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 Jelölésjegyzék 
 
A preexponenciális tényező az Arrhenius-összefüggésben 

A80 szakadási nyúlás 

b szakító-próbatestek mérőszakaszának szélessége 

c keményedési együttható 

d 
meredekségi együttható a mért felső folyáshatár excentricitás-érzékenyégének 
jellemzésére 

ex excentricitás a lemezszélesség irányában 

ey excentricitás a lemezvastagság irányában 

h szalagvastagság 

K Nordheim-Gorter együttható 

k Arrhenius-féle sebességi állandó 

kf alakítási szilárdság 

L szakító-próbatestek mérőszakaszának hossza 

m keményedési kitevő 

m90 
keményedési kitevő a hengerlési irányra merőlegesen kimunkált próbatesteken 
mérve 

n Avrami-kitevő 
Ps 1% kiválási hányadot jelző görbe rövidítése 

Pf 99% kiválási hányadot jelző görbe rövidítése 

Q látszólagos aktiválási energia 

r képlékeny alakváltozási viszonyszám, r-érték 

r90 
képlékeny alakváltozási viszonyszám, r-érték a hengerlési irányra merőlegesen 
kimunkált próbatesteken mérve 

R egyetemes gázállandó 

RD hengerlési irány, (az angol „rolling direction” rövidítése) 

ReH felső folyáshatár 

ReL alsó folyáshatár 

Rm szakítószilárdság 

s lemezvastagság a szakító-próbatestek mérőszakaszán 

S Seebeck-együttható, termoelektromos erő 
t idő 
T hőmérséklet 

TEP Termoelektromos erő, (az angol „thermoelectric power” rövidítése) 

x szilárd oldatban lévő elemek mennyisége 

Y nitridkiválási hányad 

λö összehasonlító alakváltozás 
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1. Bevezető 
 
 
A disszertáció a képlékenyalakításra szánt lágyacél finomlemezek gyártástechnológiáját, annak 
fémtani vonatkozásait, valamint egy igen ritka jelenségnek számító anyagvizsgálati anomáliát 
tárgyal. A disszertációban taglalt kutatások alapjait egy valós ipari probléma megoldásának 
igénye képezte. A kutatások ugyanakkor kettős célt szolgáltak: egyrészt az ipari probléma 
megoldását, másrészt a gyártástechnológia fémtani hátterének és anyagvizsgálati 
vonatkozásainak vizsgálatát. 
A képlékeny alakításra szánt acélminőségek közül a disszertáció az MSZ EN ISO 10130:2007 
szabvány szerinti DC04-05 képlékeny alakításra szánt lapostermékek gyártástechnológiájának 
tárgyalására szorítkozik. A finomlemezek gyártástechnológiájának főbb lépései a folyamatos 
öntés, meleghengerlés, pácolás, hideghengerlés, lágyító hőkezelés és a dresszírozás. A lágyítási 
technológia kétféle módszer szerint is történhet: folyamatos működésű áthúzókemencével, illetve 
szakaszos működésű harangkemencével. A folyamatos technológia termelékenyebb, valamint a 
szalag hossza mentén egyenletesebb anyagtulajdonságokat biztosít, ugyanakkor ez a lágyítási 
mód rosszabb alakíthatóságot eredményez, mint a harangkemencés lágyítási technológia. A 
DC04-05 finomlemezek előírásaira vonatkozó kis folyáshatár (180-200 MPa) és nagy r-érték 
(r90=1,6-1,9) elérése csak a harangkemencés lágyítási technológia alkalmazásával lehetséges. Így 
ez a kevésbé termelékeny technológia a legtöbb acélműben megmaradt, legfőképp azokban, ahol 
nem lehetséges az extra alacsony, illetve az ultra alacsony karbontartalmú acélok előállítása. 
A harangkemencés lágyítás közben történik a jó alakíthatóságot biztosító és egyben 
kulcsfontosságú szereppel bíró nitridkiválási és újrakristályosodási folyamat. A két említett 
fémtani folyamat egymáshoz viszonyított eltolódása szabja meg a végső alakíthatóságot. Ebből 
egyértelműen következik, hogy a nitridkiválási folyamat kinetikájának ismerete elsődleges 
szerepet játszik a technológiai lépések optimalizálásában. A szakirodalomban fellelhető eltérő 
kísérleti és szimulációs eredmények, valamint néhány érdekes és egyben tisztázatlan kérdés 
megválaszolásának érdekében nagy hangsúlyt helyeztem a nitridkiválási folyamat vizsgálatára. 
A nitridkiválási folyamat kinetikáját többféle módszerrel vizsgálták már, jóllehet, hidegen 
alakított ferrites szövetben történő kiválási folyamatra igen kevés mérési eredmény, a melegen 
hengerelt állapotban mérhető szemcseméret nitridkiválásra gyakorolt hatásának becslésére pedig 
csupán néhány szimulációs eredmény létezik. Az elsődleges célkitűzéseim az említett fémtani 
folyamatok tisztázása. 
A képlékenyalakításra szánt, DC04-05 gyártói minőségű finomlemezek minősítése 
szakítóvizsgálattal történik. A kezdeti kísérleteim hőkezelt, dresszírozáson nem átesett 
próbatesteken történtek, melyek szakítóvizsgálatai során szembetűnőnek bizonyult a felső 
folyáshatár kimagaslóan nagy, néha szakítószilárdságnál is nagyobb értékére. Az 
irodalomkutatás, illetve több laboratóriumban történő mérések eredményeként kiderült, hogy a 
tárgyalt alacsony karbontartalmú lágyacélok felső folyáshatára a vizsgálat körülményeitől 
erőteljesen függ. A felső folyáshatár egyes próbatesteken tapasztalt nagymértékű eltérése 
nagyrészt a próbatest nem-egytengelyű terhelése miatt jön létre. A felső folyáshatár nem-
egytengelyű terhelésátadásból adódó pontatlansága nem teljesen tisztázott, így a disszertációm 
másik fő célkitűzése ennek a kísérleti vizsgálata lett. 
A dolgozat részletes célkitűzéseinek taglalása előtt az irodalomban eddig fellelhető 
információkat összegzem. 
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2. A képlékenyalakításra szánt lágyacél szalagokról 
 
2.1 Az alakíthatóság jellemzése 
 
A képlékenyalakításra szánt lágyacél szalagok többnyire mélyhúzással illetve nyújtvahúzással 
kerülnek felhasználásra. Az alakíthatóság jellemzése ezért alapvető szerepet tölt be a szalagok 
minősítési eljárásában. A minősítést a hengerlési irányra merőlegesen kimunkált próbatesteken 
végzik. A minősítés egyrészt a képlékenységi anizotrópia (r-érték, r90), a szakadási nyúlás (A80) 
és a Hollomon-féle folyásgörbe egyenlet keményedési kitevőjével történik. A szívóssági 
jellemzők mellett előírás van a dresszírozás utáni folyáshatár és szakítószilárdság maximális 
értékére is. 
A képlékeny alakváltozási viszonyszám (képlékenységi anizotrópia) téglalap keresztmetszetű 
szakító-próbatestek képlékeny alakváltozása közben (kiinduló jeltávra vonatkoztatott, 20%-os 
axiális megnyúlásnál) a lemezszélesség és a lemezvastagság irányú logaritmikus alakváltozás 
hányadosaként definiált (Lankford és munkatársai, 1950): 
 

bL

bL
ln

b

b
ln

s

s
ln

b

b
ln

r
00

0

0

0

⋅
⋅==  (2.1.1) 

ahol b a szakítópróbatest mérőszakaszának szélessége szakítóvizsgálat közben; b0 a 
szakítópróbatest mérőszakaszának szélessége kiinduló állapotban; s a szakítópróbatest 
mérőszakaszának vastagsága szakítóvizsgálat közben; s0 a szakítópróbatest mérőszakaszának 
vastagsága kiinduló állapotban; L a szakítópróbatest mérőszakaszának hossza szakítóvizsgálat 
közben; L0 a szakítópróbatest mérőszakaszának hossza kiinduló állapotban. Ez a mérőszám 
kifejezi azt, hogy mennyire hajlamos vékonyodásra a lemez képlékeny alakváltozás közben. A 
szakítópróbatest képlékeny alakváltozás közben hasonló alakváltozási állapotban van (egy 
főnyúlás pozitív, kettő pedig negatív) mint egy hengeres csésze palástja mélyhúzás közben, ezért 
ez a mérőszám közvetlenül a mélyhúzhatóságot jellemzi. Az r-értéket ipari körülmények mellett 
a hengerlési irányra merőlegesen kimunkált próbatesteken mérik (r90). További információt ad a 
hengerlési iránnyal párhuzamosan (r0), és azzal 45°-ot bezáró szögben (r45) kimunkált 
próbatestek r-értéke. Ezek súlyozott átlaga adja a Lankford-számot: 
 

4

rr2r
r 90450 +⋅+=  (2.1.2) 

A lemez anizotrópiájáról az ún. síkbeli anizotrópia ad tájékoztatást, mely megadja, hogy a 
hengerlési iránnyal 45°-os szöget bezáró irányban kimunkált próbatestek r-értéke milyen 
mértékben tér el a 0°-os és 90°-os szögben kimunkált próbatestek r-értékének átlagától: 
 

45900 r2rr∆r ⋅−+=  (2.1.3) 
 
A nyújthatóság ipari körülmények mellett a Hollomon-féle kétparaméteres folyásgörbe egyenlet 
keményedési együtthatójának értékével jellemezhető (Hollomon, 1945). A folyásgörbe egyenlet 
az alakítási szilárdság és az összehasonlító alakváltozás között teremt kapcsolatot: 
 m

öf λck ⋅=  (2.1.4) 

ahol kf az alakítási szilárdság (MPa), λö az összehasonlító (összegzett) alakváltozás (-), c a 
keményedési együttható (MPa), m a keményedési kitevő (-). 
 
Amennyiben feltételezzük azt, hogy a szakítópróbatest alakítási szilárdsága teljes mértékben a 
2.2 egyenlet szerinti hatványfüggvény szerint növekszik a vizsgálat közben, akkor beláthatjuk, 
hogy a szakítódiagram erőmaximumához tartozó axiális irányú logaritmikus alakváltozás 
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megegyezik a folyásgörbe keményedési kitevőjével. Ezt kihasználva az m kitevő egyszerűen 
meghatározható. A keményedési kitevő értéke kifejezi tehát a képlékeny instabilitás kezdetéig 
elviselt nyújtás mértékét. 
Az alakíthatóság jellemzésére az előbbi mérőszámok mellett az A80 szakadási nyúlás minimális 
értékét is előírják. 
A szívóssági mérőszámokkal ellentétben a szakítószilárdságnak egy megengedett változási 
tartományát, míg a folyáshatárnak a maximumát írják elő. A mechanikai tulajdonságok értékét a 
gyártástechnológia végső lépése után, azaz a dresszírozást követően mérik. Az ipari gyakorlatban 
a szilárdsági tulajdonságok közül a folyáshatár maximum, illetve az r-érték minimum betartása a 
legnehezebb feladat.  
A dolgozatban vizsgált DC04 és DC05 minőségek mechanikai tulajdonságokra vonatkozó 
előírásait a 2.1.1. táblázat foglalja össze. 
 

Minőség 
Lemezvastagság, 

h,  (mm) 

Folyáshatár, 
Rp0.2 vagy 
ReL, (MPa) 
maximum 

Szakítószilárdság, 
Rm (MPa) 

Szakadási 
nyúlás, 
A80 (%) 

minimum 

Képlékenységi 
anizotrópia, r90, 

(-) minimum 

Keményedési 
kitevő, m90, 

(-) 
minimum 

DC04 

2,0 < h ≤ 2,5 
0,7 < h ≤ 2,0 
0,5 < h ≤ 0,7 

h ≤ 0,5 

210 
210 
230 
250 

270-350 

38 
38 
36 
34 

1,4 
1,6 
1,6 
1,6* 

0,18 
0,18 
0,18 
0,18* 

DC05 
0,7 < h ≤ 2,0 
0,5 < h ≤ 0,7 

h ≤ 0,5 

180 
200 
220 

270-330 
40 
38 
36 

1,9 
1,9 
1,9* 

0,20 
0,20 
0,20* 

* 0.5 mm vastagság esetén 

2.1.1. táblázat: A DC04 és DC05 finomlemezek mechanikai tulajdonságaira vonatkozó előírások 
(ISD Dunaferr termékkatalógus, 2014) 

 
2.2 Az alumíniummal csillapított, képlékenyalakításra szánt finomlemezek 
gyártástechnológiája 
 
 
Ebben a fejezetben a jelen dolgozat eredményei alapján módosított és az ISD Dunaferr Dunai 
Vasműben 2012 óta sikeresen alkalmazott gyártástechnológiát mutatom be, annak alapvető 
fémtani vonatkozásaival együtt. 
 
A kémiai összetétel 
 
Az eddigi megfigyelések alapján a kémiai összetétel változása az alakíthatósági 
tulajdonságokban igen erőteljesen megjelenik. A kémiai összetételre vonatkozó előírásokat a 
DC04 és DC05 minőségekre a 2. táblázat tartalmazza. 
  
 

 Kémiai összetétel, tömegszázalék, maximum 
Minőség C P S Mn 
DC04 0,08 0,03 0,03 0,4 
DC05 0,06 0,025 0,025 0,35 

2.2.1. táblázat: A DC04 és DC05 finomlemezek mechanikai tulajdonságokra vonatkozó előírásai 
(ISD Dunaferr termékkatalógus, 2014) 

 
A 2. táblázatban megadott határoknál jelentősen kisebb karbon- és mangántartalom kívánatos az 
előírt mechanikai tulajdonságok eléréséhez.  DC04 minőségnél a karbontartalmat érdemes 
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0,06%, míg DC05 minőségnél 0,02-0,04% közötti értéken tartani a megfelelően kis folyáshatár 
és jó alakíthatóság elérésének érdekében (Fukuda, 1967). A mangántartalom növelése 
egyértelműen rontja a mélyhúzhatóságot, mindemellett a szilárdsági jellemzőket is intenzíven 
növeli. A mangán mennyiségét ezért 0,18-0,2% közötti értékre érdemes beállítani (Hughes és 
Page, 1971). Az eddigiek mellett a nitrogéntartalmat 0,005-0,006%, míg az alumíniumtartalmat 
0,02-0,06% tartományban érdemes tartani, ez a későbbiekben bemutatásra kerülő nitridkiválási 
folyamat szempontjából fontos, ugyanis ezen paraméterek mellett lesz a mélyhúzhatóság a lehető 
legnagyobb (Kozeschnik  és munkatársai, 1999). 
 
A gyártástechnológia áttekintése 
 
A finomlemezek kiinduló terméke a folyamatosan öntött lemezbuga. Ezek átlagos mérete 230-
240x800-1500x5000-8400 mm (vastagság x szélesség x hosszúság). A gyártástechnológia több 
hőkezelési és alakítási lépésből áll, melyek összefoglalva egy idő (t) – hőmérséklet (T) 
diagramban a 2.2.1 ábrán láthatók.  

 
2.2.1 ábra: Az alumíniummal csillapított lágyacél szalagok gyártástechnológiájának főbb lépései 

(Mucsi, 2014 b) 
 
A lemezbugákat lángkemencében hevítik fel, kb. 1270 °C-ra. Ez a felhevítés rendszerint 190-210 
percig tart, mely után meleghengerlés következik. A meleghengerlés az előnyújtó soron és a 
készsoron, ausztenites tartományban történik ~ 890 °C átlagos hengerlési véghőmérséklet 
mellett. A meleghengerlés utolsó szúrását követően a szalagot vízpermettel a csévélési 
hőmérsékletre hűtik, melynek helyes értéke 550-580 °C. A szalag felcsévélése után a tekercs 
igen lassan, mintegy 2-3 nap alatt hűl le kezelhető (~60 °C-os) hőmérsékletre. A melegtekercset 
pácolás után hideghengerléssel tovább alakítják. Az intenzív hűtő-kenő folyadék alkalmazása 
ellenére a szalag kb. 100-120 °C-ra melegszik fel hideghengerlés után. A hidegen hengerelt 
szalagokat ismét feltekercselik, majd három, vagy négy darabot egymásra helyezve 
harangkemencében lágyítják. A lágyítás kb. 3-4 napot vesz igénybe. A lágyítás után folyási 
jelenséget mutató lemezanyagok közvetlenül nem alkalmasak alakítási műveletekre a folyás 
során jelentkező képlékeny instabilitási jelenség miatt. A folyási jelenség megszüntetésére 
dresszírozást alkalmaznak, ez nagy sebességgel végzett, kb. 0,9% mértékű hideghengerlés. 
A helyes gyártástechnológia kulcsa az acél nitrogéntartalmának helyes kezelése. Ez a 
következőket foglalja magában: 

1. a lemezbugák felhevítésekor az összes nitrogéntartalmú második fázist fel kell oldani, 
tehát a felhevítési hőmérsékletnek elegendően nagynak kell lennie 

2. a nitrogént oldatban kell tartani egészen a hideghengerlés végéig 
3. a nitrogén különböző nitridek formájában való megkötését a lágyító hőkezelés során, az 

újrakristályosodás előtt illetve közben elő kell idézni. 
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Amennyiben betartjuk az előző három pontban ismertetett alapszabályokat, úgy igen jó 
alakíthatósági jellemzőkkel (r90>2, m>0,24) rendelkező finomlemezt kapunk. A következőkben a 
leírt szempontok alapján kivitelezett gyártástechnológiát mutatom be, az alapvető fémtani 
folyamatokkal együtt. 
 
A lemezbugák felhevítése 
 
A lemezbugák felhevítésének célja a melegalakíthatóság lehetővé tétele, jóllehet, rengeteg más 
hatása is van az előmelegítés során alkalmazott 1250-1275 °C-nak. Az előmelegítés gáztüzelésű 
lángkemencékben történik, a szokásos méretű lemezbugáknál kb. 3 órát vesz igénybe. A 
lemezbugák felhevítése során a hőmérsékletnek elegendően nagynak kell lennie a nitridek 
feloldásához. A nitridek főként aluminium-nitrid formájában vannak jelen a folyamatosan öntött 
lemezbugákban. A lemezbugák előmelegítési hőmérsékletén ausztenites állapotban van a buga. 
Az aluminium-nitrid feloldódásának hőmérsékletét meghatározza az acél alumínium- és 
nitrogéntartalma. A nitridek oldhatósági határárára vonatkozó összefoglaló mérési eredmények a 
2.2.2 ábrán láthatók (Wilson és Gladman, 1988). A függőleges tengelyen az acél teljes 
alumínium- és nitrogéntartalmának tömegszázalékban kifejezett értékének szorzata, míg a 
vízszintes tengelyeken a hőmérséklet olvasható le. A DC04-05 minőség szokásos alumínium-és 
nitrogéntartalmának változási tartományát, valamint a szokásos előmelegítési hőmérsékletet által 
bezárt tartományt téglalap jelzi. Az egyenesek melletti betű az irodalomban fellelhető, különböző 
mérési eredményeket jelöli. 

 
2.2.2 ábra: Az alumínium-nitrid oldhatóságának határa. A DC04-05-re vonatkozó előmelegítési 
hőmérséklet intervallumot és összetétel tartományt téglalap jelzi. (Wilson és Gladman, 1988) 

 
Az ábrán látható, hogy téglalappal jelölt, vizsgált acélokra vonatkozó tartomány nagyrészt az 
oldhatósági határ alatt helyezkedik el, tehát a lemezbugák előmelegítési hőmérsékletén (~1250-
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1275 °C) az alumínium-nitridek feloldódnak. Az is megfigyelhető, hogy a feloldódás 1000-1100 
°C-on kezdődik. 
 
A meleghengerlés 
 
A meleghengerlés az előnyújtó soron, majd a készsoron történik. Az előnyújtósorra kerülő, kb. 
1130-1150 °C-os bugákat kilenc szúrásban 23-35 mm vastagságig hengerlik. Az előnyújtás során 
a fogyások 15 és 25% között változnak, a szúrás számának előrehaladtával a fogyások 
egyenletesen nőnek. Az előnyújtás végére 1050-1080 °C-ra hűlt előlemezt felcsévélik. 
Az előlemezt ezután a készsorra juttatják, ahol hat szúrásban a kívánt 2-4 mm vastagságra 
hengerlik. A készsoron történő hengerlés jellemző fogyásai az első hengerpártól az utolsóig 
rendre megközelítőleg 40, 36, 33, 27, 23 és 17%. Az első két állvány között a lemez 
hőmérséklete normál esetben 1000-1030 °C, míg az utolsó szúrás után kb. 890-910 °C. 
A meleghengerlés véghőmérsékletének nagyobbnak kell lennie, mint az Ar3 hőmérséklet, 
ellenkező esetben magától a hengerlési véghőmérséklettől és a csévélési hőmérséklettől függő, a 
lemezvastagság mentén változó szemcseszerkezetet kapunk. Meg kell jegyeznem, hogy az 
irodalomban fellelt mérési eredmények alapján a lemezvastagság mentén változó 
szemcseszerkezet nagyrészt a hőmérsékletmező, nem pedig a alakítottság mértékének 
inhomogenitásából adódik (Honeyman, 1957; Yoshikuni és társai, 1987; Erdem és Taptik 2005). 
A hengerlési véghőmérséklet és a csévélési hőmérséklet szemcseszerkezetre gyakorolt együttes 
hatását 0,06% C, 0,3% Mn, 0,01-0,02% P, 0,02% S, 0,07% Cu, 0,06% Ni, 0,0045% N 
összetétellel rendelkező acéltekercsre vonatkozóan a 2.2.3 ábra mutatja be (Honeyman, 1957).  

