HB-nél keményebb anyagok nem vizsgálhatók vele, mivel mind az 
anyag, mind a golyó deformálódik, ekkor már a Vickers-eljárás a használatos.  

 
A Brinell-keménység mértékegység nélküli szám, szabványos jelölése: 

 250 HB 5/7355/15, 
 
azaz: 
250 HB keménységű az anyag 
5 mm-es golyóval történt a vizsgálat 
7355 N a terhelőerő 
15 s-ig tartott a vizsgálat. 
 

A hőmérséklet változásával az anyagnak sokféle tulajdonsága, köztük a keménysége 
is megváltozik. A több száz fokon üzemelő alkatrészek üzem közbeni keménységének 
meghatározásához a keménységmérést az üzemi hőmérsékleten szükséges elvégezni. A 
nagyobb hőmérsékleten való Brinell-keménységméréshez a próbapadot és a Brinell-golyót 
megfelelő berendezésben a vizsgálat hőmérsékletére hevítik (104. ábra). [34] 
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104. ábra: Meleg Brinell-féle keménységmérés (MSZ 105/10-77) [34] 

 
A Brinell-vizsgálat előnyei: 
Átlagkeménységet mér, nagy szemcseszerkezetű inhomogén anyagok (pl.: öntöttvas) 
vizsgálatakor. 
 
12.2.2. Poldi-vizsgálat (MSZ-05-83.2100:1981 Visszavonva): 
 
A Brinell-keménységmérés elvén alapul.  A mérendő tárgy keménységét a készülékbe 
helyezett mintadarab, etalon ismert keménységével hasonlítják össze. A Poldi-kalapács 
vázlata a 105. ábrán látható. A ház alsó részéhez „b”csavarmenettel csatlakozik az etalontartó. 
A „d” rugó a „c” hengeres rudat az „e” etalonhoz (197 HB [102]) ezt pedig az „f” golyóhoz 
szorítja. Keménységmérés céljából a golyót a vizsgálandó felületre helyezik, és a „c” rúd 
végére kalapáccsal ráütnek. Az ütés következtében mindkét darabot ugyanaz az F erő terheli, 
a golyó a tárgyon dx, a mintadarabon pedig de átmérőjű lenyomatot hagy. A két nyom 
méretéből illetve a méretarányából következtethetünk a vizsgált tárgy keménységére. Az 
etalon HBe és a vizsgált anyag HBx Brinell-keménysége az alábbi egyenletekkel fejezhető ki: 

 

( )22

2102,0

e

e
dDDD

FHB
−−

⋅
=

π
         (35) 

 

( )22

2102,0

x

x
dDDD

FHB
−−

⋅
=

π
         (36) 
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105. ábra: Poldi-kalapács 

 
Ezeknek az értékeknek a kifejezésénél elhanyagoltuk azt, hogy itt a nyomok nem statikus, 
hanem dinamikus erő hatására keletkeznek. Ezeket az érékeket azonban csupán 
viszonyszámokként használjuk, amikor az elhanyagolás befolyása feltehetően nem jelentős. A 
két keménység aránya: 
 

( )
( )

2

2

22

22

11

11

2102,0

2102,0

D
d

D
d

dDDD
F

dDDD
F

HB
HB

e

x

x

e

x

e

−−

−−
=

−−

⋅
−−

⋅

=

π

π
         (37) 

 
Az egyenlet csak közelítő módszerrel (Taylor-sorba fejtéssel) oldható meg. Az eredmény: 

2

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

x

e
ex d

d
HBHB             (38) 

A poldi kalapács előnye, hogy olyan tárgyak vizsgálhatók vele, amelyek méretüknél fogva 
nem vizsgálhatók laboratóriumban. [103] 
 
12.2.3. Rockwell-vizsgálat (MSZ EN ISO 6508-1,2,3:2006): 

 
Bizonyos esetekben nem alklmazható sem a Brinell-, sem a Vickers-eljárás, ilyen 

például kéregöntött, vagy nitridált alkatrészeken végzendő keménységmérés. A probléma az, 
hogy az öntöttvasnál a Brinell-módszer jól használható, viszont a külső vékony kemény 
réteget ezzel a módszerrel nem lehet mérni a Brinell-golyó deformációja miatt. Vickers eljárás 
sem alkalmazható, mert csekély mintavastagságból szolgáltat információt (kemény réteg és az 
alapanyag keménységét együtt méri, kialakul a szubsztrát hatás).   