 

 
2.2.3 ábra: A csévélési hőmérséklet és a hengerlési véghőmérséklet szövetszerkezetre gyakorolt 

hatása (Honeyman, 1957) 
 
A csévélési és hengerlési véghőfok függvényében a szemcseszerkezet lehetséges típusait hat 
nagy csoportba sorolhatjuk, melyek a 2.2.3 ábra alapján rendre az alábbiak (Honeyman, 1957): 
 
1. Amennyiben a hengerlési véghőmérsékletet 870 °C felett (Ar3 felett), valamint a csévélési 
hőmérséklet 700 °C alatt tartjuk, egyenletes szemcseszerkezet keletkezik finom, diszperz 
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karbidokkal. Ekkor a meleghengerlés utolsó lépése ausztenites tartományban zajlik, az alacsony 
csévélési hőmérséklet miatt az átalakulás után finomszemcsés ferritet kapunk. 
 
2. Ha a hengerlési véghőmérsékletet ugyancsak 870 °C felett tartjuk, viszont a csévélés 700 °C 
felett történik, akkor egyenletes, viszont durva szemcseszerkezet keletkezik masszív 
karbidokkal. Ez a szövetszerkezet a lemezvastagság mentén egyenletes és tisztán ausztenites 
szövetből keletkezett, és csak az átalakulás után a ferrites tartományban durvult el.  
 
3. A melegen hengerelt lemez vastagsága mentén vegyes morfológiájú szemcseszerkezetet 
kapunk, ha a hengerlési véghőmérséklet az Ar3-(10-60 °C) tartományba esik. A lemez szélén, 
ahol az alacsonyabb hőmérséklet miatt kétfázisú (ferrit+ausztenit) szövetszerkezet alakul ki, ott 
az alakított ferrit durvaszemcsésen újrakristályosodik és bekebelezi a környező ausztenitet is: itt 
durvaszemcsés ferritet kapunk lehűtés után. A lemez belső, még ausztenites részei 
finomszemcsésen újrakristályosodnak és alakulnak is át ferritté a meleghengerlés utolsó lépése 
közben és után. Ha a csévélési hőmérsékletet 700 °C alatt tartjuk, akkor a lemez belső részeiben 
7-20 µm-es, a külső rétegben 20-50 µm-es átlagos szemcsemérettel rendelkező lemezt kapunk. 
 
4.  A lemez szélén extrém durva, míg közepén finomabb (réteges) szemcseszerkezetet kapunk, 
ha ugyancsak az Ar3-(10-60 °C) tartományba történik a meleghengerlés utolsó lépése, viszont a 
csévélés 700 °C felett történik. Ekkor tulajdonképpen a 3. pontban tárgyalt mechanizmusok 
játszódnak le, viszont a magas csévélési hőmérséklet miatt az eredetileg viszonylag finom 
szemcseszerkezet a rétegesség megmaradása mellett durvulni kezd.  
 
5. A melegen hengerelt tekercsben nyújtott, alakított szemcseszerkezetet kapunk, ha a 
meleghengerlés véghőmérséklete kb. 820 °C alá esik, és a csévélés 600-650 °C alatt történik. 
Ekkor nem elegendően nagy a hőmérséklet és a rendelkezésre álló idő az alakított ferrit és 
ausztenit újrakristályosodásához. 
 
6. Amennyiben a meleghengerlés véghőmérséklete szintén kb. 820 °C alatti értéket képvisel, de 
a csévélés 700 °C felett történik, úgy a meleghengerlés utolsó lépésénél alkalmazott kisebb 
mértékű (15-20%-os) fogyás valamint a magas csévélési hőmérséklet miatt az alakított ferrit 
extrém nagy szemcseméret mellett újrakristályosodik. Ez a durva szemcseszerkezet a 
lemezvastagság mentén egyenletes. 
 
A 2.2.2 ábrán bemutatott mikroszerkezetek egyetlen tekercsben is megjelenhetnek. A tekercs 
eleje és vége rendszerint alacsonyabb hőmérsékletre hűl le, emiatt itt gyakrabban és 
intenzívebben jelentkezhetnek a diagramban jelölt szövetszerkezeti anomáliák. 
A DC04 és DC05 minőségek 550-580 °C-os hőmérsékleten kerülnek felcsévélésre, ezért a 
melegtekercsben a réteges (2.2.3 ábra 3-as tartomány) illetve nagyon alacsony hengerlési 
véghőmérséklet alkalmazásakor alakított szemcseszerkezet (2.2.3 ábra 5-ös tartomány) is 
előfordulhat. 
Meleghengerlés közben az acél nitrogéntartalmának szilárd oldatban tartása nélkülözhetetlen a 
jól alakítható finomlemez gyártásának szempontjából. Emiatt rövid szúrásközti időtartamok, 
valamint az utolsó szúrás után intenzív hűtés szükségeltetik a csévélési hőmérsékletre. A 
meleghengerlés véghőmérsékletét Ar3 felett érdemes tartani, hiszen alacsony véghőfok 
alkalmazásakor a megjelenő alakított ferritben a nitridkiválási folyamat a nagy 
diszlokációsűrűség miatt felgyorsul. 
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A csévélés 
 
A meleghengerlés utolsó lépése után a szalagot vízpermettel a csévélési hőmérsékletre hűtik. A 
lehűtés becsült sebessége 20-50 °C/s, míg a szalag kb. 6-8 m/s sebességgel kerül felcsévélésre. 
Az utolsó hengerállvány és a csévélőberendezés között automatikus előfeszítő szabályzás 
történik, mely a csévélő motor fordulatszámát úgy szabályozza, hogy 4-7 MPa húzófeszültség 
mellett legyen a szalag felcsévélve. Ez biztosítja a tekercs meneteinek szorosságát. A tekerccsé 
felcsévélt szalagot ezután eltávolítják a csévélőről, és szabad levegőn hűtik. A tekercs különböző 
részei eltérő sebességgel hűlnek. Az átlagos hűlési sebesség 30-50 °C/óra a csévélési 
átlaghőmérséklet és 400 °C között (Saboonchi és Hassanpour, 2008; Chen és munkatársai, 
2012). 
A csévélési hőmérsékletnek elegendően alacsony értéket (550-580 °C) kell képviselnie annak 
érdekében, hogy a csévélés közben és után már ferrites szövetszerkezetben a nitridkiválás 
mértékét minimálisra csökkentsük (Ray és munkatársai, 1994). 
 
A hideghengerlés 
 
A meleghengerlés után pácolás, majd hideghengerlés következik. A hideghengerlést 5-7 
szúrásban végzik, a szalag keményedésétől függően olyan fogyáselosztással, mellyel a 
hengerlési erőszükséglet (azaz a hengerállvány terheltsége) minden szúrásban hasonló értéket 
vesz fel. A hideghengerlés során alkalmazott összfogyás az üzemi gyakorlatban 67-75% körüli 
értéket képvisel, ekkor lesz a lágyító hőkezelés után a mélyhúzhatóság a legjobb. Meg kell 
jegyeznem, hogy a karbontartalom csökkentésével a maximális r-értékhez tartozó 
hideghengerlési fogyás nő. A maximális r-értékhez tartozó hideghengerlési fogyás ~ 0,1% 
karbontartalomnál kb. 68-70%, 0,02% karbontartalomnál kb. 75-80%, míg 0,001% 
karbontartalom megközelítésekor ez 88-90% értéket képvisel (Fukuda, 1967). A hideghengerlés 
optimális értéke szoros összefüggésben van a lágyító hőkezelés során kialakuló nitridkiválás – 
újrakristályosodás kölcsönhatással. 
 
A lágyító hőkezelés 
 
A lágyító hőkezelést szakaszos üzemben, harangkemencében végzik. A hidegen hengerelt 
tekercsekből hármat, ritkán négyet egymásra helyezve történik a lágyításuk. A harangkemence 
befoglaló méreteit kb. 2,5-4 m átmérő és 4,5-7 m magasság jellemzi.  
 

 
2.2.4 ábra: A harangkemence felépítése (Gárdus, 2002) 
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A harangkemence fűtését kohó-kamragáz keverékével végzik. A fűtőharang 6 db tangenciális 
elhelyezésű égővel van felszerelve, melyek két egymás feletti sorban helyezkednek el. Soronként 
3-3 db, egymáshoz képest 120°-os helyzetben lévő, soronként 60 °-os szögben elfordított gázégő 
biztosítja a fűtést. A védőgáz 95% nitrogént és 5% hidrogént tartalmaz. A tekercsek alatt egy kb. 
10-20 kW teljesítményű keringtető ventilátor van elhelyezve, mely a tekercsek külső átmérőjén 
felfelé, míg belső átmérőjén lefelé mozgatja a kemenceatmoszférát. 
A hőkezelés során a kemence térhőmérsékletét PLC-vel szabályozzák. A szabályzott 
térhőmérséklet függvény késéssel és eltorzulva jelenik meg a tekercsek felületén és belsejében is. 
A kemence térhőmérséklet görbéjét ezért úgy kell megválasztani, hogy a tekercsben kialakuló 
hőmérsékleti viszonyok lehetővé tegyék az előírt mechanikai tulajdonságok elérését.  
A hidegen hengerelt DC04-05 lemezek lágyítási folyamata során a tekercs belsejében 20-60 
°C/óra hevítési sebesség alakul ki. A hidegalakított szövetszerkezetben a felhevítés során 350-
400 °C-on megkezdődik a nitridek kiválása, majd 520-540 °C-on az újrakristályosodás. A két 
folyamat előrehaladottságának egymáshoz viszonyított állapota nagymértékben befolyásolja a 
lágyító hőkezelés után kapott szövetszerkezetet és textúrát. Az újrakristályosodás közben jelen 
lévő kisméretű, diszperz nitridkiválásoknak két mélyhúzhatóságot javító hatása is van (Terasaki 
és Kaneko, 1972; Nagashima és Takechi, 1968; Meyzaud és Parniére, 1974):  
 
1. a szemcsehatárok és diszlokációk mentén elhelyezkedő nitridkiválások megnehezítik az 
újrakristályosodási front lemezvastagság irányú mozgását, melynek hatására nyújtott, viszont 
lágy szemcseszerkezet, ún. palacsinta típusú (pancake-type) szövet (Cardozo és munkatársai, 
2007) keletkezik. A palacsinta típusú szövet jellemzője tehát az, hogy a szemcseméret a lemez 
vastagságának irányában sokkal kisebb, mint a hengerlés irányában vagy arra merőlegesen. 
Ennek eredményeképp a szilárdsági és szívóssági jellemzők a lemezvastagság irányában 
nagyobbak lesznek, mint hossz illetve szélesség irányban. Így a lemez vékonyodása 
képlékenyalakítás során sokkal kisebb lesz palacsinta típusú szövet jelenlétekor, mint 
ugyanakkora átlagos szemcsemérettel jellemezhető egyenletes szemcseszerkezetű szövet esetén. 
 
2. A hidegalakított szövetben a nitridkiválások jelenléte elősegíti a jó mélyhúzhatósággal 
jellemezhető {111}║RD textúra kialakulását. A hidegen hengerelt lágyacélok 
újrakristályosodása kiválások jelenléte nélkül a {001}║RD orientációjú csírák megjelenésével 
kezdődik, majd ezután fejlődnek az {111}║RD textúrával jellemezhető térfogatrészek. 
Amennyiben kisméretű, diszperz kiválások vannak jelen az újrakristályosodás kezdeti 
stádiumában, a {001}║RD orientációval rendelkező csírák képződését az {111}║RD textúrájú 
szemcsék keletkezése váltja fel. 
 
A lágyító hőkezelés során létezik egy ún. optimális (a maximális r-érték elérésének tekintetében 
optimális) hevítési sebesség, mely a DC04-05 minőségeknél ~ 25-35 °C/óra intervallumba esik. 
Ekkor a nitridkiválás valamekkora (a disszertáció eredményeinek értékeléséig nem teljesen 
tisztázott) mértékben végbemegy az újrakristályosodás előtt, minek eredményeképp kialakul a jó 
mélyhúzhatósággal rendelkező lemezanyag. A hideghengerlési fogyás növelésével az optimális 
hevítési sebesség kismértékben növekszik, ugyanis ekkor a nitridkiválás és az újrakristályosodás 
a nagyobb nukleációshely-sűrűség miatt kisebb hőmérsékletintervallumban játszódna le. A 
hevítési sebesség növelésével beáll a helyes fáziseltolódás a két folyamat között (Shimomura és 
munkatársai, 1982; Ray és munkatársai, 1994). 
 
 
 
 



 17 

A dresszírozás 
 
A dresszírozás célja a lemezeken észlelhető folyási jelenség megszüntetése. A folyási jelenség a 
lemezanyagok feldolgozása, képlékeny alakítása során okoz gondot: váltakozva, rendszertelenül 
és kidomborultan különülnek el a megfolyt és a még rugalmasan alakváltozott részek.  
A dresszírozás során nagy sebességgel, viszont kis fogyással hengerlik a lemezt. A kismértékű 
hengerlés a lemez egyes térfogatrészeiben még rugalmas, más térfogatrészekben pedig már 
képlékeny alakváltozást okoz. Tulajdonképpen rengeteg mikroszkopikus méretű Lüders-sáv 
keletkezik. Amikor a dresszírozott lemezt továbbalakítják a feldolgozás során, rengeteg Lüders-
front lép mozgásba. Adott alakváltozási sebességnél minél nagyobb a diszlokációk avagy a 
megfolyt és nem megfolyt részeket elválasztó Lüders-frontok mozgási (mozgatási sebessége), 
annál nagyobb feszültség szükséges a képlékeny alakváltozás fenntartásához. A dresszírozás 
során létrehozott rengeteg mikroszkopikus Lüders-front adott alakváltozás során egyszerre kezd 
el mozogni, mely egy-egy frontra nézve igen kis mozgási sebességet jelent. Ez azt jelenti, hogy a 
Lüders-frontok mozgatásához, azaz a képlékeny alakváltozás fenntartásához a feszültség a 
dresszírozás nélküli állapothoz képest csökken. 
Az optimális dresszírozási fogyás 0,8-1% közti értéket képvisel. Ebben az esetben a lágyító 
hőkezelés után mérhető alsó folyáshatár 8-12%-al tovább csökkenthető. Amennyiben ennél (0,8-
1%-nál) kisebb dresszírozási fogyást alkalmazunk, nem lesz elegendően sok Lüders-front, azaz a 
frontok átlagos mozgási sebessége növekszik; így az alakításhoz szükséges feszültség azaz a 
folyáshatár nő. Az optimális 0,8-1%-os dresszírozási fogyásnál nagyobbat alkalmazva pedig 
előidézzük azt, hogy az egyes Lüders-sávok a nagyobb mértékű alakváltozás miatt 
összeütköznek, ekkor is csökken a megfolyt és a rugalmas állapotban lévő anyagrészt elválasztó 
Lüders-frontok száma. A dresszírozás után mérhető egyezményes folyáshatár emiatt a 
dresszírozási fogyás függvényében egy minimumos függvényt mutat, melynek minimumhelye 
0,8-1% fogyás, míg minimumértéke 8-12% folyáshatár-csökkenés. A dresszírozási fogyás 
mértékét annak kis értéke miatt nem a lemezvastagság változásának mérésével, hanem a szalag 
hosszának növekedésével mérik. A dresszírozás során a  hőmérséklet nem haladhatja meg a 70-
80 °C-ot, ugyanis ezen hőmérséklet túllépésekor a diszlokációkról leszakadt intersztíciós atomok 
diffúzió útján ismét a diszlokációk környezetébe vándorolnak, miáltal újra megjelenik a folyási 
jelenség (Clement és munkatársai, 1973). 
 
 
2.3 A nitridkiválási folyamat vizsgálati módszerei 
 
A nitridkiválási folyamatot többféle, közvetett és közvetlen módszerrel vizsgálták már. A 
közvetlen módszerek a nitridek mennyiségének meghatározását teszik lehetővé, pl. kémiai úton, 
míg a közvetett módszerek a nitridek jelenléte miatti fizikai tulajdonságok (pl. vezetőképesség, 
termoelektromos együttható, folyási feszültség, belső súrlódás, stb.) változása alapján 
szolgálatnak kvantitatív eredményt. 
 
2.3.1 Közvetlen módszerek 
 
A kémiai kioldáson alapuló eljárások legelterjedtebb változatát Beeghly fejlesztette ki (Beeghly, 
1949). A módszer szerint halogén-észter vegyületekkel kioldják az acélból az alumínium-
nitrideket, a kapott elegyet megszűrik, majd a nitrideket további kémiai reakciók segítségével 
átalakítják ammóniává. A keletkezett ammónia mennyiségéből következtetni lehet a nitrogén, és 
ezzel az acélban jelen lévő nitridek mennyiségére. A módszert többen is továbbfejlesztették 
(Jolley, 1967), de az eljárás kisméretű (<10nm) kiválások mennyiségi maghatározása során 
továbbra is használhatatlannak bizonyult, vagy csupán bizonytalan eredményeket szolgáltatott 
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(Lev és Lazarev, 1984; Baker és munkatársai, 1979). Hidegalakított próbatestekben a 
nitrogéntartalmú kiválások mérete mindösszesen néhány nanométer, emiatt hidegalakított 
próbatestek vizsgálatakor ez a módszer csupán bizonytalan eredményeket szolgáltathatna. 
 
A termikus dekompozíciós eljárások alkalmazása során az acélt 40-80 µm-es darabokra őrlik. Az 
őrlés után 400-500 °C-on hidrogénatmoszférában hevítik az őrleményt, melyből a szabad 
nitrogén diffúzió útján eltávozik. A szabad nitrogén a hidrogénnel egyesülve ammóniát alkot, 
melynek analizálásával a szabad nitrogéntartalmat lehet megbecsülni (Thierig és munkatársai, 
1983). A módszer hátránya, hogy hidegalakított próbatestekben 450-500 °C-on a mérés közben 
is végbemegy a nitridkiválási folyamat, mely a mérés megbízhatóságát korlátozza. Lágy, kis 
diszlokációsűrűségű mintákban ezen a hőmérsékleten igen lassú a különböző nitridek 
képződésének folyamata, így nem keletkezik ebből adódó számottevő bizonytalanság. 
 
Hagyományos metallográfiai vizsgálatok nem teszik lehetővé a DC04-05 acélok gyártása során 
keletkező nitridek vizsgálatát, azok kis mérete (2-20 nm) miatt. Az elektronmikroszkópos 
vizsgálatok sokkal nagyobb felbontóképességük miatt már alkalmasak a nitridkiválások 
vizsgálatára, jóllehet, csupán kvalitatív eredményekkel szolgálhatnak. Az igen kis vizsgált terület 
miatt kiválási kinetika nem, viszont a képződő nitridek kristályszerkezete, orientációs viszonya 
az alapmátrixxal és összetétele megbízhatóan elemezhető. A kiválás kezdeti szakaszában, mikor 
még csupán néhány nanométer méretű kiválások vannak jelen (pl. a diszlokációk környezetében) 
fóliaminták használata biztosíthat értékelhető eredményt (Michalak és Shoone, 1968). Nagyobb 
méretű kiválások jelenlétekor (>10-15 nm) replikaminták használata előnyös (Wilcox és 
Honeycombe, 1987). 
 
2.3.2 Közvetett módszerek 
 
A közvetett módszerek közül a legelterjedtebb a belső súrlódás és a fajlagos ellenállás 
változásának mérése. A kiszajú mérőerősítők elterjedésével egyre inkább előtérbe kerültek a 
termoelektromos erő mérésén alapuló módszerek, valamint a termoelektromos erő és a fajlagos 
ellenállás együttes mérése is alkalmazható. Kisebb jelentőséggel bír a nitrogénatomok által 
okozott folyáshatár-növekedés alapján becsült szabad/kivált nitrogéntartalom, a mérési 
eredmények bizonytalansága miatt. 
 
A belső súrlódás mérése során a próbatesteket váltakozó irányú csavaró igénybevételnek teszik 
ki. A csavarás során keletkező, atomrácsot rugalmasan torzító alakváltozás az intersztíciós 
atomokat a rácson belüli pozíció megváltoztatására kényszeríti (Snoek-effektus; Snoek, 1941). 
Ez az atomvándorlás akadályozza rács alakváltozását, minek hatására csillapítás, valamint az 
alakváltozás feszültséghez képesti késése lép fel. A csillapítás mértékét a hőmérséklet 
függvényében, annak lassú növelése mellett veszik fel. A karbonatomok és a nitrogénatomok 
átrendeződéséből adódó csillapításmaximumok (csúcs megjelenése a belső súrlódás-hőmérséklet 
spektrumon) információt adnak az interszíciós szilárd oldatban jelen lévő atomok mennyiségéről 
(Ichiyama és munkatársai, 1969). A csak karbont tartalmazó acélokban nem jelent gondot a belső 
súrlódás spektrumának kiértékelése, viszont a nitrogént is tartalmazó acélok belső súrlódás 
spektrumán több, nitrogénhez köthető csúcs is megjelenik. Az egyes csúcsértékek nem azonos 
súllyal jelennek meg adott oldott nitrogéntartalom mellett, emiatt az ilyen adatok interpretációja 
nehézkes (Massardier és munkatársai, 2003). 
 
A fajlagos ellenállás változásának mérése az egyik legrégibb módszer. A mérése úgy történik, 
hogy egy (lehetőleg hosszú és kis keresztmetszetű) próbatesten egy nagyon stabil áramgenerátor 
(a próbatest ellenállásától függetlenül) állandó áramot bocsát át. Az árambevezetés és kivezetés 
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helye közé egy feszültségmérőt (a gyakorlatban kiszajú műveleti erősítőt) bekötve 
megállapíthatjuk a próbatesten eső feszültséget. A feszültségesés változásából a fajlagos 
ellenállás változása Ohm törvényének segítségével könnyen számítható (Andrews, 1973; 
Meyzaud és Parniére, 1974). 
A fajlagos ellenállás mérése során fennáll az a probléma, hogy a nitridkiválási folyamaton kívül 
egyéb hatások (pl. a hidegalakított szövetszerkezet megújulása és újrakristályosodása, illetve 
egyéb atomvándorlások, kiválások létrejötte) is megjelenik a mérési eredményeinkben, így azok 
korrekt elemzése nehézségekbe ütközik. 
 
A termoelektromos együttható (Seebeck-együttható) értéke a legtöbb fémtani folyamat hatására 
mérhetően megváltozik (Lavaire, 2001). A mérések során a vizsgálandó próbatestben 
hőmérsékletgradienst hoznak létre, miáltal a meleg, illetve a hidegpont között elektromos 
potenciálkülönbség alakul ki. A potenciálkülönbséget egy arra alkalmas kiszajú erősítő 
használatával hagyományos technikával mérhető jellé erősítik. A mérést általában 
szobahőmérsékleten végzik, a próbatest melegpontját 5-15 °C-al szobahőmérsékletnél 
melegebbre, míg hidegpontját szobahőmérsékleten tartják (Kleber, 2008), esetleg 5 °C-al az alá 
hűtik (Ferrer és munkatársai, 2007; Massardier, 2003). A termoelektromos együttható 
számításához mérni kell a potenciálkülönbség mérésének pontjai közti hőmérsékletkülönbséget 
is. A mért potenciálkülönbség és az ugyancsak mért hőmérsékletkülönbség hányadosa megadja a 
relatív termoelektromos együtthatót, melyet termeoelktromos erőnek is szoktak nevezni. Ezt az 
értéket befolyásolja a potenciálkülönbséget mérő vezetékek anyagminősége is, emiatt a mérési 
eredmények változásából (a próbatest két különböző termomechanikai állapotában mért 
eredmény) közti különbségből lehet következtetni az egyes fémszerkezeti változásokra.  A 
termofeszültség mérését nem csak szobahőmérsékleten végezték, hanem növelt hőmérsékleten, 
folyamatos hevítés mellett is (Patel és munkatársai, 2011). Kezdetben a termoelektromos erő 
különböző hőkezelések során bekövetkező változását az alumínium-nitrid kiválásának és/vagy az 
újrakristályosodásra gyakorolt hatásának tulajdonították (Abe és munkatársai, 1977; Brahmi és 
Borelli, 1997), jóllehet (hasonlóan a fajlagos ellenállás mérése során) több együttes hatás 
eredménye is megjelent a mérésekben. A 2000-es év után megjelenő, elérhető árú nanovolt 
nagyságrendű zajjal rendelkező műveleti erősítő áramkörök tették lehetővé a nitridkiválási 
folyamat termofeszültség-méréssel való korrekt vizsgálatát (Massardier és munkatársai, 2000, 
2003 és 2004). 
 
Az acélok szabad, mozgóképes intersztíciós ötvözői (elsősorban a karbon- és nitrogénatomok) 
szobahőmérsékleten igyekszenek a diszlokációk környezetébe vándorolni. Ennek oka az, hogy a 
diszlokáció vonalába ülve sokkal kisebb rácstorzulást (és így sokkal kisebb összenergiát) 
okoznak, mint intersztíciós állapotban. A nagymértékű képlékeny alakváltozás kezdetekor a 
diszlokációknak le kell szakadniuk az atomokról. A diszlokáció rácsban való mozgatásához 
sokkal kisebb feszültség szükségeltetik, mint az intersztíciósokról való leszakításhoz, ezért a 
nagy képlékeny alakváltozás megindulásakor egy hirtelen feszültségesést észlelhetünk. A 
jelenség leglátványosabban egytengelyű szakítóvizsgálatok során figyelhető meg (folyási 
jelenség); de számos más képlékenyalakítási művelet során is megjelenik, igaz, rendszerint csak 
polírozott felületű próbatesteken lehet könnyen észrevenni. A képlékeny alakváltozás utáni 
leterhelés, majd közvetlen felterhelés során folyási jelenséget már nem tapasztalhatunk, hiszen 
nincs ami blokkolná a diszlokációkat. Az acélt szobahőmérésékleten hevertetve több hónap alatt, 
vagy 50-150 °C-ra felmelegítve igen gyorsan (néhány perc-óra, hőmérséklettől függően) 
visszatér a folyási jelenség, jelezvén, hogy az intersztíciós atomok diffúzió útján ismét a 
diszlokációk környezetébe vándoroltak. Nyilvánvaló, hogy a folyáshatár visszatérése annál 
rövidebb, és az újbóli folyáshatár annál nagyobb, minél több oldott karbon- és nitrogénatom van 
az acélban. Meg kell jegyezni, hogy szobahőmérsékleten a nitrogénatomok diffúziója sokkal 
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gyorsabb, mint a karbonatomoké (Mould, 1982), így az előterhelés után végzett megfelelő 
öregítéssel a nitrogén- és karbonatomok hatása szétválasztható. A folyáshatár felterhelés során, 
majd hevertetés után mért értékéből megbecsülhető az acél oldott nitrogén- és karbontartalma 
(Morrison, 1989). Ez a mérési elv nem terjedt el, mert (a később is tárgyalásra kerülő) felső 
folyáshatár egzakt mérése igen problematikus. (Az eddigi eredmények szórása emiatt elég nagy, 
viszont a felső folyáshatár méréstechnikájának felülvizsgálatával ez megítélésem szerint 
javítható.) 
 
Steenaert és munkatársai 1995-ben megjelent cikkükben termogravimetriás mérésekkel 
vizsgálták az AlN képződésének folyamatát (Steenaert és munkatársai, 1995). A 
termograviméterrel hőközlés közben lehet igen kis, mikrogramm nagyságrendű 
tömegváltozásokat mérni. A méréseik során 2 atomszázalék alumíniumtartalmú acélt nitridáltak. 
A nitridálás közben a próbatestek tömegnövekedése jelezte a nitrogénfelvételt. A nitrogén egy 
része szilárd oldatba jutott, másik része pedig az acél alumíniumtartalmával alumínium-nitridet 
képzett. Ennek a módszernek a hátránya, hogy nem tisztán a nitridkiválási folyamatot, hanem a 
nitrogénfelvételt lehet vele regisztrálni, és csak megszorításokkal lehet a mérési eredmények 
alapján a nitridkiválás mértékét becsülni. 
 
2.4 A nitridkiválási folyamat vizsgálatának eddigi eredményei 
 
Az ausztenitben történő nitridkiválási folyamat leírása több forrásban fellelhető. A legtöbb 
mérési eredmény az összes kivált nitridre vonatkozik, hiszen a mérési módszerek nagy része a 
szabad nitrogéntartalom, vagy kémiai összetételtől függetlenül az összes nitrid mennyiségének 
mérését teszi lehetővé. Meg kell ugyanakkor jegyeznem, hogy a disszertációban tárgyalt, 
mikroötvözőket nem tartalmazó DC04-05 minőségekben a képződő nitridek nagy része 
alumínium-nitrid. Emiatt az irodalomban fellelhető számítógépes szimulációk nagyrészt az 
alumínium-nitridre vonatkoznak. A 2.4.1 ábrán ausztenitben történő nitridkiválási folyamat 
mérési és szimulációs eredményei láthatók (Radis és munkatársai, 2011). A modellben külön 
szerepelt a szemcsehatárok és a diszlokációk környezetében történő nukleáció és növekedés 
lehetősége. A szemcsehatáron történő kiválást a folytonos vonal, míg a diszlokációk 
környezetében lejátszódó kiválási folyamatot szaggatott vonal jelzi. A vonalakra írt számok (5, 
95) a kiválási hányadot jelzik, százalékos értékben. A szimulációk mellett TEM vizsgálatokat is 
végeztek. Az ábrán fehér körrel ábrázolt próbatestekben nem találtak, míg a fekete körrel jelzett 
mintákban észleltek AlN kiválásokat. 

 
2.4.1 ábra: Alakítatlan ausztenitben lejátszódó nitridkiválási folyamat szimulációs és TEM 

mérési eredményei  (Radis és munkatársai, 2011) 
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A 2.4.1 ábrán bemutatott szimulációs eredmények szerint ausztenites fázisban a szemcsehatárok 
játszanak domináns szerepet. A diszlokációk környezetében csupán 900 °C-os hőmérséklet alatt 
történik jelentős AlN kiválás. A szimuláció eredménye szerint kiválási folyamat ~1060 °C-on a 
leggyorsabb. 

 
2.4.2 ábra: Az 50% kiválási hányad eléréséhez szükséges idő izoterm hőkezelések során, 

ausztenitben és ferritben, (0,05C-0,3Mn-0,12Al-0,007N), (Mayrhofer, 1975) 
 

A 2.4.2 ábrán látható, hogy a 0,05% karbont tartalmazó acélban, ausztenites állapotban 1150-
1200 °C-on jelzi a legintenzívebb kiválási folyamatot. Megfigyelhető, hogy ausztenitben a 
kiválási folyamat lassabb, mint ferritben. Hasonló eredményre jutott Radis és Kozeschnik, 2010-
ben publikált cikkükben. Ők szintén figyelembe vették a szemcsehatárok és diszlokációk mentén 
történő nukleációt illetve növekedést. A szimulációt kétféle összetételre végezték el. A 2.4.3 (a) 
ábrán 0,019% Al és 0,0039% N tartalmú acélra, míg a (b) ábrán 0,055% Al és 0,024% N 
tartalmú acélra vonatkozó szimulációs eredmények láthatók (Radis és Kozeschnik, 2010).  

 
2.4.3 ábra: A nitridkiválási folyamat ausztenitben és ferritben, számítógépes szimuláció alapján 

(Radis és Kozeschnik, 2010) 
 
 
A 2.4.3 (a) és (b) ábrán bemutatott szimulációs eredmények két igen különböző összetételre 
vonatkoznak. A szimulációs eredmények szerint az ausztenitben lejátszódó AlN kiválási 
folyamatra igen nagy hatással van az összetétel változtatása. Ezzel ellentétesen ferritben az 
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összetétel nagymértékű változtatása alig jelenik meg a kiválási folyamat sebességében. 
Megfigyelhető az is, hogy 0,025% nitrogén- és 0,055% alumíniumtartalomnál a diszlokációk 
környezetében is megjelennek a kiválások, ferritben minden hőmérsékleten, ausztenitban csak 
950 °C alatt. A 0,019% Al és 0,0039% N tartalmú acélra vonatkozó szimulációs eredmények 
ugyanakkor csak ferritben és 600 °C alatt jeleznek diszlokációk menti kiválási folyamatot. 
Ferritben történő nitridkiválási folyamatot vizsgáltak Biglari és munkatársai. Az 1995-ben 
megjelent cikkükben termogravimetriás mérések alapján mutatták be hidegen hengerelt és lágy 
állapotú szövetszerkezetben végbemenő nitridkiválási folyamatot. Az általuk használt 
próbatestek összetétele atomszázalékban: 2,05 Al, 4.10-4 N, 6.10-3 C, 6.10-3 O. A nitridkiválási 
folyamatot az acél gáznitridálása közben, a nitrogénfelvétel által okozott tömegnövekedés 
segítségével mutatták ki. A méréseket lágy szövetszerkezetű, és hidegalakított (60%-os fogyással 
hidegen hengerelt) próbatesteken végezték. A mérések alapján származtatott kiválási hányad-idő 
görbék a 2.4.4 ábrán láthatók (Biglari és munkatársai, 1995). 
 

 
2.4.4 ábra: AlN kiválási görbék lágy (a) és 60%-os fogyással hidegen hengerelt (b) acélban, 

nitridálás közben (Biglari és munkatársai, 1995) 
 
A 2.4.4 ábrán bemutatott mérési eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy az AlN kiválási 
folyamat adott hőmérsékleten (pl. 833 K, 560 °C) sokkal gyorsabb hidegen hengerelt acélban, 
mint lágy, újrakristályosított állapotban. Ennek oka az, hogy nagy diszlokációsűrűségű anyagban 
a kiválást képező nitrogén- és alumínium atomok a diffúziós lehetősége sokszorta nagyobb, mint 
lágy állapotban; továbbá a nukleációs helyek száma is jelentősen nagyobb. Meg kell jegyeznem, 
hogy saját tapasztalataim szerint egy ~ 60%-os mértékben hidegen hengerelt, kis karbontartalmú 
acélban a  560-580 °C-os (833-853) K tartományban az újrakristályosodás már okozhat olyan 
mértékű diszlokációsűrűség-csökkenést, mely a nitridkiválási kinetikát befolyásolja. 
Feltételezhető, hogy ez okozza a 833 K és 848 K hőmérsékletre vonatkozó görbék (2.4.4 (b) 
ábra) jellegének 803 és 818 K hőmérsékletre vonatkozó görbék jellegétől való eltérését. 
 
Massardier és munkatársai 2003-ban megjelent cikkükben termoelektromos erő mérésén alapuló 
módszert közöltek az alacsony karbontartalmú lágyacélok szabad nitrogén- és karbontartalmának 
kimutatására. Ezzel a módszerrel vizsgálták 600, 650 és 700 °C-on a szabad nitrogéntartalom 
csökkenését, azaz a nitrogéntartalmú kiválások mennyiségének növekedését egy 0,025% C, 
0,2% Mn, 0,058% Al, 0,039% Cr és 0,005% N összetételű acélban. Eredményeik a 2.4.5 ábrán 
láthatók. 
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2.4.5 ábra: A szabad nitrogéntartalom csökkenése melegen hegnerelt lágyacél különböző 

hőmérsékleteken történő hevítése során (Massardier és munkatársai, 2003) 
 
A melegen hengerelt állapotú acélban ~ 37 ppm szabad nitrogéntartalmat mértek, mely a teljes 
nitrogéntaratlom (50 ppm) 74%-a. Ez azt jelenti, hogy megközelítőleg 13 ppm, azaz a teljes 
nitrogéntartalom 26%-a a meleghengerlés és a csévélés során vált ki. A hőmérséklet növelésével 
a folyamat sebessége egyértelműen növekszik, a szabad nitrogéntartalom teljes kiválásához 600 
°C-on 8-10 óra, míg 700 °C-on csupán 10-15 perc szükségeltetik. Az általuk kidolgozott 
módszert melegen hengerelt, kis diszlokációsűrűségű mintákban történő nitridkiválás mérésére 
használták fel.  
Cheng és munkatársai (1999) elméleti alapokon nyugvó modellt fejlesztettek ki az AlN kiválás 
szimulációjára. A modell figyelembe veszi az egyensúlyi termodinamikai viszonyokat, a 
kiválások lehetséges alakját, képződési és növekedési tulajdonságait. Az ausztenitben lejátszódó 
kiválási folyamatra vonatkozó számítási eredményeik jó illeszkedést mutatnak Vodopivec (1973) 
mérési eredményeire. A ferrites tartományra vonatkozó szimulációs eredményeik a hőmérséklet 
650 °C fölé való emelése után csökkenő átalakulási sebességet mutatnak (2.4.6 ábra). Ez az 
eddigi, 2.4.3 és 2.4.5 ábrán bemutatott, ferrites tartományra vonatkozó szimulációs illetve mérési 
eredményekkel nincs összhangban. Szimulációjukhoz 0,038% C, 0,30% Mn,  0,009% Si,  
0,040% Al, 0,008% S, 0,033% Cr, 0,0052% N összetétellel rendelkező „modellanyagot” 
használtak. A 2.4.6 ábrán Ps az 1% kiválási hányadot, míg Pf a 99% kiválási hányadot jelöli. 
 

 
2.4.6 ábra: Ferritben lejátszódó AlN kiválási folyamat izoterm idő-hőmérséklet görbéi, Cheng és 

munkatársai (1999) szimulációs eredményei szerint 
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Az eddigi szimulációs és mérési eredmények alapján a nitridkiválási folyamat jelentős 
mértékben megy végbe a szemcsehatárok mentén. Felmerül a kérdés, hogy a szemcseméret 
változtatása milyen hatással van a folyamat kinetikájára. Ezzel kapcsolatban csupán néhány 
szimulációs eredmény lelhető fel az irodalomban. A szemcseméret AlN kiválási kinetikára 
gyakorolt hatását bemutató szimulációs eredmény látható a 2.4.7 ábrán (Costa és munkatársai, 
2012). 
 

 
2.4.7 ábra: A szemcseméret hatása az ausztenitben végbemenő nitridkiválási folyamatra, 1000 

°C-on (Costa és munkatársai, 2012) 
 
A szimulációkat 0,05% Al, 0,005% N és 0,3% Mn tartalmú alacsony karbontartalmú (a cikkben 
nem közölt karbontartalmú) acélra végezték el. Az ábrán látható, hogy a szemcseméret 50 µm-
ről 200 µm-re való növelése az 50% kiválási hányad eléréséhez szükséges időt 22 másodpercről 
40 másodpercre növeli. Meg kell jegyeznem, hogy a 2.4.7 ábrán bemutatott szimulációs 
eredmények messzemenően különböznek a 2.4.1-2.4.3 ábrákon bemutatott, 1000 °C-os 
izotermára vonatkozó eredményektől. 
A 2.4.8 ábrán 0,05% Al, és 0,005% N tartalmú acélra, és 700 °C-os izotermára vonatkozó 
szimulációs eredményeket láthatunk (Radis és Kozeschnik, 2010). A szimuláció tárgya a 
szemcseméret AlN kiválási folyamatra gyakorolt hatásának vizsgálata volt. 
 

 
2.4.8 ábra: A szemcseméret hatása egy 0,05% Al és 0,005% N tartalmú acélban, 700 °C-on 

(Radis és Kozeschnik, 2010) 
 
A diagramon látható, hogy a szimulációs eredmény szerint a szemcseméret intenzív hatással bír 
a nitridkiválási folyamatra. Az eredmények szerint a szemcseméret 5 µm-ről 20 µm-re való 
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növelése az 50% kiválási hányad eléréséhez szükséges időtartamot 200 másodpercről 2000 
másodpercre növeli. A szemcseméretnek tehát a modell szerint intenzív hatása van a 
nitridkiválási folyamatra.Az irodalomból kiemelt szimulációs eredmények alapján látható, hogy 
a szemcseméret nitridkiválkási folyamatra gyakorolt hatásának kérdésköre további kísérleti 
eredményekre vár.  
 
A hidegalakított szövetszerkezetben hevítés során végbemenő nitridkiválási folyamat 
eredményeként képződő nitridek az újrakristályosodást hátráltatják. Ezt többen, többféle 
méréstechnikával megfigyelték. Ototani és munkatársai alacsony frekvenciás belső súrlódás 
méréseket végeztek, 0,003-0,072% Al tartalmú acélhuzalokon. Az 1200 °C-os oldó hőkezelés 
után 70%-os mértékben hideghúzás kövekezett, majd 500-700 °C-on izoterm méréseket 
végeztek. Kimutatták, hogy amennyiben az AlN kiválás a megújulás és az újrakristályosodás 
kezdeti szakaszában megy végbe, erős retardáció, azaz akadályozási effektus jön létre az 
újrakristályosodás során. Méréseik szerint, ha 500 °C-on 20 óra időtartam alatt előidéznek 
valamely mértékű nitridkiválást, akkor a 700 °C-on végzett újrakristályosodás is sokkal 
lassabban fog végbemenni, mint a nitridkiválást előidéző hőkezelés (500 °C, 20 óra) nélkül. 
Megállapították továbbá, hogy oldó hőkezelt, majd gyorsan 700 °C-ra hevített mintákban a 
nitridkiválási folyamat az újrakristályosodás után megy végbe.  
A nitridkiválás újrakristályosodásra gyakorolt hatását Meyzaud és Parniére (1974) több 500-650 
°C közötti izotermikus mérés során megvizsgálta, a fajlagos vezetőképesség mérésével és az 
újrakristályosodás metallográfiai módszerekkel történő vizsgálatával. A méréseik elemzése során 
azt tapasztalták, hogy az újrakristályosodás nagymértékben lelassul, ha a nitridkiválás az 
újrakristályosodás közben zajlik. Megszerkesztették az újrakristályosodás és nitridkiválás közös 
idő-hőmérséklet diagramját (2.4.9 ábra). 

 
2.4.9 ábra: A nitridkiválási folyamat és az újrakristályosodás kölcsönhatása 70%-os mértékben 

hidegen hengerelt, izotermikusan hőkezelt acélban (Meyzaud és Parniére, 1974) 
 
Az újrakristályosodás sebességében jelentkező intenzív lassulás (akadályozási zóna) a 
hőmérséklettől függetlenül más-más nitridkiválási hányad elérésekor jelentkezik: 540 °C-nál kb. 
50% nitridkiválási hányadnál kezdődik és 90% után fejeződik be, míg 620 °C-on a nitridkiválás 
kezdeti szakaszában (< 20% kiválási hányad alatt) kezdődik és ~ 50% kiválási hányad elérésekor 
ér véget. Megfigyelték, hogy nyújtott szemcseszerkezet, és erős {111}║RD textúra keletkezik 
akkor, ha a nitridkiválás nagyrészt megelőzi az újrakristályosodási folyamatot. A diagramról azt 
is leolvashatjuk, hogy az újrakristályosodás is intenzíven befolyásolja a nitridkiválási folyamatot: 
az 525-625 °C intervallumban az újrakristályosodás beindulásával a kiválási hányadot jelző 
görbék a nagyobb idők felé tolódnak, ugyanakkor 625 °C felett, amikor először az 
újrakristályosodás megy végbe, a kiválási folyamat a hőmérséklet növelésével ismét gyorsul.  
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Meyzaud és Parniére mérési eredményeit Zoloterevsky és munkatársai (1998) tovább elemezték, 
szimulációs eredményeik alapján bizonyították a nitridkiválás újrakristályosodásra gyakorolt 
hatását. 
 
Meg kell említenem a nitridkiválások mikroszerkezeti vizsgálatának eredményeit is. A DC04-05 
minőségekben jelen lévő nitridek nagyrészt alumínium-nitrid formájában vannak jelen. Az 
alumínium-nitrid stabil formája hexagonális kristályszerkezettel bír, melynek rácsparaméterei 
a=0,311 nm, c=0,4965-0,4978 nm (Jeffrey és munkatársai, 1956; Taylor és Kagle, 1962). A 
metastabil kristályszerkezet egyszerű köbös, a=0,405-0,417 nm-es rácsparaméterrel. A 
rácsparaméter kismértékben függ az acél krómtartalmától (Wever és munkatársai, 1957) is. Az 
egyszerű köbös rácsszerkezet általában alacsony hőmérsékleten, 450-600 °C-on keletkezik 
(Hanai és munkatársai, 1971; Ogawa és munkatársai, 1972). A metastabil egyszerű köbös 
rácsszerkezet a hőmérséklet növelésével stabil hexagonálissá alakul át. A kiválások gyakran nem 
tiszta alumínium-nitridek, hanem vegyes, pl. alumínium-króm nitridek, esetleg komplex 
karbonitridek, melyek a hőmérséklet 600-650 °C fölé való növelésével átalakulnak hexagonális 
alumínium-nitriddé (Massardier és munkatársai, 2003). Emiatt hiba lenne a hidegalakított 
szövetben fejlődő nitrideket tisztán alumínium-nitridnek nevezni. 
 