Az 1919-ben kifejlesztett Rockwell-vizsgálatot elő- (F0) és főterhelés (F1) használata 
különbözteti meg a többi eljárástól (106. ábra) (F=F0+F1). A vizsgálat a behatolóerő és a 
behatolási mélység kapcsolatából állapítja meg a keménységet, amit a Brinell- és a Vickers- 
eljárásokhoz hasonlóan mértékegység nélküli számnak kell tekinteni. A behatolási mélységet 
0,002 mm-es egységekben (Rockwell-egységekben) méri. Az eljárás két deformáció mélység 
méréséből áll, ami 5-10 s alatt véghezvihető. Az első a kisebb terhelőerő (előterhelés F0= 
98 N; 10 kp) hatására bekövetkező deformáció, a második a főterhelés által létrehozott 
alakváltozás. Mindkét deformáció a munkadarab azonos pontjában történik. A főterhelés 
megszűntetésekor a berendezésen automatikusan olvasható az anyag Rockwell- keménysége.  
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Az előterhelés használatával csökkenthető a mérés hibája, mivel a szúrószerszám 
áthatol a felületi egyenlőtlenségeken és áthidalja az anyagban található hibákat, így növelve a 
pontosságot. Célja tehát, hogy a szúrószerszám biztosan érintkezzen a tárgy felületével, így 
mélyebb tartományból szolgáltasson értékeket.  

Először a munkadarab felületére ráadjuk az előterhelést, amit a mérőgép számlapján 
leolvashatunk.  

 

 
 

106. ábra: Gyémántkúppal (Rockwell A és C) és acélgolyóval (Rockwell B) történő 
Rockwel- keménységmérés sematikus ábrája  

a [102] alapján 
 

Edzett anyagok vizsgálatához 120˚–os kúpszögű, 0,2 mm-es sugárral lekerekített 
gyémánt kúpot használnak. Az eljárás maximum 60 kg terhelésig használható, elkerülendő a 
gyémánt szúrószerszám sérülése. 20 HRC alatt sem lehet gyémánt szúrószerszámot használni, 
mert kúp esetén csökken az érzékenység. Ekkor edzett 1,59; 3,2; 6 és 12,5 mm átmérőjű 
acélgolyó (850 HV10) szúrószerszámot használó B típusú eljárást kell alkalmazni. Így 
lágyabb mintákat - például kilágyított acélokat, öntvényeket és nemfémes anyagokat – lehet 

A mérőóra állása: 
1. A mérés előtt 
2. Bázis felvétele előterheléskor 
3. Elő- és főterheléskor a behatolási mélység 
4. Főterhelés megszűntetése (előterhelés 

állandó): a behatolási mélység leolvasása 

A mérőóra állása: 
1. A mérés előtt 
2. Bázis felvétele előterheléskor 
3. Elő- és főterheléskor a behatolási mélység 
4. Főterhelés megszűntetése (előterhelés 

állandó): a behatolási mélység leolvasása 
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vizsgálni. A gömb alakú szúrószerszámok alkalmazásának határa az, hogy kisebb átmérő 
esetén nagyobb a valószínűsége a szúrószerszám – nagy nyomás okozta – laposodásának. 
 
A Rockwell-vizsgálat típusai:  
 

1. Rockwell  
2. Szuper Rockwell-vizsgálat 

 
Rockwell-vizsgálatnál az előterhelés 10 kg a főterhelés a használt szúrószerszám 
függvényében 60, 100 vagy 150 kg.  
Jelölése három betűvel történik. Például HRC, ahol:  
H: hardess, keménység 
R: Rockwell 
C: A szúrószerszám alakjára (10. táblázat), méretére és a főterhelésre utal. Ez A-tól terjedhet 
V-ig, amely használati területük szerinti megosztását a 11. táblázat mutatja.  
 