 
2.5 A DC04-05 acélminőségek hőkezelt állapotban mérhető felső 
folyáshatárának méréstechnikája 
 
 
Az előzetes, lágyító hőkezelésen átesett DC05 minőségen végzett szakítóvizsgálati eredményeim 
szerint a felső folyáshatár értéke jelentős szórást mutatott. A felső folyáshatár értéke kvázi 
statikus terhelés mellett, egymás mellől kimunkált próbatesteken néhol jóval a 
szakítószilárdságnál nagyobb értéket képviselt, néhol pedig éppen nagyobb volt az alsó 
folyáshatárnál. Nyilvánvaló, hogy ilyen mértékű eltérés nem az anyagjellemzők szórásából 
adódik, hanem valamely más tényező hatásaként jelenik meg. A témában végzett 
irodalomkutatás során kiderült, hogy a felső folyáshatár értékében mutatkozó erőteljes eltérések 
a befogórendszer tökéletlenségéből adódnak. 
 
J. R. Davis 2004-ben kiadott szakítóvizsgálattal foglalkozó könyvében több fejezetben megemlíti 
a fémes anyagok felső folyáshatárának méréstechnikai problémáit. A szairodalomban szereplő 
információk szerint a felső folyáshatár igen érzékenyen reagál az erőbevezetés és a próbatest 
szimmetriatengelyének egytengelyűségének változására. Ugyancsak ebben az irodalomban 
megtalálhatjuk azt, hogy a felső folyáshatár értéke nagyobb lehet, mint a szakítószilárdság. A 
nem-egytengelyű állapotot az esetek döntő többségében a szakítópróbatest befogásának 
bizonytalansága okozza. A következő ábra szakító-próbatestek leggyakrabban alkalmazott 
befogórendszereit mutatja (Davis, 2004). 
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2.5.1 ábra: szakítópróbatestek befogórendszerei, menetes (a), hengeres (b), betétes (c), csapos 

(d), ékes (e) (Davis, 2004) 
 
 
A befogórendszerek közös hibája, hogy a terhelésátadás nem szimmetrikus, illetve a próbatest 
pontos, tizedmilliméteren belüli pozícionálása nincs megoldva. A hengeres próbatestek 
vizsgálatakor háromféle módszer adódhat a próbatestek gépben való rögzítésére. A 2.5.1 a. ábra 
egy menetes végződést ábrázol. A terhelésátadás itt két fő okból nem lesz egytengelyű a 
próbatest szimmetriatengelyével. Az egyik ok az, hogy a terhelés kb. 30-35%-a az első meneten 
adódik át, és mivel az első menet szelvénye nem azonos magasságú a próbatest teljes kerülete 
mentén, ebből adódóan az első meneten a terhelés megoszlása a kerület mentén sem lesz 
egyenletes. A másik hibaok az, hogy a menet és a próbatest közi hézag miatt a menet (és ezzel 
feltehetőleg a terhelés) szimmetriatengelye és a próbatest szimmetriatengelye csak kis 
valószínűséggel esik egyvonalba.  A menet nélküli hengeres befogórésszel rendelkező 
próbatestek megfogása gyakran valamilyen ékkel, súrlódófelületeken történik (2.5.1 b. ábra). A 
terhelésátadás a próbatest és gép között tehát súrlódás útján jön létre. A terhelés és a próbatest 
szimmetriatengelye ebben az esetben két okból nem eshet egybe. Az egyik az, hogy nincsen 
biztosítva a hengeres fej és az ékek közti súrlódási tényező azonossága az érintkezési 
felületeken, emiatt a terhelésátadás (mely tehát a súrlódás segítségével jön létre) sem lesz 
egyenletes. A másik hibaok az, hogy a befogóékek recézett fogai előre nem számítható helyen és 
mértékben „harapnak rá” a próbatestre. A 2.5.1 c ábrán jelölt befogási mód használatakor a 
bizonytalanságot a próbatest perselyben való helyzete, a próbatest és a géphez történő 
csatlakozás közti anyag megmunkálási pontossága okozza. Lemez alakú próbatestek 
megfogására használt ékes befogórendszerek hibái a hengeresekhez hasonlóak. A súrlódással 
történő terhelésátadás hibáit viselik a legújabb, pneumatikus, avagy hidraulikus szorítópofákkal 
rendelkező befogórendszerek is.  
Az eddigiek mellett mindegyik befogórendszernél megjelenik a próbatestek pozícionálási 
bizonytalansága. A 2.5.2 ábra a próbatestek pozícionálási bizonytalanságát mutatja. A 
leggyakrabban előforduló pozícionálási hibák a nem egytengelyűség (2.5.2 a. ábra) és a szöghiba 
(2.5.2 b. ábra). A hagyományos befogórendszereknél általában együtt fordulnak elő, és mértékük 
változik a terhelés növekedésével. A 2.5.2 c. ábra ugyan egy helyesen pozícionált próbatestet 
mutat, viszont éppen a súrlódással történő terhelésátadás miatt a próbatest szimmetriatengelye és 
a terhelésből származó eredő erő kis valószínűséggel esik egybe. 
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2.5.2 ábra: Próbatest pozícionálási hibák (Davis, 2004) 

 
A próbatestek pozícionálási hibája mellett problémát okoz a gép befogórendszerhez csatlakozó 
részeinek a nem-egytengelyűsége. A terhelés növekedésével a gépdeformációk mértéke is nő. A 
szakítógép nem csak a próbatest nyújtásának irányába, hanem arra merőlegesen, a gépkeret 
legkisebb másodrendű nyomatékának irányába alakváltozik. A következő ábra a próbatest gép 
miatti torzulását mutatja. Ezt a torzulást tehát a befogórendszer és a gép terhelés hatására történő 
együttes alakváltozása okozza. A 2.5.3 ábra példát mutat a szakító-próbatestek befogórendszer 
miatti alakváltozására. 
 

 
2.5.3 ábra: A szakító-próbatestek befogórendszer tökéletlensége miatti alakváltozásai (Davis, 

2004) 
 

A próbatestek befogási és terhelési bizonytalansága miatt az egytengelyű húzás mellett hajlítás is 
megjelenik. A hajlítás miatt a próbatest egyes részein az egytengelyű állapothoz képest 
többletfeszültség, míg más részein annál kisebb feszültség keletkezik. A próbatest képlékeny 
alakváltozása egy kritikus feszültségnél kezdődik el. Ezt a kritikus feszültséget egytengelyű 
feszültségállapotot feltételezve úgy számolják ki, hogy a képlékeny alakváltozás megindulásának 
pillanatában a mért terhelőerőt elosztják a próbatest keresztmetszetével. Valóban egytengelyű 
igénybevétel mellett és a próbatest igen csekély keresztirányú rugalmas alakváltozását 
elhanyagolva ez így igaz. A befogórendszerek eddig tárgyalt tökéletlensége miatt a terhelés 
viszont nem biztos, hogy egytengelyű a próbatest szimmetriatengelyével. Ez egy adott 
terhelőerőnél a terhelőerő és a keresztmetszet hányadosaként számolt feszültségnél jóval 
nagyobb feszültséget indukál a próbatestben. Ennek eredményeképp egy próbatest nagy 
képlékeny alakváltozásának kezdete kisebb terhelőerőnél kezdődik, mint teljesen egytengelyű 
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feszültségállapot jelenlétekor. Ez okozza a nem-egytengelyű feszültségállapot jelenlétekor 
mérhető, elvártnál kisebb folyáshatárt. A következő ábra egy közelítést ad arra, hogy a mért 
rugalmassági rugalmassági határ hány százalékkal csökken, ha a terhelés a d átmérőjű, hengeres 
próbatest szimmetriatengelyéhez képest e milliméter eltolással történik (Davis, 2004).  

 
2.5.4 ábra: Excentrikus terhelés hatása a rugalmassági határ látszólagos értékére (Davis, 2004) 

 
A becslés szerint a folyáshatár csökkenés mértéke 8e/d. Tehát ha egy 10 mm átmérőjű 
próbatestet e=0,1 mm excentricitással terhelünk, akkor a mért rugalmassági határ 0,8/10, azaz 
8%-al csökken. Ahhoz, hogy a mérési hiba 1%-nál kevesebb legyen, az e/d<0,00125 relációt kell 
betartani, mely 10 mm átmérőjű próbatest vizsgálatakor 0,0125 mm megengedett excentricitást 
jelent. A befogórendszernek tehát biztosítania kellene ezen összefüggéseket ahhoz, hogy a 
rugalmassági határ, illetve a folyáshatár pontos mérése lehetséges legyen.   
Gray és McCombe (1992) ékes és menetes befogórendszerek által okozott többletfeszültséget 
mutatták ki. Hengeres próbatestekre nyúlásmérő bélyegeket ragasztottak, majd meghúzták a 
rugalmas tartományban méréseket végeztek. A bélyegek helyzete a 2.5.5 a. ábrán látható. A 
nyúlásmérő bélyegek által szolgáltatott elektromos jelből a hajlító és húzófeszültség hányadosát 
számították. A hajlítófeszültség és a húzófeszültség hányadosa a 2.5.5 ábrán látható ékes 
befogórendszer (b) illetve menetes befogórendszer (c) alkalmazásával. 

 

2.5.5 ábra: Szakítópróbatestre ragasztott nyúlásmérő bélyegek a feszültségeloszlás mérésére (a.) 
és a hajlítófeszültség/húzófeszültség hányados ékes (b) és menetes (c) befogás alkalmazásakor 

(Gray és McCombe, 1992) 
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Gray és McCombe mérési eredményei alapján látható, hogy az egyes befogórendszerek jelentős 
hajlítófeszültséget okoznak a próbatest rugalmas felterhelése során.  
Docherty és Thorne a lágyacélok felső folyáshatárának méréstechnikájával foglalkozik, 1931-
ben megjelent cikkükben. A cikk a felső folyáshatár pontos mérésére három kritériumot állít fel:  
1. A próbatest homogén legyen, geometriai méretei ne okozzanak helyi feszültségnövekedést 
2. Az egyedüli terhelés a próbatest szimmetriatengelyével egybeeső hatásvonalú egytengelyű 
húzás legyen 
3. A nyúlásmérő próbatestre való rögzítése ne okozzon feszültséggyűjtő helyet.  
Az irodalom szerint ezen feltételek teljesülése a hagyományos befogórendszerekkel nem 
lehetséges. Ebben a cikkben egy speciális befogórendszert mutatnak be, melynek összeállítási 
vázlata a következő ábrán látható. 

 
2.5.6 ábra: Befogórendszer kvázi egytengelyű feszültségállapot létrehozására (Docherty és 

Thorne, 1931) 
 

Az egytengelyűségi állapotot a próbatest menetes megfogásával, és a menetes csatlakozó 
alkatrész késélre való állításával akarták biztosítani. Ez a megfogási mód az ábra síkjának 
megfelelő valós metszeti síkban szabad elmozdulást, viszont arra merőlegesen merev 
megtámasztást biztosít, mely megfelel tulajdonképpen egy fél kardáncsuklónak. Ahogyan Gray 
és McCombe (1992) nyúlásmérő bélyeges kísérletei kimutatták, a menetes megfogás egy 
bizonyos értékű hajlítófeszültséget ad át a próbatestnek. Ennek eredményeképp a 
befogórendszerükkel végzett méréseik átlagosan 27 MPa szórást mutattak 300-400 MPa-os 
átlagos felső folyáshatár mellett.  
A felső folyáshatár értékére vonatkozóan már a korai irodalom megerősíti azt a tényt, miszerint a 
felső folyáshatár értéke alacsony karbontartalmú acéloknál a szakítószilárdságnál jóval nagyobb 
lehet, értéke az alsó folyáshatárnál akár 100%-al nagyobbat is felvehet. A 2.5.7 ábra M. M. 
Hutchinson nevéhez fűződik. Ő 1957-ben egy olyan szakítódiagramot közölt, melyen a felső 
folyáshatár a szakítószilárdságot jelentősen meghaladja. Rövid cikkében kitér a felső folyáshatár 
méréstechnikájának problémáira: megfogási bizonytalanság, megfogás súrlódófelületeken, 
axiális terhelés. Vizsgálatait hidegen húzott 0,03% C, 0,35% Mn, 0,02% S 0,026% P összetételű 
acélhuzalokon végezte. A próbatestként szolgáló, 0,96 mm átmérőjű és 760 mm hosszú hidegen 
húzott huzalokat a hossztengelyük mentén kizárólag a huzal középső részen (300 mm hosszon) 
lágyította ki, a huzal végei felé közeledve maradt a huzal eredeti (hidegen húzott állapotnak 
megfelelő) folyáshatár. A próbatestek rugalmas felterhelésekor a befogórendszer által okozott 
feszültségtöbblet nem okoz folyást a megfogás helyén, hiszen itt sokkal nagyobb a folyáshatár, 
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mint a huzal középső régiójában. Így a képlékeny alakváltozás a huzal középső (lágyító 
hőkezelésen átesett) részén kezdődik, melyet a befogópofák által okozott feszültségkoncentráció 
nem befolyásol. Ennek eredményeképp 2%-on belüli szórással mérte a felső folyáshatár értékét, 
mely majdnem kétszerese volt az alsó folyáshatár értékének, és jóval nagyobb volt a 
szakítószilárdságnál is. Hasonló méréseket végeztek mintegy 50 évvel később Sun és 
munkatársai (2006) is, hasonló eredményekkel. 

 
2.5.7 ábra: Lágyacél próbatest igen magas felső folyáshatára (Hutchinson, 1957) 

 
 
2.6 A disszertáció célkitűzései 
 
A disszertáció célkitűzései a DC04-05 minőségek gyártástechnológiájához és 
anyagvizsgálatához kapcsolódnak. Az eddigi irodalomkutatás alapján látható, hogy a 
gyártástechnológia fémtani hátterét képző nitridkiválási folyamat némely speciális vonatkozása 
kiegészítésre vár. Ilyen, kiegészítésre váró téma a hidegen hengerelt szövetszerkezetben 
lejátszódó nitridkiválási folyamat kinetikai leírása, illetve a szemcseméret a melegen illetve 
hidegen hengerelt szövetben végbemenő nitridkiválási folyamatra gyakorolt hatása. A tárgyalt 
lágyacél lemezek felső folyáshatárának mérése ugyancsak problematikus, a felső folyáshatár 
terhelés centrikusságától való függésének bemutatásához kísérleti eredményekre van szükség. A 
megfogalmazott célok tehát két nagy csoportra bonthatók: 

1. Az elsődleges cél a nitridkiválási folyamat kinetikájának felállítása mind melegen 
hengerelt, mind hidegen hengerelt állapotban, termofeszültség mérések segítségével. 
Ehhez szorosan kapcsolódik egy hidegen hengerelt állapotra vonatkozó, termofeszültség 
mérésen alapuló módszer kifejlesztése és alkalmazása a nitridkiválási folyamat 
vizsgálatához. Célul tűztem ki továbbá a melegen hengerelt állapotban mérhető 
szemcseméret melegen- illetve hidegen hengerelt állapotban végbemenő nitridkiválási 
folyamatra gyakorolt hatásának vizsgálatát is. További célom a nitridkiválási és 
újrakristályosodási folyamat kölcsönhatásának részletesebb feltárása, a kölcsönhatás 
eredményeként kialakuló alakíthatósági jellemzők vizsgálata. A kutatás eredményeként 
becsülhető lesz a szemcseméret és a hőkezelési paraméterek nitridkiválási folyamatra 
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gyakorolt hatásának előrejelzése, az ipari hőkezelés paramétereinek tudatos és előnyös 
változtatása. 

2. Az értekezés további célja a felső folyáshatár mérése során jelentkező bizonytalanság 
kísérleti vizsgálata. Ennek keretén belül egy olyan szakítópróbatest befogórendszer 
tervezése a célom, mellyel előre definiált centrikussági hiba beállítása mellett vizsgálható 
a mért felső folyáshatár értéke. Ebből megállapítható lesz az, hogy adott centrikussági 
hiba milyen eltérést okoz a felső folyáshatár értékelése során. A kutatás eredményei 
hasznosak lehetnek egyrészt anyagvizsgálati szemszögből, másrészt éppen a 
nitridkiválási folyamat mérési módszereihez is hozzácsatolhatók. Mivel a folyási jelenség 
éppen a diszlokációk környezetébe vándorló intersztíciósokkal van összefüggésben, azok 
mennyisége elképzeléseim szerint összeköthető a felső folyáshatár aktuális értékével. 
Lágy szövetszerkezetben a szabad intersztíciósok mennyiségének mérését megoldottnak 
látom (Massardier és munkatársai, 2000, 2003), ezért a kulcs csupán a felső folyáshatár 
egzakt mérési feltételeinek megteremtése. Az eredmények módosításként, kiegészítésként 
szolgálnának Morrison (1989) és Mould (1982) 2.3.2 fejezetben ismertetett, egyszerű, 
szakítóvizsgálaton alapuló, szabad intersztíciós-tartalmat mérő  módszeréhez. 
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3. Kísérleti anyagok, módszerek és eszközök 
 
3.1 Kísérleti anyagok 
 
Kísérleti anyagok melegen, illetve hidegen hengerelt lágyacél szalagok első menetéből, a tekercs 
végétől 2 méterre, a szalag középvonalából (a keresztcsík közepéből) lettek kimunkálva. A 
kísérleti anyagok kémiai összetétele és két fontos technológiai paramétere a 3.1.1 táblázatban 
látható. 
 

Jel Minőség 
Meleghenger-
lési véghőfok 

(°C) 

Csévélési 
hőmérséklet 

(°C) 

A 
S235JR 

+N 
886 562 

B DC05 883 564 
C St24 886 566 
D DC04 882 614 

 

Összetétel, tömegszázalék 

Jel C Si Mn P S Al Cu Cr Ni B N 
Ti, Mo, 
Nb, V 

A 0,110 0,015 0,61 0,010 0,015 0,060 0,094 0,049 0,040 0,000 0,004 <0.001 
B 0,044 0,009 0,26 0,008 0,009 0,031 0,030 0,018 0,015 0,000 0,006 <0.001 
C 0,024 0,008 0,20 0,005 0,012 0,041 0,009 0,021 0,032 0,003 0,005 <0.001 
D 0,05 0,018 0,23 0,011 0,006 0,029 0,037 0,033 0,032 0,000 0,004 <0.001 

 

3.1.1 táblázat: A kísérleti anyagok összetétele és fontosabb technológiai paraméterei 
 
Az „A” és „B” jel ű, egyaránt 4 mm vastagságú kísérleti anyagot melegen hengerelt, míg a „C” és 
„D” jel ű, 1 mm vastagságú kísérleti anyagot hidegen hengerelt állapotban kaptam. A „B” jelű 
kísérleti anyag melegen hengerelt állapotban réteges szövetszerkezetet mutatott. Rétegesség alatt 
itt a szemcseméret lemezvastagság menti eloszlását kell érteni (3.1.1 ábra).  

 
3.1.1. ábra: A „B” jelű acél rétegességet mutató szövetszerkezete melegen hengerelt állapotban 

(Mucsi, 2014 a) 
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Az átlagos szemcseméret a lemez két szélén elhelyezkedő, kb. 0,8 mm vastag rétegben 23 µm 
volt, míg a lemez középvonalában, kb. 2,4 mm vastagságban 9 µm-es értéket képviselt. Az ilyen, 
réteges jelleget mutató szemcseszerkezet keletkezésének oka a 2.2 fejezetben olvasható. A 
rétegek kémiai összetételét spektroszkópiai úton ellenőriztem. Egy 40x40x4 mm méretű 
próbatestet vastagsága mentén forgácsoló eljárással 40x40x2 mm méretre munkáltam, egy másik 
40x40x4 mm-es próbatestet csupán a felületén csiszoltam meg. A felületen (A) és a 
középvonalban (B) 3-3 optikai spektroszkópiai összetétel-elemzés született, melyek eredményei 
a 3.1.2 táblázatban láthatók. 
 

  C Mn Si S P Cu Cr Ni Al N 
Mo, 

Nb, V, 
Ti 

1 0,043 0,27 0,008 0,009 0,007 0,033 0,015 0,015 0,030 0,006 <0.001 
2 0,044 0,28 0,008 0,009 0,007 0,032 0,016 0,015 0,032 0,006 <0.001 
3 0,045 0,27 0,008 0,009 0,007 0,034 0,015 0,015 0,031 0,005 <0.001 

Széle 
 
 
 Átlag 0,044 0,27 0,008 0,009 0,007 0,033 0,015 0,015 0,031 0,006 <0.001 

1 0,045 0,28 0,008 0,009 0,008 0,035 0,016 0,015 0,031 0,006 <0.001 
2 0,044 0,27 0,008 0,009 0,007 0,034 0,016 0,015 0,031 0,005 <0.001 
3 0,043 0,27 0,008 0,009 0,007 0,034 0,018 0,015 0,032 0,006 <0.001 

Közepe 
 
 
 Átlag 0,044 0,27 0,008 0,009 0,007 0,034 0,017 0,015 0,031 0,006 <0.001 

3.1.2 táblázat: A 3.1.1 ábrán látható „B” jelű acél összetétele a felületközeli és a belső régióban 
 
3.2 A termoelektromos erő mérése 
 
A termoelektromos erő mérése során a kb. 70x5x1 mm méretű próbatesteket két különböző 
hőmérsékletű, nagy hőkapacitású fémtömb közé helyezzük. A használt mérőkészüléknél a két 
hőtároló tömb vörösrézből készült. Az egyik réztömböt 15 °C-os hőmérsékleten, míg a másikat 
25 °C-on tartja a szabályzó elektronika. A próbatestet a két réztömb közé helyezzük, minek 
hatására a próbatest hőtároló tömbbel érintkező részei 15 illetve 25 °C-os hőmérsékletet vesznek 
fel. A hőmérsékletkülönbség hatására a próbatest két vége között elektromos potenciálkülönbség 
alakul ki. A réztömbök között keletkező potenciálkülönbséget egy igen kiszajú (néhány nanovolt 
négyzetes középértéknek megfelelő zajszinttel rendelkező) erősítővel mérjük. Az erősítő és a 
réztömbök között vörösrézből készült referenciavezetékek szolgálnak a termofeszültség 
kimutatására. A referenciavezetékek csatlakozási pontja a próbatest érintkezési felülete alatt 
helyezkedik el. Ugyancsak ebben a pozícióban két szembekötött termoelem méri a próbatest 
érintkezési helyeinek hőmérsékletkülönbségét. 

 
3.2.1 ábra: A termoelektromos erő mérésére szolgáló berendezés és összeállítási vázlata 
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A 3.2.1 ábra alapján jelöljük Sr(T)-vel a referenciavezetékek, míg Sp(T)-vel a próbatest Seebeck-
együtthatóját. A mérőerősítő T0 hőmérsékletű, a próbatest csatlakozási pontjai T1 illetve T2 
hőmérsékletet képviselnek. A mérőerősítő által mért feszültség felírható az áramkör 
termofeszültségeinek összegeként: 
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Mivel az áramkör egyes elemeinek hőmérséklete közti különbség igen kicsi (5-10 °C), ezért a 
Seebeck-együtthatók hőmérsékletfüggésétől eltekintve írhatjuk: 
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(3.2.2) 

Ahogy a 3.2.2 egyenletből láthatjuk, az erősítő által regisztrált feszültség függ a próbatest 
csatlakozási pontjainak hőmérsékletkülönbségétől, valamint a próbatest és a referenciavezetékek 
Seebeck-együtthatójától, viszont független az erősítő bemeneti pontjainak hőmérsékletétől. Az 
próbatest érintkezési pontjainak hőmérsékletkülönbségét (∆T=T2-T1) termoelemmel mérjük. A 
termoelektromos erőt (thermoelectric power, TEP) a termofeszültség és a hőmérsékletkülönbség 
hányadosaként definiáljuk (Rana és munkatársai, 2006): 
 

rp SS
T

U
S −=

∆
=  (3.2.3) 

Az így mért termoelektromos erő igen érzékeny minden mikroszerkezeti változásra. Általános 
szabályként elmondható hogy értéke nő, ha a próbatest kristályrácsának torzultsága csökken, míg 
értéke csökken, ha a kristályrács torzultsága nő (a 3.2.1 bra szerinti mérési összeállításban), 
(Massardier és munkatársai, 2004). A 3.2.1 ábra szerinti mérési összeállításban tehát csökkenő S 
értéket mérhetünk képlékeny hidegalakítás vagy ötvözőatomok szilárd oldatba kerülése során, 
míg az újrakristályosodás, illetve ötvözőatomok szilárd oldatból való kiválása növekvő S értéket 
eredményez. Mivel S értéke csak a próbatest (Sp) és a referencia (Sr) Seebeck-együtthatójától 
függ, valamint a referenciavezetékek Sr együtthatója az idő függvényében nem változik, ezért 
kijelenthetjük, hogy az S értékében történő változás (∆S) csak a próbatest hatását foglalja 
magában: 
 ( ) 1212 ,,,, pprprp SSSSSSS −=−−−=∆  (3.2.4) 

ahol Sp,1 illetve Sp,2 a próbatest Seebeck-együtthatója két különböző mikroszerkezeti állapotban. 
Az ötvözőelemek szilárd oldatba jutása a kristályrács torzultságát növeli, emiatt S értéke 
csökken. A szilárd oldatba kerülő atomok mennyisége és a termoelektromos erő változása között 
a Nordheim-Gorter szabály teremt kapcsolatot (Nordheim és Gorter, 1935): 
 ∑ ⋅= iiSS xK∆S  (3.2.5) 

ahol xi a szilárd oldatban jelen lévő atomok mennyisége (tömegszázalék, wt.%), Ki a Nordheim-
Gorter együttható (µV/(K . wt.%)), SS∆S pedig az xi mennyiségű szilárd oldatba kerülő atom által 

okozott S változás (µV/K). A Ki együttható értéke különböző ötvözőelemekre a 3.2.1 táblázatban 
látható (Massardier és munkatársai, 2003). 
 

KC KN KAl KCu KMn 
-45 -24 -30 -2 -3 

3.2.1 táblázat: A Nordheim-Gorter együttható különböző elemekre (µV/(K . wt%)), (Massardier 
és munkatársai, 2003) 
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3.3 A nitridkiválás folyamatának mérése lágy szövetszerkezetben 
 
A nitridkiválás mértékét termofeszültség-mérés alapján becsültem. Ezzel a módszerrel a nitridek 
kivált mennyisége helyett a szabad, mozgóképes nitrogén mennyisége mérhető. Így indirekt 
módon, a szabad nitrogén mennyiségének változásából következtethetünk a nitridkiválási 
folyamatok előrehaladottságára. A nitridkiválás kinetikájának mérése melegen hengerelt 
(lágyított, kis diszlokációsűrűségű) acélban a 3.1.1 ábrán bemutatott módszer alapján történt. Ezt 
a módszert már sikeresen alkalmazták melegen hengerelt állapotú acélra Massardier és 
munkatársai, 2003-ban, jóllehet, hidegen hengerelt állapotra nem terjesztették ki. 

 
3.3.1 ábra: A szabad nitrogén mérésének módszere melegen hengerelt próbatestekben 

(Massardier, 2003; Mucsi, 2013 e) 
 
A melegen hengerelt állapotú próbatesteket Tp=550-700 °C közötti tartományban állandó 
hőmérsékleten, különböző tp időkig hőkezeltem (1. lépés). A hőkezelés után vízhűtés történt, a 
hűlés közben esetlegesen fellépő nitridkiválás megakadályozására. Ez főleg a 700 °C-os 
kísérleteknél volt fontos, mert ezeknél a kísérleteknél volt a hőkezelés időtartama és a lehűlés 
időtartama összemérhető. Az 1. lépésben alkalmazott Tp=550-700 °C-os hőkezelés során fellép a 
nitridek kiválása. Emiatt a próbatestek szabad nitrogéntartalma csökken. A hőkezelések során 
alkalmazott Tp hőmérsékletek és tp idők különbözősége miatt lehűtés után minden próbatestet 
különböző oldott karbon- és nitrogéntartalom jellemzi. A karbon és a nitrogén hatásának 
szétválasztása érdekében a következő lépés egy 270 °C-on 3 óráig végzett hőkezelés volt, mely 
vízhűtéssel fejeződött be. 270 °C-on 3 óra alatt minden próbatestben ugyanakkora oldott 
karbontartalom áll elő függetlenül az előzetes hőkezelés hőmérsékletétől (Tp) és idejétől (tp). 
Mivel az 1. lépésben alkalmazott 550-700 °C-os intervallumban a ferrit karbonoldó képessége 
többszöröse annak, amit az acél 270 °C-on old, ezért kijelenthetjük, hogy egy esetlegesen 600-
700 °C-os tartományban létrejövő karbidkiválás a 270 °C-on oldott karbon mennységét nem 
változtatja. (Karbidképző elemek hiánya miatt nem is valószínű a karbidok kiválása, illetve ha 
jelentős karbidképződésre lehetne számítani, az megtörtént volna a meleghengerlés közben és a 
csévélés utáni 550-580 °C-ról történő lassú, 2-3 napig tartó lehűlés közben). A 270 °C-os 
hőkezelés másik fontos szerepe a szabad nitrogén szilárd oldatba vitele. A nitrogén oldhatósága a 
ferritben ezen a hőmérsékleten többszöröse az acél teljes nitrogéntartalmának (Epstein és 
munkatársai, 1929; Biglari és munkatársai, 1995; Stein és munkatársa, 2013), így kijelenthetjük, 
hogy a 2. lépés során az összes szabad, mozgóképes nitrogént szilárd oldatba hoztuk. A 270 °C 3 
órás hőkezelés tehát arra szolgált, hogy minden próbatestben kis mennyiségű, viszont azonos 
oldott karbontartalmat hozzunk létre, valamint feloldjam az összes szabad nitrogént. A hőkezelés 
utáni vízhűtés alkalmazásával karbonnal és nitrogénnel túltelített szilárd oldatot hoztam létre. A 
harmadik lépésként hideghengerlés következik, 75%-os fogyással. (Ez a hideghengerlés nem 
összetévesztendő a finomlemezek gyártása során alkalmazott ugyancsak 65-75%-os 
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hideghengerléssel). A hideghengerlés célja nagy diszlokációsűrűség létrehozása. Hideghengerlés 
után tehát lesz egy karbonban és nitrogénben túltelített, nagy diszlokációsűrűségű 
szövetszerkezetünk. Ebben az állapotban megmértem a termoelektromos erő értékét (S, 3.2.3 
egyenlet), ezt a későbbiekben Sε-al jelölöm. A 2. lépésben (270 °C-on) feloldott karbon- és 
nitrogénatomok „láthatóvá tétele” a 4. lépésben történik. A 4. lépés során 120 °C-on 45 percig 
tartó öregítő hőkezeléssel érjük el azt, hogy a 270 °C-on feloldott intersztíciós atomok a 
diszlokációk környezetébe jussanak. Ekkor intersztíciós szilárd oldatból eltávolodnak a karbon- 
és nitrogénatomok, melynek eredménye az, hogy a próbatestek TEP értéke nő. Az öregítés után 
is megmértem a próbatestek S értékét, melyet későbbiekben Sa-val jelöltem. Az öregítés utáni és 
a hideghengerlés utáni állapot tulajdonképpen csak a szilárd oldatból a diszlokációk 
környezetébe vándorló intersztíciós atomok mennyisége miatt különbözik. Hideghengerlés után 
minden próbatestben intersztíciós állapotban helyezkednek el a karbon- és nitrogénatomok, míg 
öregítés után ezek már a diszlokációk környezetében tartózkodnak. Öregített állapotban a 
diszlokációk környezetében elhelyezkedő karbon- és nitrogénatomok szinte jelentéktelen 
rácstorzulást okoznak, ezért kijelenthetjük, hogy az öregítés utáni és hideghengerlés utáni TEP 
értékek különbsége (∆Sa=Sa-Sε) a 270 °C-on feloldott karbon és nitrogénatomok mennyiségével 
lesz összefüggésben. Az összefüggést a már ismertetett Nordheim-Gorter szabály írja le: 
 

NNCCεaa xKxKSS∆S ⋅+⋅=−=  (3.3.1) 

Amennyiben nincs szabad nitrogén az acélban (nagy hőmérsékleten, hosszú ideig (pl. 700 °C-on 
2 óráig tartó hőkezelés után), az öregített és hidegen hengerelt állapot közötti ∆Sa különbség 
(∆Sa,min) csak a 270 °C-on oldott, ún. maradó karbon (xC) hatását fogja képviselni. Ebben az 
esetben meghatározható a maradó karbon mennyisége: 
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Minden más esetben, amikor a nitridkiválás nem ment végbe teljesen, a szabad nitrogén 
mennyisége az 
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összefüggéssel számítható. Mivel a maradó karbon mennyisége szükséges a szabad nitrogén 
mennyiségének számításához, a kísérletek tervezésekor célszerű elsőként olyan mintákat 
előállítani, melyekben a szabad nitrogén mennyisége közel zérus. Így xC előre becsülhető, és 
megkönnyíti a további mérések tervezését, értékelését.  
Ez a módszer szolgált tehát a szabad nitrogén és így a nitridkiválás mértékének becslésére. A 
módszer egyes lépései további magyarázatot követelnek. A felmerülő kérdések a következők: 
 

1. Elegendő-e a 270 °C-os hőkezelést 3 óráig végezni, azaz 3 óra elteltével minden 
próbatestben beáll-e az egyensúlyi oldott karbontartalom, valamint oldatba kerül-e az 
összes szabad nitrogénatom? 
 
A 3 órás hőkezelési időtartamot egy külön erre a célra elvégzett kísérletsorozat alapján 
állapítottam meg. Ennek során 650 °C-on 3 percig hőkezeltem a „B” jelű acél teljes 
keresztmetszetét magában foglaló próbatesteket, a hőkezelés után vízhűtést alkalmaztam 
a minél inkább nem-egyensúlyi állapot megtartására.  A 650 °C-os hőkezelés után 270 
°C-on különböző ideig hőkezeltem próbatesteket, a hőkezelés után ismét vízhűtést 
alkalmaztam. A lehűtés után megmértem a próbatestek TEP értékét és ábrázoltam a 270 
°C-os hőkezelés időtartamának függvényében (3.3.2 ábra). 
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3.3.2 ábra: A termoelektromos erő változása 270 °C-os hőkezelés során, ha a próbatestek 

előzetesen 650 °C 5 perc hőkezelés + vízhűtésen estek át 
 
Az ábrán látható, hogy kb. 2 órás hőkezelés után már nem fog változni a TEP értéke. 
Mivel a TEP értéke jelentősen függ a szilárd oldatban lévő atomok mennyiségétől, ezért 
kijelenthetjük, hogy kb. 2-2.5 órás időtartam után atomvándorlás nem fog végbemenni, 
azaz beáll az arra a hőmérsékletre vonatkozó egyensúlyi oldott karbon- illetve 
nitrogénkoncentráció. Ez az oka annak, hogy a szabad nitrogén mennyiségének mérése 
során a 270 °C-os hőkezelést 3 óráig végeztem. 

 
 

2. A 270 °C-os hőkezelés során létrejöhet-e olyan mértékű nitridkiválás, mely módosítja a 
Tp hőmérékleten tp ideig tartó hőkezelés során kivált nitridek mennyiségét? 

 
A 270 °C-os hőkezelés során szubsztitúciós atomok alkotta nitridkiválások nem képesek 
fejlődni a nagyméretű szubsztitúciósok lassú diffúziója miatt (Mehrer, 2007). A vas-
nitrid képződése ezen a hőmérsékleten ugyancsak valószínűtlen, ha az acél 
nitrogéntartalma 0,01 tömegszázalék alatt van (Rawling és Tambini, 1956), (DC04-05-ös 
lemezeknél 0,004-0,006 tömegszázalék a szokásos teljes nitrogéntartalom).  

 
 

3. A 3. lépésben létrehozott 75% hideghengerlés elegendően nagy diszlokációsűrűséget 
okozott-e ahhoz, hogy az öregítés során az összes karbon- és nitrogénatom a diszlokációk 
környezetébe tudjon vándorolni? 

 
A 3. lépésben alkalmazott hideghengerlés során elegendő diszlokációt kell létrehozni 
ahhoz, hogy az összes intersztíciós atom a rácshibák környezetébe vándoroljon. Az ehhez 
szükséges hideghengerlés mértékének megállapításához a „B” jelű acélból származó 
melegen hengerelt próbatesteket (melyek szabad nitrogéntartalma a lehető legnagyobb) 
270 °C-on 3 óráig hőkezeltem (hőkezelés után vízben hűtöttem), majd különböző 
hideghengerlési mértékkel hengereltem őket. Ezután 120 °C-on 45 perces öregítés 
következett, majd lehűtés után megmértem a próbatestek S értékét. A S értékek változása 
a hideghengerlés mértékének függvényében a 3.3.3 ábrán látható. 
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3.3.3 ábra: A ∆Sa értékének változása a szabad nitrogéntartalom mérésénél használt 

hideghengerlés mértékének függvényében 
  
Az ábrán láthatjuk, hogy kb. 50%-os hengerlési fogyás után a ∆Sa értéke nem változik. 
Ez azt jelenti, hogy kb. 50%-os fogyással akkora diszlokációsűrűséget 
(rácshibasűrűséget) hoztunk létre, hogy azok mennyisége elegendő az öregítés során az 
összes mozgóképes intersztíciós atom befogadására. A diszlokációsűrűség további 
növelése már nem okoz észlelhető változást a ∆Sa értékében, ezért az oldott 
nitrogéntartalom mérésénél kb. 75%-os hengerlési fogyást alkalmaztam. Az utóbbi 
mérési eredmények alapján az is következik, hogy a szabad nitrogén mérésénél használt 
hideghengerlés mértéke 50% felett tetszőlegesen választható, azaz nem szükséges 
szigorúan azonos fogyás alkalmazása minden kísérletsorozatnál. Massardier és 
munkatársai 2004-es cikkükben hasonló eredményekre jutottak. 

 
 

4. A 4. lépésben 120 °C-on végzett öregítést elegendő-e 45 percig végezni az öregedés 
teljes végbemeneteléhez? 

 
A hideghengerlés után alkalmazott öregítést elegendően nagy hőmérsékleten és elegendő 
ideig kell végezni ahhoz, hogy az összes, 270 °C-on feloldott karbon- illetve 
nitrogénatom a diszlokációk környezetébe vándoroljon. A hőkezelés hőmérséklete 120 
°C, míg időtartama 45 perc volt.  
Annak eldöntésére, hogy teljesen végbemegy-e az öregedési folyamat 45 perc alatt, a 
következő kísérletsorozatot végeztem. A „B” jelű acélból származó, a lemez teljes 
keresztmetszetét magában foglaló melegen hengerelt próbatesteket (ezek szabad 
nitrogéntartalma a legnagyobb) 270 °C-on 3 óráig hőkezeltem, melyet vízhűtés illetve 
75%-os hideghengerlés követett. Ekkor történt Sε mérése. A következő lépés az öregítés 
volt, 120 °C-on, különböző időtartamokig. A hőkezelések után az Sa értékek mérése 
következett. A 120 °C-on különböző ideig öregített próbatestek ∆Sa  értékeit (∆Sa=Sa-Sε) 
a 3.3.4 ábra mutatja. 
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3.3.4 ábra: A 120 °C-os öregítés időtartamának hatása a ∆Sa  értékek változására 

 
A ∆Sa értékek 25-30 perces hőkezelési időtartam után már nem változnak. Ez azt jelenti, 
hogy az összes mozgóképes intersztíciós atom a diszlokációk környezetébe vándorol 
ennyi idő elteltével, valamint a további hőntartás lényegi változást nem eredményez. Ez 
az oka annak, hogy a 120 °C-os hőkezelés időtartamát 45 percnek választottam. 
 

5. Mekkora a szabad nitrogéntartalom mérések szórása? 
 
A szabad nitrogéntartalom mérésének szórását nyolc „B” jel ű acél teljes keresztmetszetét 
magában foglaló próbatest mérésével jellemeztem. A próbatesteken a 3.3.1 ábra szerinti 
méréseket végeztem, azzal a különbséggel, hogy kiválkást előidéző hőkezelést nem 
alkalmaztam (tp=0). Az egyes mintákon mért szabad nitrogéntartalmak átlagértéke 47,9 
tömeg ppm-nek, míg empirikus szórása 1.53 tömeg ppm-nek adódott. 
 

 
3.4 A nitridkiválás folyamatának mérése hidegen hengerelt szövet-
szerkezetben 
 
 
A lágyacél szalagok meleghengerlés utáni lényeges gyártástechnológiai lépése a hideghengerlés, 
és az azt követő lágyító hőkezelés. A lágyító hőkezelés közben még az újrakristályosodás előtt 
fellépő nitridkiválás igen jelentős hatással van a lágyító hőkezelés során kialakuló 
mikroszerkezet alakíthatósági tulajdonságaira. A nitridkiválás folyamatának ismerete emiatt 
elengedhetetlen a gyártástechnológia optimalizálásához. 
A nitridkiválás folyamatának mérése hidegen hengerelt szövetszerkezetben hasonló elv alapján 
történt, mint lágy, melegen hengerelt állapotban. Az első lépés itt is a nitridkiválás előidézése 
izoterm körülmények mellett, vigyázva arra, hogy az újrakristályosodás okozta nukleációshely-
csökkenés ne zavarja a nitridkiválás folyamatát. Az első lépésben alkalmazott izoterm hőkezelés 
hőmérsékletét ezért Tp=430-510 °C-os tartományban választottam. Az előzetek kísérleti 
eredményeim azt mutatták, hogy Tp=510 °C felett az újrakristályosodás hatása érvényesült 
volna; Tp=430 °C-nál kisebb hőmérsékleten pedig a hőkezelés időtartama lett volna igen 
hosszadalmas (több hónapos). (A későbbi mérési eredményekből látni fogjuk, hogy Tp=430 °C-
on kb. 2-3 hét szükséges az 50%-os nitridkiválási hányad eléréséhez). A 3.3 részben tárgyalt 
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okok miatt a hidegen hengerelt szalagban az összes szabad nitrogén- és karbonatom a 
diszlokációk környezetében helyezkedik el a hideghengerlés és az azt követő lassú felhevítés 
során. Amennyiben a lágy szövetszerkezetnél alkalmazott méréstechnikát használnánk, azaz a 
második lépésként 270 °C-on 3 óráig hőkezelnénk a próbatesteket, úgy a nagy 
diszlokációsűrűség miatt nem történne meg a nitrogén szilárd oldatba való bevitele és 
„befagyasztása”. A próbatestek diszlokációsűrűségét ezért csökkenteni kell úgy, hogy közben a 
nitridkiválás mértéke jelentősen ne változzék. Ezt a 270 °C-os hőkezelés elé beiktatott 700 °C-on 
1 percig tartó gyors újrakristályosító hőkezeléssel valósítottam meg (Mucsi, 2014 a; Mucsi,  
2013 e).  
 