10. Táblázat: A leggyakrabban alkalmazott HRA, HRB és HRC eljárás adatai [104] 
Rockwell C Rockwell A Rockwell B

HRC HRA HRB

Szúrótest

1/16''     
(1,5875 mm) 

átmérőjű 
acélgolyó

Előterhelés F0

Főterhelés F1
1373 N     
(140 kp)

490 N       
(50 kp)

883 N        
(90 kp)

Teljes terhelés 
F=F0+F1

1471 N     
(150 kp)

588 N       
(60 kp)

980 N        (100 
kp)

Keménység 
mérőszámának 
meghatározása

130-(e/0,002)

1200-os csúcsszögű 
gyémántkúp

98N                                                    (10 
kp)

100-(e/0,002)
 

 
11. Táblázat: Rockwell-eljárások jelölései [104] 

Jelölés Vizsgálható anyagok 
A Cementált karbidok, vékony acélok, betétedzett anyagok 
B Réz, lágy acél, alumínium,  56-tól 100 HRB-ig 
C Acél, kemény öntöttvas, titán és 100 HRB-nél keményebb anyagok 
D Vékony acélok, perlites alakítható acélok, betétedzett anyagok 
E Öntött vas, alumínium és magnézium 
F Lágyított réz, vékony puha anyagok 
G Foszforbronz, alakítható acélok 92 HRG-ig 
H Aluminium, cink 

K,L,M,P,R,S,V Csapágyfémek és más nagyon puha anyagok 
A Rockwell-vizsgálat terhelését 6 s alatt növeljük a maximumra, és 30 s-ig tartjuk a 

munkadarabon. Ezután a szúrószerszám a rugalmas deformáció nagyságával megemelkedik, 
ekkor kell a mérőóráról leolvasni a maradó alakváltozás mértékét Rockwell-egységekben. 
[104] 
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A benyódási mélység számítása: 0,002 mm osztású számlap esetén gyémánt szúrószerszám 
alkalmazásakor (HRA és HRC) 100-ból kell kivonni az adott értéket. Például 60 HRC 
 
100-60=40 
40·0,002=0,08 mm 
 
Benyomódási mélység számítása gömb szúrószerszámnál (HRB) az előzőkhöz hasonló, annyi 
eltéréssel, hogy 130-ból kell kivonni az adott értéket. Például 80 HRB 
 
130-80=50 
50·0,002=0,1 mm 
 
A HRA és a HRC Rockwell-keménységék átszámíthatók egymásra. [105]  
 
12.2.4. Szuper rockwell-vizsgálat:  
 

Vékony anyagok, felületi bevonatok, kérgek vizsgálhatók így. Kisebb benyomódást 
hoz létre, így a roncsolásra kényes tárgyak és felületi rétegek méréséhez használható. Az elve 
azonos a hagyományos Rockwell-eljárással. A vizsgált anyag tulajdonságaitól függően a 
szúrószerszám lehet gyémántkúp és acélgömb is. Különbség csupán a terhelésekben van.  
Az előterhelés (F0): 29,4 N (3 kp) 
A főterhelés (F1): 117,8 N (12 kp); 265 N (27 kp); 412 N (42 kp) 
Rockwell-egysége: 0,001 mm 
 
Jelölése a szúrószerszámnak megfelelően: gyémántnál N-nel, az acélgolyónál T, W, X és Y 
betűvel történik. Például 80 HR30N 
 
H:  hardess, keménység 
R: Rockwell 
30: Főterhelés 30 kp 
N: gyémánt szúrószerszám 
 
Benyomódási mélység: 
 
A mérés itt is a 100-as pozícióból indul, de 0,001 mm egy osztás. Például 80HR30N 
100-80=20 
20·0,001=0,02 mm 
 