 
3.2.1 ábra: A hidegen hengerelt állapotban lejátszódó nitridkiválási folyamat mérése (Mucsi, 

2014 a; Mucsi, 2013 e) 
 
Ahogyan a későbbi mérési eredmények mutatják, ezen a hőmérsékleten az újrakristályosodás 
megelőzi a nitridkiválást, az újrakristályosodás okozta nukleációshely-csökkenés pedig igen 
nagymértékben lelassítja nitridkiválást. A melegen hengerelt próbatestekben valamint a melegen 
és hidegen hengerelt majd 700 °C-on 1 perc alatt újrakristályosított próbatestekben mérési hibán 
belüli (1-2 ppm) szabad nitrogéntartalmat mértem, ezzel is bizonyítva azt a tényt, hogy a 700 °C-
on 1 percig végzett hőkezelés során az alkalmazott módszerrel nem mérhető mennyiségű 
nitrogén válik ki. Mivel a gyors újrakristályosítás utáni és a melegen hengerelt mikroszerkezet 
igen hasonló, a második lépés után a szabad nitrogéntartalom mérési módszere megegyezik a 
lágy szövetszerkezetre vonatkozóval. Harmadik lépésként tehát 270 °C-on 3 óráig tartó 
hőkezelés, ezután egy 75%-os hideghengerlés, majd 120 °C-on 45 percig tartó öregítés 
következett. A szabad nitrogén mennyiségét itt is a 3.3.1-3.3.3 összefüggésekkel számítottam.  
Az itt bemutatott módszert alkalmaztam részlegesen újrakristályosított próbatestek szabad 
nitrogéntartalmának mérésére is (Mucsi, 2014 b). 
 
 
3.5 A nitridkiválási folyamat kinetikai leírása 
 
A 3.3 illetve a 3.4 fejezetben leírtak szerint meghatározott szabad nitrogéntartalom segítségével a 
nitridkiválási folyamat  előreheledottságát az 
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függvénnyel jellemeztem, ahol xN a szabad nitrogéntartalom egy tetszőleges t időpillanatban, 
xN,max a szabad nitrogéntartalom hőkezeletlen állapotban (tp=0 esetén). Meg kell jegyeznem, 
hogy a 3.5.1 egyenlet alkalmazása során a nitridkiválás mértékének becslésekor a karbon és a 
nitrogén Nordheim-Gorter együtthatójának (KC illetve KN) nem okoz hibát, ugyanis Y értéke 
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közvetlenül a ∆Sa mérési eredmények alapján számítható. A nitridkiválási folyamat időbeli 
előrehaladottságát (Y) az izoterm körülményekre vonatkozó Avrami-egyenlettel írtam le 
(Christian, 2002): 
 ( ){ }ntkexp1Y ⋅−−=  (3.5.2) 

ahol n az ún. Avrami-kitevő, t az idő (s), k a hőmérséklet hatását kifejező ún. sebességi állandó 
(1/s), melynek hőmérsékletfüggését az Arrhenius-egyenlettel írtam le: 
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Az utóbbi egyenletben A az ún. preexponenciális tényező (1/s), T a hőmérséklet (K), R az 
univerzális gázállandó ((8,314 J/(mol.K)), Q a folyamat látszólagos aktiválási energiája (J/mol). 
Egy adott hőmérsékletre vonatkozó n és k paramétereket a 3.5.2 egyenlet logaritmálásával és a 
legkisebb négyzetek módszerének felhasználásával határoztam meg. Több, különböző Tp 
hőkezelési hőmérsékletekre vonatkozó k paraméterek számítása után a 3.5.3 egyenlet A és Q 
paraméterének becslését végeztem el, szintén logaritmálással és illesztéssel (az illesztést itt is a 
legkisebb négyzetek módszere szerint végeztem). 
 
3.6 Kísérleti program 
 
3.6.1 A nitridkiválás kinatikájának vizsgálata melegen hengerelt állapotban 
 
A kísérletsorozatot az „A” és a „B” jelű acélokon végeztem. A nitridkiválás kinetikájának 
meghatározásához a 3.3 részben leírt módszert alkalmaztam. Az „A” jelű acél próbatestjeit 
Tp=625, 675 és 700 °C -on hőkezeltem, míg a „B” jelű acélnál Tp=550, 600, 650 és 700 °C 
hőmérsékletekre vonatkozó eredmények születtek. Megjegyzem, hogy a „B” jelű acél réteges 
szövetszerkezetet mutatott (3.1.1 ábra), viszont ezen kísérletsorozat során a két réteget együtt 
vizsgáltam (nem választottam szét a két réteget), azaz a teljes keresztmetszetre vonatkozó 
méréseket végeztem. 
 
3.6.2 A nitridkiválás kinetikájának felállítása hidegen hengerelt állapotban 
 
A kísérletsorozatot a „B” jelű acélon végeztem. A melegen hengerelt acéllemezt hét szúrásban 
75%-os fogyással 1 mm vastagságig hengereltem. A nitridkiválási folyamatot a 3.5 fejezet 
szerint vizsgáltam Tp=430, 470 és 510 °C-os hőmérsékleten végzett izoterm hőkezelések mellett. 
A 3.6.1 részben leírt vizsgálatokhoz hasonlóan, a „B” jelű acél réteges szövetszerkezetét nem 
választottam szét, ezen kísérletsorozat esetében is a két réteget együtt vizsgáltam, tehát a teljes 
keresztmetszetre vonatkozó méréseket végeztem.  
 
 
3.6.3 A melegen hengerelt állapotban mérhető szemcseméret nitridkiválásra gyakorolt 
hatásának vizsgálata 
 
A melegen hengerelt állapotban mérhető szemcseméret nitridkiválásra gyakorolt hatásának 
vizsgálatához a „B” jelű, réteges szövetszerkezetet mutató kísérleti anyagot választottam. A 
mérésekhez külön-külön a külső illetve a belső rétegekből (melyek átlagos szemcsemérete rendre 
23 illetve 9 µm-nek adódott) próbatesteket munkáltam ki marással, majd speciális megfogás 
alkalmazása mellett köszörüléssel. 
Mindkét rétegből származó próbatesteken vizsgáltam a nitridkiválási folyamatot melegen 
hengerelt állapotban Tp=550, 600, 650 és 700 °C-os hőmérsékleteken a 3.3 részben leírt 
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módszerrel. A külső illetve belső rétegből származó próbatesteket fizikailag különválasztva, de 
termikus szempontból együtt (összekötve) hőkezeltem. 
A melegen hengerelt állapotban mérhető szemcseméret hidegen hengerelt állapotban végbemenő 
nitridkiválásra gyakorolt hatásának elemzéséhez a következő kísérletsorozatot végeztem el. A 
réteges szövet külső és belső rétegéből származó melegen hengerelt állapotú próbatesteket hét 
szúrás alkalmazásával 75%-os fogyással hidegen hengereltem. Eztán a 3.4 fejezetben leírt 
metodika alapján vizsgáltam a nitridkiválás folyamatát Tp=430, 470 illetve 510 °C-on. 
 
 
3.6.4 A nitridkiválás és az újrakristályosodás folyamatának együttes vizsgálata 
 
A nitridkiválás és az újrakristályosodás együttes folyamatának vizsgálatához a „B” jelű acél 
középső, 9 µm átlagos szemcsemérettel rendelkező részéből munkáltam ki próbatesteket. Ezeket 
75%-os fogyással hidegen hengereltem. Az így készült próbatesteken izoterm hőkezeléseket 
végeztem Tp=520, 530, 538, 545, 560, 580 és 600 °C-on különböző ideig. Minden próbatestről 
metallográfiai csiszolat készült, melyen hagyományos pontszámlálásos módszerrel (alkalmazott 
pontszám: 400-2000) megbecsültem az újrakristályosodott hányadot. Minden próbatesten 
megmértem a nitridkiválási folyamat előrehaladottságát a 3.4 részben leírt módszer 
alkalmazásával. 
 
3.6.5 Az újrakristályosodás és a nitridkiválás vizsgálata folyamatos hevítés közben 
 
A vizsgálatokhoz a „B” jelű acélt használtam. A 4 mm vastag melegen hengerelt lemez teljes 
keresztmetszetét 1 mm vastagságig hengereltem. A hidegen hengerelt mintákat 20, 55 és 120 
°C/h sebességgel hevítettem bizonyos hőmérsékletekig, ahonnan 10 °C/perces lehűtés 
következett. Adott hőmérsékletekig három mintát hevítettem, termikus szempontból összekötve. 
Az elsőn közvetlenül a 10 °C/perces lehűtés után megmértem a termoelektromos együtthatót, ezt 
a későbbiekben ST-vel jelölöm. A másodikon metallográfiai vizsgálatot és keménységmérést 
végeztem, míg a harmadikon a szabad nitrogéntartalmat mértem a 3.4 fejezetben leírt módszer 
szerint. A vizsgálati eredmények abba az irányba terelték a kutatást, hogy további hevítési 
sebességek (20, 30, és 85 °C/óra) alkalmazása mellett megmértem a szabad nitrogéntartalmat az 
újrakristályosodás kezdetekor, ~525 °C-ig való hevítés után. 
A nitridkiválás és az újrakristályosodás egymáshoz viszonyított helyzetének alakíthatóságra 
gyakorolt hatását a hengerlési irányra merőleges r-érték (képlékeny alakváltozási viszonyszám) 
mérésével (MSZ EN ISO 10113:2014 (ISO 10113:2006) szabvány szerint), valamint Erichsen-
próbákkal (MSZ EN ISO 20482:2004 szabvány szerint) vizsgáltam. Minden egyes hevítési 
sebességhez három próbatest tartozott, a mérések átlagát és szórását értékeltem ki. 
 
3.6.6 A hőkezelt állapotban kialakuló felső folyáshatár méréstechnikai vizsgálata 
 
A mechanikai tulajdonságok vizsgálata közben egyetlen szokatlan dolog hívta fel magára a 
figyelmet. Ez a hideghengerlés, majd lágyító hőkezelés után mérhető felső folyáshatár értéke 
volt. A hőkezelt állapotban mérhető felső folyáshatár értéke igen nagy szórást mutatott, némely 
esetben a szakítószilárdságnál is nagyobb értékeket, némely esetben pedig az alsó folyáshatárnál 
éppen csak nagyobb értékeket mértünk, a szalag középvonalából, a hengerlési irányra merőleges 
helyzetben, egymás mellől kimunkált próbatestek vizsgálatakor. A 2.5 fejezetben bemutatott 
irodalmi adatok alapján feltételeztem, hogy a szakító-próbatestek befogási módszerében kell 
keresni a megoldást. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a felső folyáshatár értéke 
nagymértékben függ a próbatest szimmetriatengelyének és a terhelőerőnek az 
egytengelyűségétől (lásd 2.5 fejezet).  
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Amennyiben szakítópróbatest rugalmas felterhelése során a feszültségállapot nem tisztán 
egytengelyű, a próbatest egyes részein az erő/keresztmetszet hányadosnál nagyobb, míg máshol 
annál kisebb feszültség van jelen. A megfolyás pillanatában a megfolyás helyén az összegzett 
Mises-feszültség eléri a megfolyási feszültséget, ám nem-egytengelyű feszültségállapot 
jelenlétekor ez a megfolyási feszültség nagyobb, mint a mért erő/keresztmetszet hányados. A 
megfolyás pillanatában elindul az első Lüders-front, ennek hatására az erő csökken, megkapjuk a 
felső folyáshatárhoz tartozó erőt, melyből számítható a felső folyáshatár értéke. Mivel a 
feszültségi állapot nem egytengelyű, a megfolyás pillanatában  
Ebből kiindulva célul tűztem ki egy olyan szakítópróbatest befogórendszernek a tervezését, 
kivitelezését és tesztelését, mely biztosítja az egytengelyű feszültségállapot jelenlétét a 
szakítóvizsgálat rugalmas szakaszában. Az új fejlesztésű befogórendszer összeállítási vázlata a 
3.6.6.1 ábrán látható (Mucsi, 2013 a).  
 

 
3.6.6.1 ábra: Új fejlesztésű befogórendszer az egytengelyű feszültségi állapot biztosítására (a), és 

az excentricitás definíciója (b), (Mucsi, 2013 a) 
 

Az új típusú befogórendszer részei a következők. A szakítógéphez az (1) jelű felső villa 
csatlakozik, mely egy tengelyen (2) és egy golyóscsapágy (3) alkotta csuklón keresztül 
csatlakozik az alsó villába (4). Az alsó villa ugyancsak egy tengelyen (5) és egy 
golyóscsapágyon keresztül csatlakozik (közvetetten) a próbatesthez (8). Eddig a pontig 
tulajdonképpen egy kardáncsuklót kaptunk, melynek az a tulajdonsága, hogy a (8) próbatestre 
hajlítónyomatékot nem tud átvinni (a 3 és 5 csapágyak jelenléte miatt) valamint a szakítógépről 
átadott erő hatásvonala minden esetben a két csapágy forgástengelyét összekötő szakasszal 
egybeesik. Ez a mechanizmus azt is biztosítja, hogy a szakítógép terhelés közben jelen lévő 
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deformációja (tized milliméteres deformációkra kell gondolni) a próbatestre ne adódjék át, azt 
nem-egytengelyű feszültséggel ne terhelje. A hagyományos befogórendszerek (ékes, hidraulikus, 
stb.) alkalmazásakor ez nem teljesül, a merev megfogás minden esetben átviszi a próbatestre a 
gép deformációját is. A tisztán egytengelyű terhelés jelenlétének kulcsa nem csak az eddig 
leírtakban rejlik (kardáncsuklót több befogórendszer-konstrukcióban is alkalmaztak már), sokkal 
inkább a próbatest kardáncsuklóhoz való csatlakoztatásában. A próbatest megfogási felületére 
két oldalról erősítőlemezeket (7) ragasztottam. Az erősítőlemezek szimmetriatengelyében (attól 
legfeljebb 0,02 mm eltéréssel)  az (5) jelű tengely átmérőjével megegyező névleges átmérőjű 
furatot helyeztem el. Az ilyen helyzetpontossággal bíró furatokat egy szintén saját fejlesztésű 
fúrókészülékben készítettem el.  Az erősítőlemezek felhelyezése nagyszilárdságú fémragasztóval 
történt, egy szintén saját fejlesztésű ragasztókészülékben. A ragasztókészülék alkalmazásával a 
próbatest szimmetriatengelyének és az erősítőlemezek furatának helyzetét lehet pontosan (0,02 
mm pontossággal) beállítani. A ragasztókészülék vázlata a 3.6.6.2 ábrán látható. 
 

 
3.6.6.2 ábra: A próbatestre ragasztott erősítőlemezek pontos pozícionálására használt 

ragasztókészülék (a.) és a próbatestek méretei (b.) 
 
A terhelés centrikusságát az a terhelőerő hatásvonalának ex értékkel való eltolásával definiáltam. 
Az eltolás mértékét a 3.6.6.2 ábrán bemutatott ragasztókészülék segítségével hoztam létre. (Az y 
irányú centrikussági hiba egy állandó szerkezeti konstans, méréseim alapján ey<0,02 mm-nél 
kisebb értéket képvisel.) 
Az erősítőlemezek felragasztása után azok furatának és a próbatest szimmetriatengelyének 
helyzet-meghatározását végeztem el. Ez az erősítőlemezekbe átmeneti illesztéssel elhelyezett, 
köszörült hengeres idomszerek segítségével történt. A rudakat az erősítőlemezek furatába való 
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elhelyezése után alkotójuk mentén egy síkba köszörült acéllapra fektettem (3.6.6.3 a. ábra). A 
lemez alakú próbatest síkja ekkor merőleges a köszörült lapra. A próbatest 
szimmetriatengelyének a furatközpontokat összekötő egyenestől (a majdani erőbevezetés 
hatásvonalától) való eltérését egy síklapra helyezett, a próbatest élének ütköztetett mérőórával 
mértem. A mérőórát a próbatesten végigvezetve feljegyeztem az óra által mutatott számértékeket 
(3.6.6.3 b.-c. ábra). Ezután a próbatestet megfordítottam, és a próbatest átellenes élén is 
elvégeztem a mérést (3.6.6.3 d.-f. ábra). A számértékek közti különbség fele (a különbségi mérés 
miatt) megadta a próbatest szimmetriatengelyének és a furatközpontokat összekötő egyenes közti 
távolságot. 
 

 
3.6.6.3 ábra: A terhelésátadó lemezek és a próbatest szimmetriatengelyének helyzet-

meghatározása 
 
Az új típusú befogórendszer teszteléséhez egy olyan próbatestek készítettem, mely az 
előzőekben leírtaktól csupán abban tér el, hogy a mérőszakasz középső részére nyúlásmérő 
bélyegeket ragasztottam a rugalmas terhelés közbeni feszültségállapot vizsgálatának céljából. A 
teszteléshez használt speciális próbatest és a nyúlásmérő bélyegek elhelyezése a 3.6.6.4 ábrán 
látható. 

 
3.6.6.4 ábra: Az új típusú befogórendszer tesztelésére használt speciális próbatest a nyúlásmérő 

bélyegek elhelyezésével 
 

Az ábrán látható, hogy az 1. illetve 2-es számú bélyeg a lemez szélesség irányáben (X irány), 
míg a 3-as illetve 4-es bélyeg a lemezvastagság irányú hajlítófeszültséget hivatott mérni. A 
bélyegek elektromos bekötési vázlata a 3.6.6.5 ábrán látható. 
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3.6.6.5 ábra: A nyúlásmérő bélyegek bekötési vázlata 

 
A bélyegek által alkotott híd táplálására Ut=5 V feszültséget alkalmaztam. A 3.6.6.5 ábrán 
feltüntetett R1-R4 kompenzáló ellenállások a bélyegekkel azonos típusú nyúlásmérő bélyegek 
voltak, melyeket a 1-4 jelű, mérést végző bélyegek közvetlen környezetében helyeztem el, a 
hőmérsékletingadozás okozta hibák csökkentésének érdekében. A speciális próbatestet a 
felragasztott nyúlásmérő bélyegek segítségével kalibráltam, mind X, mind Y irányban. A 
kalibráláshoz a próbatestet tüskékre helyeztem, és a próbatest középpontjában etalonsúlyokkal 
terheltem. A terhelés hatására X és Y irányban keletkezett feszültséget rendre Ux-el és Uy-al 
jelöltem. A próbatest geometriai méreteiből és a terheléshez használt súlyok tömegéből a 
próbatestben keletkező hajlítófeszültséget kiszámítottam, és feljegyeztem az egyes 
terhelőfeszültségekhez tartozó Ux és Uy feszültségeket. Ezeket ábrázolva megkaptam a 
próbatestben keletkező hajlítófeszültség és a nyúlásmérő bélyeges mérőhíd által szolgáltatott 
elektromos feszültség közti összefüggéseket: 
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(3.6.6.1) 

 

(3.6.6.2) 

ahol σx illetve σy az X és Y irányban fellépő hajlítófeszültség. 
 
Az így elkészült és kalibrált speciális próbatest alkalmas arra, hogy axiális terhelés során a 
befogórendszer által okozott hajlítást is mérhetővé tegye. A méréseim során 100 rugalmas 
terhelési ciklust alkalmaztam, minek során mértem a speciális próbatestet terhelő axiális erőt (így 
az axiális húzófeszültséget), valamint az Ux és Uy feszültségek mérésével a próbatestben 
keletkező σx illetve σy hajlítófeszültséget is. Az axiális terhelési feszültségszint 70 és 150 MPa 
közé esett, megközelítőleg egyenletes eloszlással. 
 

 
3.6.6.6 ábra: A hajlítófeszültség és húzófeszültség hányadosa X (a) illetve Y (b) irányban 
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A diagramokon látható, hogy a befogórendszer által okozott hajlítófeszültség az axiális 
húzófeszültségnek mindössze 1-2%-át teszi ki, melyből arra a következtetésre jutottam, hogy az 
új típusú befogórendszer ismételhetően képes kvázi-egytengelyű feszültségállapotot biztosítani. 
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4. Eredmények, következtetések 
 
 
4.1 Nitridkiválási kinetika melegen hengerelt állapotban 
 
Az „A” jel ű, S235 minőségű acélra vonatkozó mérési eredmények 
 
A nitridkiválási folyamatot az „A” jelű acélon Tp=620, 675 és 700 °C-os, míg a „B” jelű acélon 
600, 650 és 700 °C-os izoterm hőkezelések során vizsgáltam, a 3.5.1 részben leírt kísérleti 
metodika alapján. 

 
4.1.1 ábra: A ∆Sa értékek változása az „A” jelű acél Tp=620, 675 és 700 °C-os izotermán történő 

hőkezelése során (Mucsi, 2013 e) 
 

A 4.1.1 ábra szerint az összes szabad nitrogén és a 270 °C-on oldott karbon hatásaként 
maximálisan ∆Sa,max≈155 nV/K termoelektromos-erő növekedésként jelenik meg. A ∆Sa értékek 
egészen ∆Sa,min≈70 nV/K-ig folyamatosan csökkennek. Ez utóbbi érték (70 nV/K) segítségével 
meghatároztam a 270 °C-on oldott karbontartalomat (xc) a Nordheim-Gorter szabály 
segítségével: 
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Az oldott karbontartalom tehát 15-16 tízezred tömegszázalék, azaz 15-16 tömeg ppm. A 
maximális ∆Sa,max≈155 nV/K –ből az acél kezdeti szabad nitrogéntartalmáért felelős rész tehát 
155-70=85 nV/K. Ez  
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kiinduló szabad nitrogéntartalmat jelent. Az acél teljes nitrogéntartalma 0,004 wt%, melyből kb. 
0,0005 wt%, azaz 5 ppm (a teljes nitrogéntartalom mintegy 11,5%-a) a meleghengerlés és a 
csévélés közben nitrideket alkotott. A megmaradó szabad nitrogén a Tp=620, 675 és 700 °C-os 



 50 

hőkezelések során képez kiválásokat, ezzel mintegy 85 nV/K változást előidézve a ∆Sa 
értékekben. 
A nitridkiválási folyamat előrehaladottságát a 3.5 részben már tárgyalt módon, a szabad 
nitrogéntartalom csökkenésének felhasználásával, vagy közvetlenül a ∆Sa értékek segítségével is 
meghatározhatjuk: 
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A nitridkiválás mértéke az „A” jelű acélra vonatkozóan az idő függvényében különböző izoterm 
hőkezelési hőmérsékletekre a 4.1.2 ábrán látható. 

 
4.1.2 ábra: A nitridkiválási folyamat előrehaladottsága 620, 675 és 700 °C-os izoterm 

hőkezelések során, az „A” jelű acélra vonatkozóan, melegen hengerelt állapotban (Mucsi, 2013 
e) 
 

A 4.1.2 ábrán látható mérési eredményekre Avrami-típusú kinetikafüggvényt illesztettem a 3.5 
fejezetben leírtaknak megfelelően. Az illesztett kinetika paraméterei a 4.1.1 táblázatban láthatók. 
 

Paraméter 
Hőmérséklet 

n k (1/s) A (1/s) Q (J/mol) 
620 °C 1,22 2,18073.10-4 
675 °C 1,51 1,072.10-3 
700 °C 1,42 1,5942.10-3 

1,31904.107 184055 

4.1.1. táblázat: A nitridkiválás kinetikájának paraméterei az „A” jelű melegen hengerelt 
acéllemezben [16] 

 
 
A „B” jel ű, DC05 minőségű acélra vonatkozó mérési eredmények 
 
A „B” jel ű DC04 minőségű acél réteges szövetszerkezetet mutatott, mely rétegesség 
lemezvastagság menti szemcseméret-különbségben jelentkezett. Ezen kísérletsorozat során a 
rétegeket nem választottam szét, azokat együtt vizsgáltam. A nitridkiválást előidéző izoterm 
hőkezelési hőmérséklet Tp=600, 650 és 700 °C volt. A ∆Sa értékek változása az idő 
függvényében a 4.1.3 ábrán látható. 
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4.1.3 ábra: A ∆Sa értékek változása 600, 650 és 700 °C-os izoterm hőkezelések során a „B” jelű 

acél teljes keresztmetszetére vonatkozóan 
 
 
A 270 °C-on oldott karbonatomok hatása itt 45 nV/K értéket képvisel, mely (a 4.1.1 képlet 
analógiája alapján) megfelel 0,001 wt% azaz 10 tömeg ppm oldott karbontartalomnak. Az 
irodalomban fellelhető források szerint hasonló összetételű acélokban a 270 °C-on oldott 
karbontartalom 10-16 ppm között mozog (Massardier és munkatársai, 2003, 2004). A 
hőkezeletlen (melegen hengerelt) állapothoz tartozó termoelektromos erő változás ∆Sa≈160 
nV/K, mely a 4.1.2 egyenlet analógiája alapján 
 ( )

( )
wt%0,0048

wt%K
µV24

K
µV0,115

K

∆S∆S
x

N

mina,maxa,
maxN, ≈

⋅

=
−

=  (4.1.2) 

maximális szabad nitrogéntartalomnak felel meg. Az acél teljes nitrogéntartalma 0,006 wt.%, 
melyből a meleghengerlés és a csévélés során kb. 0,0012 wt% (azaz a teljes nitrogéntartalom kb. 
20%-a) különböző nitridek formájában kiválik. 
A ∆Sa értékek változásából a nitridkiválási hányadot is meghatároztam az idő függvényében 
(4.1.4 ábra). 
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4.1.4. ábra: A nitridkiválási folyamat előrehaladottsága a „B” jelű kísérleti anyag teljes 
keresztmetszetére vonatkozóan Tp=600, 650 és 700 °C-os izoterm hőkezelések során 

 
A mérési eredményekre ezen esetben is Avrami-típusú izoterm kinetikafüggvényt illesztettem. 
Az illesztett függvények paraméterei a 4.1.2 táblázatban láthatók. 
 

Hőmérséklet 
Tp (°C) 

n (-) k (1/s) Q (J/mol) A (1/s) 

600 1,01 5,5422. 10-5 
650 1,42 3,8626. 10-4 
700 1,49 0,001319 

224661 1,66318. 109 

4.1.2 táblázat: A nitridkiválási kinetika paraméterei a „B” jelű acél teljes keresztmetszetére 
vonatkozóan, melegen hengerelt állapotban 

 
 
A 4.1.2 és 4.1.4 ábrán bemutatott kinetikafüggvények hasonlóságot mutatnak, noha különböző 
anyagminőségeket vizsgáltam. A 4.1.1 és 4.1.2  táblázatban bemutatott paraméterek is 
hasonlóak, az Avrami-kitevő (n) értéke mindkét kísérleti anyagra 1 és 1.5 közötti intervallumban 
mozog. A két kísérleti anyagra vonatkozó látszólagos aktiválási energia értéke is hasonló értéket 
képvisel (184 kJ/mol az „A” jelű acélra illetve 225 kJ/mol a „B” jelű acélra vonatkozóan). 
Ahogyan azt az irodalmi összefoglalóban bemutattam, nagyobb hőmérsékleten a többféle 
lehetséges nitrid közül az alumínium-nitrid keletkezése a valószínű. Az alumínium-nitrid 
keletkezési sebességét az atomrácsban lassabban mozgó alumíniumatomok diffúziós sebessége 
határozza meg. Az alumínium ferritben való diffúziójának aktiválási energiája az irodalmi 
adatok alapján 180 és 250 kJ/mol közötti értékre tehető (Mehrer, 2007; Massardier, 2003), mely 
egyezést mutat a termofeszültség-mérések alapján felállított nitridkiválási kinetikák látszólagos 
aktiválási energiájával. Ezek alapján feltételezhető, hogy a 600-700 °C-os intervallumban 
lejátszódó nitridkiválási folyamatot melegen hengerelt állapotban az alumíniumatomok 
diffúziója vezérli. 
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4.2 Nitridkiválási kinetika hidegen hengerelt állapotban 
 
Az „A” jel ű, S235 minőségű acélra vonatkozó mérési eredmények 
 
A nitridkiválási folyamatot az „A” jelű kísérleti anyag hidegen hengerelt állapotában is 
tanulmányoztam, a 3.6.2 fejezetben leírt kísérleti program szerint. A nitridkiválást előidéző 
hőkezelések 430, 470 és 510 °C-os hőmérsékleten történtek. Fontos megjegyeznem, hogy 510 
°C-nál nagyobb hőmérsékleten a megújulás és az újrakristályosodás befolyásolja a nitridkiválási 
folyamatot, ezért 510 °C fölött tisztán hidegen hengerelt állapotra vonatkozó mérések nem 
születhettek. A ∆Sa értékek változása a hőkezelési időtartam függvényében a 4.2.1 ábrán látható. 
 

 
4.2.1 ábra: A ∆Sa értékek változása hidegen hengerelt állapotban, az „A” jel ű acélból származó 

próbatesteken (Mucsi, 2013 e) 
 
A ∆Sa értékek maximuma a hidegen hengerelt, majd 700 °C-on 1 percig (újrakristályosítás 
céljából) hőkezelt mintákon megközelítőleg 155 nV/K értékűnek adódott. Ez az érték 
gyakorlatilag megegyezik a melegen hengerelt, de nem hőkezelt minták kezdeti ∆Sa értékével, 
mely azt jelenti, hogy a 700 °C-on 1 percig tartó hőkezelés során mérési hibán (1-2 tömeg ppm) 
belüli nitrogénmennyiség vált ki. A ∆Sa értékek minimuma itt is 70 nV/K értéket képvisel. 
A 4.2.1 ábrán látható, hogy 510 °C-on kb. 1 óra, míg 430 °C-on 4-5 nap hőkezelés után 
közelítjük meg az 50% kiválási hányadot. Az ipari gyakorlatban (harangkemencében) történő 
hőkezelés során a tekercseket 25-40 °C/óra átlagos hevítési sebességgel hevítik fel. Ez azt jelenti, 
hogy a 430-510 °C –os hőmérsékletintervallumban csak 2-3 órát hőkezeljük a tekercseket. Mivel 
430 illetve 470 °C-os intervallumban igen lassú a kiválási folyamat, ezért a sokkal nagyobb 
hangsúlyt helyeztem a 470-510 °C-os hőkezelések elvégzésére, illetve hasonló okból kifolyólag 
a 430 °C-os kísérleteket tp=2 hét hőkezelési időtartam után leállítottam.  A 4.2.2 ábra az illesztett 
Avrami-görbéket, míg a 4.2.1 táblázat az illesztett paramétereket mutatja. 
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4.2.2 ábra: A nitridkiválási folyamat előrehaladottsága az „A” jelű acélban hidegen hengerelt 

állapotban 
 

Paraméter 
Hőmérséklet 

n k (1/s) A (1/s) Q (J/mol) 
430 °C 0,8012 1,689.10-6 
475 °C 0,6867 2,441.10-5 
510 °C 0,6075 7,2625.10-5 

2,5938.1010 216571 

4.2.1 táblázat: A nitridkiválás kinetikájának paraméterei az „A” jelű acélra vonatkozóan, hidegen 
hengerelt állapotban (Mucsi, 2013 e) 

 
A „B” jel ű, DC05 minőségű acélra vonatkozó mérési eredmények 
 
A „B” jel ű, réteges szövetszerkezetet mutató próbatesteken szintén 430, 470 és 510 °C-os 
kiválást előidéző hőkezeléseket alkalmaztam, a teljes lemezvastagság 75%-os hideghengerlése 
után. A kísérleteket a 3.6.2 részben leírt program szerint végeztem. A ∆Sa értékek változása az 
izotermán eltöltött idő függvényében a 4.2.3 ábrán látható. 

 
4.2.3 ábra: A ∆Sa értékek változása az idő függvényében a „B” jelű acél hidegen hengerelt 

állapotában 
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A ∆Sa értékek maximuma itt is 160 nV/K értéket képvisel, mely tehát magában hordozza az 
összes oldott nitrogén és a 270 °C-on oldott karbonatomok termoelektromos erőre gyakorolt 
hatását. 
A ∆Sa értékekből kiszámoltam a relatív kiválási hányadot (4.2.4 ábra), a kapott eredményekre 
Avrami-típusú kinetikát (4.2.2 táblázat) illesztettem. 
 

  
4.2.4 ábra: A nitridkiválás előrehaladottsága a Tp=430, 470 és 510 °C-os izotermán eltöltött idő 

függvényében 
 

Hőmérséklet 
Tp (°C) 

n (-) k (1/s) Q (J/mol) A (1/s) 

430 0,576 6,3050. 10-7 
470 0,471 8,8052. 10-6 
510 0,515 5,4348. 10-5 

255539 6,71255. 1012 

4.2.2 táblázat: A nitridkiválás kinetikájának paraméterei a „B” jelű acélra vonatkozóan, hidegen 
hengerelt állapotban, a teljes keresztmetszetre vonatkozóan 

 
 
A melegen illetve hidegen hengerelt állapotban felállított kiválási kinetikák közti különbség 
megjelenik az n kitevő értékében illetve a k sebességi állandó hőmérsékletfüggésében. A 
melegen hengerelt állapotra jellemző n=1-1,5 tartományban mozgó kitevő hidegen hengerelt 
állapotban n=0,47-0,6 körüli értéket vesz fel (hasonló állapítható meg az „A” jelű acél vizsgálata 
során is). Az n kitevő változása a kiválási folyamat jellegében történő változásnak tudható be. Az 
n kitevő kapcsolatban van a csíraképződés és növekedés időbeli viszonyával, illetve a csírák 
térbeli növekedésének módjával is. Hamar beinduló, viszont időben hosszasan elnyúló 
átalakulási folyamatok kis n kitevőt; míg lassan beinduló, de azután intenzívebben lezajló 
átalakulási folyamatnál pedig nagy n kitevőt eredményeznek. Az n kitevő átalakulási folyamat 
jellegétől való függését a 4.2.5 ábra mutatja. 
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4.2.5 ábra: Az n kitevő átalakulás jellegétől való függése rögzített k paraméter mellett 

 
A melegen illetve hidegen hengerelt állapotban tapasztalt kinetika nem csak az Avrami-kitevő 
(n) értékében, hanem a k sebességi állandó hőmérsékletfüggésében is jelentős eltérést mutat. A 
4.2.6 ábra a melegen illetve hidegen hengerelt állapotra vonatkozó k sebességi állandó értékét 
mutatja a hőmérséklet függvényében. 

 
4.2.6 ábra: A nitridkiválási folyamat sebességi állandóinak hőmérsékletfüggése melegen illetve 

hidegen hengerelt állapotban a „B” jelű acél teljes keresztmetszetére vonatkozóan 
 
A 4.2.6 ábrán látható, hogy hidegen hengerelt állapotban a sebességi állandó legalább egy 
nagyságrenddel nagyobb adott hőmérsékleten, mint a melegen hengerelt állapotban. Ezt az 
okozza, hogy hidegen hengerelt állapotban sokkal nagyobb a nukleációs helyként szolgáló 
rácshibák sűrűsége, valamint a kiválást alkotó atomok diffúziója is sokkal gyorsabb mint lágy, 
kis diszlokációsűrűségű szövetben. 
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4.3 A melegen hengerelt állapotban mérhető szemcseméret nitridkiválásra 
gyakorolt hatásának vizsgálati eredményei 
 
 
A szemcseméret hatása melegen hengerelt állapotban 
 
A 3.1.1 ábrán bemutatott réteges szövetszerkezet lehetőséget adott a nitridkiválási folyamat 
szemcsemérettől való függésének vizsgálatára. A lemez külső, 23 µm-es, illetve belső, 9 µm-es 
átlagos szemcsemérettel rendelkező térfogatrészéből kimunkált mintákon a 3.6.3 részben leírtak 
szerinti kísérletsorozatokat végeztem el. 
Meg kell jegyeznem, hogy a szabad nitrogéntartalom (3 különböző mintán 4 mérés átlagaként 
számolt) értéke 47 illetve 49 tömeg ppm értékűnek adódott a 9 illetve 23 µm-es átlagos 
szemcsemérettel rendelkező térfogatrészében. A két érték közti különbség (2 ppm, 3,3%) éppen 
eléri a mérések során tapasztalt hiba (1-2 ppm) maximális értékét. A különbség okáról és 
létezéséről helytálló következtetést emiatt nem vonhatok le, csupán feltételezni lehet, hogy a 
csévélés során történő kiválási folyamat a finomszemcsés térfogatrészben intenzívebben megy 
végbe.  
A 4.1 illetve 4.2 részben bemutatott, ∆Sa értékek csökkenését ábrázoló (magyarázó jellegű) 
diagramok helyett itt már közvetlenül a szabad nitrogéntartalmat ábrázolom a Tp izotermán 
eltöltött tp hőkezelési idő függvényében (4.3.1 ábra) . 

 

  
4.3.1 ábra: A szabad nitrogéntartalom változása a hőkezelési idő és hőmérséklet függvényében 9 

illetve 23 µm-es átlagos szemcseméretű szövetben, a „B” jelű, DC05 minőségű acélra 
vonatkozóan (Mucsi, 2014 a) 
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A 4.3.1 ábra alapján elmondható, hogy a szemcseméret nitridkiválási folyamatra gyakorolt 
hatása intenzíven megjelenik. Minden hőmérsékletre vonatkozóan megállapítható, hogy a kisebb 
szemcsemérettel rendelkező térfogatrészben erősebb csökkenést mutat a szabad 
nitrogéntartalom. Ez annak köszönhető, hogy a 9 µm-es átlagos szemcsemérettel rendelkező 
térfogatrészben a szemcsék fajlagos határfelülete (térfogategységre vonatkoztatott határfelület) 
kb. 2,5-szer nagyobb, mint a 23 µm-es szemcseméretű térfogatrészben. Ez a határfelület-többlet 
több nukleációs helyet, a kisebb szemcseméret pedig rövidebb diffúziós távolságokat 
eredményez. Megállapítottam továbbá, hogy mind a négy hőmérsékleten a folyamat 
előrehaladtával a kétféle szemcsemérethez tartozó görbék egymáshoz közelítenek, végül a 100% 
elérése előtt összeolvadnak. Ez azt jelenti, hogy a kiválási folyamat elején jelentős szerepük van 
a szemcsehatároknak, azaz a nukleáció és a növekedés erősen kötődik a határfelületekhez. A 
kiválási folyamat előrehaladtával a szemcsehatárok egyre inkább elvesztik szerepüket, a nitridek 
képződése a szemcsék belsejében, diszlokációk és egyéb rácshibák környezetében történik. 
Az kiválási folyamatokat ezen esetben is Avrami-kinetikával írtam le. Az egyes 
hőmérsékletekhez és szemcseméretekhez tartozó paraméterek a 4.3.1 táblázatban találhatók. 

 
 

 Paraméterek 
Átlagos  

szemcseméret 
(µm) 

Tp 

(°C) 
n k (1/s) 

Az Y(t) függvény 
korrelációja 

R2 (-) 

Q 
(J/mol) 

A (1/s) 
A k(T) függvény 

korrelációja 
R2 (-) 

550 0,89 1,17808.10-5 0,9938 
600 0,98 6,62695.10-5 0,9776 
650 1,18 4,21192.10-4 0,9920 

9 

700 1,22 1,59579.10-3 0,9905 

220861 1,195703.109 0,9984 

  07,1n =       

550 1,19 8,12808.10-6 0,9922 
600 1,26 5,27948.10-5 0,9860 
650 1,82 3,16724.10-4 0,9764 

23 

700 1,79 1,13992.10-3 0,9858 

221776 9,967395.108 0,9980 

  52,1n =       

4.3.1 táblázat: A nitridkiválás kinetikájának illesztett paraméterei a “B” jelű, DC05 minőségű, 
melegen hengerelt állapotú acél szemcseméretének és a kiválás hőmérsékletének függvényében 

(Mucsi, 2014 a) 
 
 
Az illesztett kinetikák paramétereiről elmondható, hogy az n kitevő a különböző 
szemcsemérettel jellemezhető térfogatrészekben a hőmérséklet növelésével növekvő tendenciát 
mutat. Az is megfigyelhető, hogy 23 µm-es átlagos szemcseméretnél az n kitevő átlagosan 0,45-
el nagyobb, mint 9 µm-es szemcseméretnél. A látszólagos aktiválási energiák kvázi azonossága 
mellett elmondható, hogy a k sebességi állandó jelentősen függ a szemcsemérettől. A sebességi 
állandó szemcseméret-függéséről a 4.3.2 ábra ad tájékoztatást. Megfigyelhető, hogy 9 µm-es 
szemcseméretre vonatkozó sebességi állandó a teljes vizsgált hőmérséklettartományon belül a 23 
µm-es szemcseméretre vonatkozó görbe felett halad, a kettő közti különbség mintegy 34-38%. 
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4.3.2 ábra: A szemcseméret hatása a melegen hengerelt állapotban végbemenő nitridkiválási 

folyamat sebességi állandójára („B” jelű, DC05 minőségű acél) 
 
A szemcseméret hatása hidegen hengerelt állapotban 
 
A meleghengerlés utáni szemcseméret hidegen hengerelt állapotban kifejtett hatását a „B” jelű, 
réteges szövetszerkezetet mutató acéllemez külső, és belső rétegéből kimunkált próbatesteken 
vizsgáltam a 3.6.3 részben leírt kísérleti metodika alapján. A ∆Sa értékek változása helyett itt is a 
szabad nitrogéntartalom változását ábrázolom (a számítási módszer a 4.1 és 4.2 részben 
közöltekkel megegyezik). 

 

 
4.3.3 ábra: A szabad nitrogéntartalom változása hidegen hengerelt állapotban történő 

hőkezelések során, a „B” jelű acélra vonatkozóan (Mucsi, 2014 a) 
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A 4.3.3 ábra szerint a 9 illetve 23 µm-es szemcsemérethez tartozó, szabad nitrogéntartalmat jelző 
görbék gyakorlatilag azonos ütemben csökkennek. Összehasonlítva ezt a melegen hengerelt 
állapotra vonatkozó (4.3.1 ábra) görbékkel megállapíthatjuk, hogy a szemcseméret sokkal kisebb 
hatással van a nitridkiválási folyamatra hidegen hengerelt állapotban, mint melegen hengerelt 
állapotban. Ez annak köszönhető, hogy hidegen hengerelt állapotban sokkal nagyobb szerepet 
játszanak a krisztallitokon belüli nukleációs helyek (diszlokációk és egyéb rácshibák), mint 
melegen hengerelt állapotban. Hidegalakítás után a rácshibák száma nagyságrendekkel nagyobb, 
mint melegen hengerelt (lágy) állapotban, ez okozza a nukleációs helyek számának növekedését.  
A kiválási folyamatot ez esetben is Avrami-típusú kinetikafüggvénnyel írtam le, melynek 
paraméterei a 4.3.2 táblázatban találhatók. 
 

Átlagos 
szemcseméret 

(µm) 

Tp 

(°C) 
n (-) k (1/s) 

Az Y(t) függvény 
korrelációja, R2 (-) 

Q 
(J/mol) 

A (1/s) 

A k(T) 
függvény 

korrelációja 
R2 (-) 

430 0,56 8,71140.10-7 0,9944 

470 0,51 1,06967.10-5 0,9977 9 

510 0,49 4,37975.10-5 0,9875 

225018 5,25484.1010 0,9833 

  52,0n =       

430 0,53 5,32788.10-7 0,9982 

470 0,47 8,22185.10-6 0,9964 23 

510 0,55 4,60827.10-5 0,9983 

255930 6,25874.1012 0,9902 

  52,0n =       

4.3.2 táblázat: A nitridkiválás kinetikájának paraméterei a “B” jelű, DC05 minőségű, hidegen 
hengerelt állapotú acél szemcseméretének és a kiválás hőmérsékletének függvényében (Mucsi, 

2014 a) 
  
A kinetikafüggvény paramétereiről elmondható, hogy az n kitevő átlagos értéke mindkét vizsgált 
szemcseméretre n=0,52. A Q látszólagos aktiválási energiák értékében és az A preexponenciális 
tényező értékében csupán kismértékű különbséget tapasztalhatunk. A kiválási folyamat 
sebességét mindkét paraméter befolyásolja, ezért a különbséget itt is a k sebességi állandó 
hőmérsékletfüggésével mutatom be (4.3.4 ábra). 