A terhelést 8 s alatt növeljük nulláról a maximumra, és 30 s-ig tartjuk a 
munkadarabon. A Rockwell-vizsgálat lenyomatait minimum három lenyomatátmérő 
távolságba kell elhelyezni egymástól, valamint deformációjuk miatt a mintadarab szélére sem 
kerülhetnek. [106] 

A vizsgálat hátránya, hogy nagy keménységek tartományában a 
keménységkülönbségeket kicsinek méri, míg lágy anyagoknál a keménységkülönbségeket 
eltúlozza. 
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12.3. Dinamikus keménységmérés: 
 
12.3.1. Szkleroszkóp: 
 

Ez az eljárás egyszerű, gyors, roncsolásmentes vizsgálati módszer. 20 g tömegű 0,5 
mm lekerekítési sugarú gyémánt csúcsú ejtőkalapácsot (Ø6,37 mm, 19,1 mm hosszú) ejtünk 
pontosan merőlegesen a mérendő tárgy felületére egy üvegcsőben 256 mm magasságból. A 
kalapács az esés után visszapattan a felületről. A visszapattanás mértéke az ejtőcsőbe mart 
üvegskáláról olvasható le, ami egyben a keménység mérőszáma is. [107] 

 
12.3.2. Shore-keménység (MSZ EN ISO 868:2003): 
 

A Shore-keménységmérés (durométeres-keménységmérés) a természetes- és 
műgumik, valamint a hőre lágyuló műanyagok keménységmérésére alkalmas. Az eljárás 
során 30˚ -os csúcsszögű csonkakúp vagy 35˚ -os kúp nyomódik a vizsgálandó darabba, 
amihez a nyomóerőt rugó biztosítja. 

A próbatestek vastagsága legalább 3 mm, de lágy műanyagoknál maximum 6 mm 
lehet. A lenyomatok távolságának egymástól legalább 5, a próbadarab szélétől 10 mm-nek 
kell lennie.  
 
Shore-keménysémérési eljárások a munkadarab alapján [107]:   

• Shore A: puha gumi méréséhez 
• Shore B: mérsékelten kemény gumi méréséhez 
• Shore C: közepesen kemény gumi méréséhez 
• Shore D: kemény gumik és rideg, kemény műanyagok méréséhez  
 

Az abszolút kemény test Shore A-keménysége 100, ekkor a tű egyáltalán nem hatol 
be az anyagba. A keménység a nyomótű benyomódási mélységével fordítottan arányos. [107] 

 
Alkalmazásuk [103]: 

• Ha a Shore A érték > 80, akkor Shore D eljárást kell alkalmazni.  
• Ha Shore D < 30, akkor Shore A az alkalmazandó eljárás. 

 
12.3.3. Eqotip-eljárás (ASTM A956 és DIN 50156): 
 

A szkleroszkóp elvén alapuló korszerű szabványosított [108] eljárás. Az eljárás a 
visszapattanás során generált energiát egy – 1 mm-rel a vizsgált felület felett lévő – indukciós 
tekercs segítségével határozza meg. Az alkalmazott 3 vagy 5 mm átmérőjű volfrámkarbid 
golyó, vagy gyémánt szúrószerszámot, egy rugó meghatározott sebességgel ütköztet a 
vizsgálandó felületbe. A keménységet a felületre érkezés előtti- és a visszapattanás utáni 
sebességek összehasonlításából állapítja meg, amit a módszer kidolgózójáról Dietmar Leebről 
neveztek el Leeb keménységnek (jele: HL). Ennek alapja a szúrószerszámra erősített állandó 
mágnes által a tekercsben indukált feszültség. A keménység értéke az indukált feszültségek 
különbségéből származtatható. A vizsgált felület vékony felső rétegéről ad információt, ezért 
fontos a vizsgálandó darab megfelelő felületminősége. [107] A szabvány különböző vizsgálati 
hőmérsékleteket ír elő, ezért meleg munkadarab esetén is szükséges az eljárás alkalmazása. 
Különösen magas, 650°C hőmérsékleten is alkalmazták már szerszámacél 
megeresztésállóságánk vizsgálatakor [109].   

 