 
4.3.4 ábra: A sebességi állandó szemcseméret függése hidegen hengerelt állapotban a „B” jelű 

acélra vonatkozóan 
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A k sebességi állandó értékében a vizsgált hőmérséklettartományban a hőmérséklet növelésével 
egyre csökkenő különbséget tapasztalhatunk, a kétféle szemcseméretre illesztett görbe kb. 500 
°C-nál metszi egymást. Az ipari harangkemencében történő lágyítás során a hevítési sebesség 
20-60 °C/óra közötti értéket képvisel, tehát a 430-470 °C-os tartományban csak 1-2 órát 
tartózkodik a tekercs. A 4.3.3 ábrán feltüntetett kiválási kinetikákat elemezve láthatjuk, hogy 
ebben a hőmérséklettartományban a szabad nitrogén csekély mennyisége képez nitrideket (az 5. 
fejezetben bemutatásra kerülő szimulációs eredmények ezt megerősítik). Ebből arra a 
következtetésre juthatunk, hogy a kinetikai paraméterek kb. 470-480 °C-nál nagyobb 
hőmérsékleten játszanak releváns szerepet, ahol viszont a kétféle szemcseméretre vonatkozó 
paraméterek közel azonosak. Így joggal feltételezhetjük, hogy a harangkemencében történő 
folyamatos hevítés közben a szemcseméret gyakorlatilag elhanyagolható szerepet játszik a 
hidegen hengerelt állapotban végbemenő nitridkiválási folyamatban. 
 
4.4 A nitridkiválás és újrakristályosodás együttes vizsgálata 
 
Az előzőekben bemutattam a melegen- illetve hidegen hengerelt állapotban végbemenő 
nitridkiválási folyamat mérési eredményeit. A hidegen hengerelt állapotban zajló kiválási 
folyamatot kb. 510-520 °C-ig lehet vizsgálni, ezen hőmérséklet felett az újrakristályosodás 
hatása érvényesül. Mindkét folyamat befolyásolja a másikat, hiszen az újrakristályosodás 
előrehaladtával egyre inkább megszűnnek a nukleációs helyként szolgáló rácshibák; a 
nitridkiválási folyamat előrehaladtával pedig olyan apró (néhány nm-es) kiválások keletkeznek, 
melyek akadályozzák a diszlokációk és az újrakristályosodási front mozgását. 
A mérésekhez a „B” jelű acél finomszemcsés részéből (a lemez közepéből, 9 µm-es átlagos 
szemcsemérettel jellemezhető részéből) kimunkált próbatesteket használtam, hiszen helyes 
gyártástechnológia során ez a térfogatrész reprezentálja a melegen hengerelt állapotnak 
megfelelő szövetszerkezetet. Az újrakristályosodást és nitridkiválást Tp=520, 530, 538, 545, 560, 
580 és 600 °C-on végzett izoterm hőkezelések alkalmazásával idéztem elő. A kísérletek a 3.6.4 
részben leírtak szerint történtek. 
A 4.4.1 ábra az egyes hőmérsékleteken mért újrakristályosodott hányad értékeket ábrázolja. 

 
4.4.1 ábra: Az újrakristályosodott hányad változása 520 és 600 °C között végzett izoterm 

hőkezelések során a „B” jelű acél és 9 µm-es átlagos szemcseméret mellett (Mucsi és Felde, 
2014) 
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A 4.4.1 ábrán szembetűnő, hogy az 520 és 600 °C-on végzett kísérletek kivételével minden 
hőmérsékleten egy intenzív lassulás figyelhető meg az újrakristályosodási folyamatban. Az 
intenzív lassulás szakasza (plató) a hőmérséklettől függően más-más hőmérsékleten jelenik meg. 
Minél nagyobb a hőkezelés hőmérséklete, annál nagyobb hőmérsékleten kezdődik a plató: 530, 
538, 545, 580 és 580 °C-on rendre megközelítőleg 10, 35, 50, 62 és 93% újrakristályosodott 
hányad elérésekor jelenik meg. A plató megjelenése és a nitridkiválási folyamat közti 
összefüggés tisztázása végett minden egyes próbatestnek megmértem a szabad nitrogéntartalmát, 
ebből kifejeztem a nitridkiválás mértékét. Az egyes hőmérsékletekre vonatkozó nitridkiválási 
hányad - újrakristályosodott hányad görbéket a 4.4.2 ábra tartalmazza. 
 

 

 

 



 
 

4.4.2 ábra: A nitridkiválás és újrakristályosodás kapcsolata 520 és 600 °C közötti izoterm 
hőkezelések során, a „B” jelű acélra vonatkozóan, 9 µm-es melegen hengerelt kiinduló 

szemcseméretnél (Mucsi és Felde, 2014) 
 

A nitridkiválási folyamat 520 °C-on még gyakorlatilag teljes mértékben az újrakristályosodás 
előtt zajlik (4.4.2 a ábra), míg 600 °C-os izotermán az újrakristályosodás nagyrészt megelőzi a 
kiválási folyamatot. A köztes hőmérsékleteken megjelenik a már említett plató, mely a 4.4.2 
ábrán bemutatott mérési eredmények szerint hőmérséklettől függetlenül kb. 40-50% 
nitridkiválási hányadnál kezdődik, és 85-95% nitridkiválási hányadnál fejeződik be. A plató 
helyzetét illetve a két folyamat kapcsolatát a hőmérséklet függvényében a 4.4.3 ábra mutatja. 

 
4.4.3 ábra: Az újrakristályosodás közben jelentkező plató helyzete (Mucsi és Felde, 2014) 

 
 A plató a nitridkiválások és az újrakristályosodási front kölcsönhatásaként jelenik meg 
(Zener, 1948, 1949; Meyzaud és Parniére, 1974). Az apró nitridkiválások kifejtenek egy ún. 
akadályozási erőt, mely egyenesen arányos a nitridkiválások térfogathányadával, viszont 
fordítottan arányos a részecskemérettel. Az újrakristályosodási front mozgását akadályozó erő 
ezért a hőkezelési időtartam növelésével egy maximumos görbét mutat, hiszen mind a 
térfogathányad, mind a kiválások mérete monoton növekszik. Abban az esetben, ha az 
akadályozási erő maximumánál kisebb a rekrisztallizációs front mozgásának hajtóereje, a 
kivált részecskék az újrakristályosodási front mozgását akadályozzák. Abban az esetben, ha 
az újrakristályosodás hajtóereje nagyobb, mint a kiválások által biztosított akadályozási erő, 
az újrakristályosodási front mozgását nem állítják meg a kiválások, plató nem észlelhető. 
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A 4.4.2 ábrán bemutatott mérési eredmények alapján megszerkesztettem az 
újrakristályosodást és nitridkiválást együttesen mutató, izoterm idő-hőmérséklet diagramot. 
Ez a 4.4.3 ábrán látható. 
 

 
4.4.3 ábra: Az újrakristályosodást és a nitridkiválást közösen ábrázoló izoterm idő-

hőmérséklet diagram (Mucsi és Felde, 2014) 
 
 
Az ábrán szürkére festett terület jelzi azt a jelenséget, amikor az újrakristályosodási 
folyamatot nagymértékben lelassítja a nitridkiválás. Ez a mérési eredmények szerint ~50 és 
90% kiválási hányad között történik. Megfigyelhető az is, hogy 520 °C-nál kisebb 
hőmérsékleten először a nitridkiválás megy végbe a nagy diszlokációsűrűségű hidegen 
hengerelt szövetben, és (elegendően nagy hőmérsékleten) csak ezután következik be az 
újrakristályosodás. Ennek ellenkezője történik 590 °C felett: elsőként az újrakristályosodás, 
majd ezután, a már lágy (kis rácshiba-sűrűségű) szövetben a nitridkiválási folyamat. A ~530-
590 °C-os tartományban jelentkezik az újrakristályosodás és a nitridkiválás közti 
kölcsönhatás. Ebben a tartományban az újrakristályosodás a hőmérséklet növelésével egyre 
kisebb időknél kezdődik, ugyanez mondható el a nitridkiválási folyamatról is egészen ~ 570 
°C-ig. Ekkor az újrakristályosodás okozta nukleációshely-csökkenés nagymértékben lelassítja 
a nitridkiválási folyamatot, mely a hőmérséklet további növelésével egyre inkább az 
újrakristályosodás után következik be.  
A két folyamat hőmérséklet menti eltolódása segített a szabad nitrogéntartalom hidegen 
hengerelt állapotban való mérési módszerének (3.4 fejezet) kifejlesztése során. A módszer 
kifejlesztésének kísérleti stádiumában arra jutottam, hogy az újrakristályosodás közben kivált 
nitridek mennyisége annál kisebb lesz, minél nagyobb a hőkezelés hőmérséklete. A 
hidegalakított, majd 700 °C-on 1 percig hőkezelt minták szabad nitrogéntartalma a mérési 
hibán belül (1-2 ppm) megegyezett a melegen hengerelt minták szabad nitrogéntartalmával. 
Hasonló kísérleteket végeztem 620, 650 illetve 675 °C-on néhány percig hőkezelt mintákon, 
de az újrakristályosodás befejeztével már mérhető nitridkiválás történt. Emiatt végeztem a 
hidegalakított próbatestek lágyítását célzó hőciklust 700 °C-on 1 perc időtartamig. 
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4.5 Az újrakristályosodás és a nitridkiválás vizsgálata folyamatos hevítés 
közben 
 
Az ipari hőkezelések során lassú, folyamatos hevítést alkalmaznak a hidegen hengerelt 
tekercsek lágyításának céljából. A folyamatos hevítés közben lejátszódó átalakulások 
vizsgálatának céljából 20, 55 és 120 °C/óra hevítési sebességgel hőkezeltem a „B” jelű acél 
teljes keresztmetszetét magában foglaló, 75%-os fogyással hidegen hengerelt próbatesteket. A 
részletes kísérleti metodika a 3.6.5 fejezetben olvasható. A keménység csökkenése különböző 
hevítési sebességek alkalmazása mellett az elért hőmérséklet függvényében a 4.5.1 ábrán 
látható. 

 
4.5.1 ábra: A keménység csökkenése folyamatos felhevítés közben a „B” jelű acél középső, 

eredetileg 9 µm-es átlagos melegen hengerelt állapotban mérhető szemcseméretű 
térfogatrészében (Mucsi, 2014b) 

 
Az újrakristályosodás 20-120 °C/óra hevítési sebesség alkalmazásakor az 525-600 °C-os 
hőmérséklettartományban megy végbe. A kiegészítő méréseim szerint 525-530 °C elérésekor 
~5 % újrakritályosodott hányadot érünk el 20-120 °C/óra hevítési sebességek mellett, ezért 
kötöttem ehhez a szűk hőmérséklettartományhoz az újrakristályosodás kezdetét. Az 
újrakristályosodás hőmérséklettartományát ∆TR-el jelölöm. A hevítési sebesség 20 °C/óráról 
120 °C/órára való változtatása kb. 15 °C-al nagyobb hőmérsékletnél éri el az 50% kiválási 
hányadot. A keménység 20 °C/óra és 55 °C/óra hevítési sebesség mellett rendre 14 (± 2) és 7 
(± 2) HV7,2 értékkel megnő a 300-450 °C-os tartományban. Feltételezhető, hogy ez a 
kismértékű keménységnövekedés a nitridkiválási folyamat eredményeként jön létre. 
Megfigyelhető továbbá az is, hogy 55 °C/óra hevítési sebességnél a monoton 
keménységcsökkenés az 560-575 °C-os tartományban megtorpan. A később bemutatásra 
kerülő mérési eredmények alapján a nitridkiválási folyamat hatásaként tudható be. 
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A keménység mérése mellett a próbatestek termoelektromos együtthatójának 
(termoelektromos erőnek) mérését is elvégeztem, közvetlenül a 10 °C/perces lehűtés után. A 
20 °C/óra és a 120 °C/óra sebességgel hőkezelt próbatestek termoelektromos együtthatójának 
értékei és a keménység változása a 4.5.2 ábrán látható. 
 

 
4.5.2 ábra: A keménység (HV) és a termoelektromos együttható (ST) változása a „B” jelű acél 

hidegen hengerelt állapotú próbatestjeinek különböző hevítési sebességgel különböző 
hőmérsékletekig való hevítése után (Mucsi, 2014 b) 

 
 
A termoelektromos együttható (ST) mindkét hevítési sebesség (20 és 120 °C/óra) 
alkalmazásakor kb. 150 °C-ig nem változik, viszont értéke monoton növekszik a 180-650 °C-
os tartományban. 250 °C-nál nagyobb hőmérsékleten a 20 °C/órás hevítési sebesség mellett 
felvett görbe a 120 °C/óra hevítéssel felvett görbe felett halad. Ez azt jelenti, hogy 20 °C/óra 
hevítési sebesség alkalmazása mellett több olyan folyamat végbemegy, amely a kristályrács 
torzultságát csökkenti. Ez várható is, hiszen adott hőmérséklet eléréséig 20 °C/óra hevítési 
sebesség alkalmazásakor hatszor annyi idő telik el, mint 120 °C/óra hevítési sebesség 
használatakor, tehát hatszor annyi idő áll rendelkezésre a kristályrács torzultságát csökkentő 
diffúziós folyamatok végbemenetelére. Az újrakristályosodás minkét hevítési sebesség 
alkalmazásakor egy intenzív növekedést okoz a termoelektromos együttható értékében, 
jóllehet a folyamat befejeződésének hőmérsékletén (~ 600 °C-on) a két görbe közti különbség 
∆SR=110 nV/K értékre nő. Ez a különbség feltételezhetően abból adódik, hogy 120 °C/óra 
hevítési sebesség alkalmazásakor az újrakristályosodott szövetben sokkal több szilárd oldatot 
alkotó ötvözőelem helyezkedik el. A hőmérséklet további növelésével a 20 °C/óra hevítési 
sebességgel felvett görbe alig-alig, míg a 120 °C/óra hevítési sebességgel felvett görbe 
intenzíven növekszik. A növekedés oka az, hogy a hőmérséklet emelésével egyéb olyan 
folyamatok mennek végbe, melyek a kristályrács torzultságát csökkentik. A termoelektromos 
együttható értékében való különbségek tisztázása végett néhány próbatest szabad 
nitrogéntartalmát is megmértem. A szabad nitrogéntartalom változása a hőmérséklet és a 
hevítési sebesség függvényében a 4.5.3 ábrán látható. 
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4.5.3 ábra: A szabad nitrogéntartalom változása a „B” jelű acél hidegen hengerelt, majd 

folyamatosan hevített próbaestjeiben (Mucsi, 2014 b) 
 

A szabad nitrogéntartalom 20 °C/óra hevítési sebesség alkalmazásakor az újrakristályosodás 
megkezdődéséig gyakorlatilag zérusra csökken, ez azt jelenti, hogy a nitridkiválási folyamat 
teljes mértékben végbemegy az újrakristályosodás előtt. A nitridkiválási folyamat 55 °C/óra 
hevítési sebesség alkalmazásakor nagyrészt az újrakristályosodási folyamat közben zajlik. A 
4.4 fejezetben bemutatott izoterm mérési eredmények szerint az 50-90% közötti tartományban 
zajló nitridkiválás az újrakristályosodást nagymértékben hátráltatja, ez jelenik meg a 4.5.1 
ábrán 560 és 575 °C-os tartományban, kizárólag az 55 °C/órás kísérletek eredményeiben. 
Megállapítottam továbbá, hogy 120 °C/óra hevítési sebességgel való hőkezelés során a 
nitridkiválás javarészt az újrakristályosodás után következik be. Ezen mérési eredmények 
birtokában kijelenthető, hogy 120 °C/óra hevítési sebesség alkalmazásakor, az 
újrakristályosodást követően a termoelektromos erő (ST) értékében tapasztalt intenzív 
növekedés a nitridkiválás hatásaként jelenik meg. A 20 °C/órás kísérletek kapcsán 
elmondható, hogy 600 °C felett nitridkiválás már nem történik, emiatt az ST értékében 
jelentős változás sem következik be. 
 
A hevítési sebesség alakíthatóságra gyakorolt hatásának vizsgálati eredményei a 4.5.4 ábrán 
láthatók. Ezen kísérletek során szakító- és Erichsen próbatesteket 20, 30, 55, 85 és 120 °C/óra 
hevítési sebességgel hevítettem 690 °C-ig, majd ezen a hőmérsékleten hat órás hőntartás, 
végül kemencében történő lehűtés következett. Minden hevítési sebességhez három próbatest 
tartozott. A mérési eredményeket a 4.5.4 ábra tartalmazza. 
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4.5.4 ábra: A hevítési sebesség hatása a „B” jelű acél hidegen hengerelt, majd folyamatosan 

hevített próbaestjeinek lágyító hőkezelés utáni alakíthatóságára (Mucsi, 2014 b) 
 
Az r-érték a 20-55 °C/óra, míg az Erichsen-szám a 30-55 °C/óra hevítési sebesség 
intervallumban mutat maximumot. A hevítési sebesség 30 °C/óránál kisebb értékre 
csökkentése már nem okoz további növekedést az alakíthatósági jellemzők értékeiben. A 
maximális alakíthatósághoz tartozó hevítési sebesség intervallum, illetve a nitridkiválás és az 
újrakristályosodás közti összefüggés feltárására különböző hevítési sebességgel ~525-530  
°C-ig, tehát az újrakristályosodás kezdetéig (~ 5 % újrakristályosodott hányad eléréséig) 
hevítettem a próbatesteket. (Ehhez egy saját fejlesztésű ún. folyamatkövető célprocesszort 
használtam, melybe betápláltam az előzetes mérések alapján felállított újrakristályosodási 
kinetikát, és ez alapján on-line hőkezelés közben a hőmérséklet folyamatos mérése mellett 
becsülni tudtam az újrakristályosodott hányad értékét.) Megmértem a próbatestek szabad 
nitrogéntartalmát a 3.4 részben leírt módszerrel, majd ábrázoltam a nitridkiválás mértékét a 
hevítési sebesség függvényében. Ez látható a 4.5.5 ábrán.  

 
4.5.5 ábra: A hevítési sebesség és a nitridkiválási hányad újrakristályosodás kezdetekor 

mérhető értékének kapcsolata a „B” jelű acél hidegen hengerelt, majd folyamatosan hevített 
próbatesteire vonatkozóan (Mucsi, 2014 b) 
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Az alakíthatóság szempontjából optimális hevítési-sebesség tartományt szintén bejelöltem, 
melyet a görbére vetítve megkaptam, hogy az optimális hevítési sebesség (30-45 °C/óra) 
alkalmazásakor és ~5% újrakristályosodott hányad elérésekor kb. 37-57%-os mértékű 
nitridkiválás van jelen. Az újrakristályosodás során jelen lévő apró, a diszlokációk és a 
szemcsehatárok mentén elhelyezkedő nitridkiválások akadályozzák a hidegalakított szövetben 
az újrakristályosodási front lemezvastagság-irányú mozgását. Ez az újrakristályosodás 
befejeztével lágy, de 1:3-1:5 nyújtottságú szemcseszerkezetet eredményez, melynek alakítás 
közbeni vékonyodása jóval kisebb (emiatt alakíthatósága jobb), mint az azonos átlagos 
szemcsemérettel rendelkező, ámde egyenletes szemcsealakú lemezé. A 30, 55 és 120 °C/óra 
hevítési sebességgel hevített, majd 695 °C-on 6 órát hőkezelt próbatestek metallográfiai 
felvételei a 4.5.6 ábrán láthatók.  
 

 
4.5.6 ábra: A szemcsealak 30 (a.), 55 (b.) illetve 120 (c.) °C/óra hevítési sebességgel való 

felhevítés és 695 °C-on 6 órás hőntartás után 
 
Az apró nitridkiválások (eddig nem teljesen tisztázott mechanizmus szerint) elősegítik 
továbbá a jó alakíthatósággal jellemezhető {111}║RD textúra kialakulását. Mivel az ipari 
körülmények mellett végzett lágyító hőkezelés során a hevítési sebesség állandóan változik, 
csupán egy kiválasztott hőmérsékletintervallumra érvényes átlagos hevítési sebességet 
definiálhatunk. Emiatt az optimális alakíthatóság feltételét nem a hevítési sebesség, hanem a 
sokkal általánosabb nitridkiválás-újrakristályosodás fáziseltolódással definiálom. Az ipari 
hőkezelés akkor biztosít optimális alakíthatóságot (r-értéket illetve Erichsen-mélységet), ha a 
lágyító hőkezelés felhevítési szakaszában a nitridkiválás kb. 37-57%-os mértékben 
végbemegy 5% újrakristályosodott hányad eléréséig. Az ISD Dunaferr Zrt-nél megvalósított 
(az 5. fejezetben bemutatásra kerülő) hőkezelési módszer tervezésénél ezt is figyelembe 
vettem. 
 
 
4.6 A hőkezelt állapotban mérhető felső folyáshatárral kapcsolatos 
vizsgálati eredmények 
 
 
A felső folyáshatár egzakt méréséhez kapcsolódó problémakör tisztázása végett egy olyan új 
típusú befogórendszert fejlesztettem ki, mely alkalmas a szakító-próbatestek centrikus illetve 
(előre beállítható mértékben) excentrikus terhelésére. 
Az új, saját fejlesztésű befogórendszerrel különböző lemezvastagás irányú ex excentricitás 
mellett végeztem a „C” és „D” jelű acélból készült, hőkezelt állapotú próbatestek 
szakítóvizsgálatát. A hőkezelt állapotot hideghengerlés után 30 °C/óra sebességgel 650 °C-ig 
tartó hevítéssel, ezen a hőmérsékleten 5 órás hőntartással, majd kemencében való lehűtéssel 
értem el. A kimunkált szakító-próbatesteket szorosan egymás mellett hőkezeltem. 
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Az első vizsgálatsorozat során három kvázi azonos, ex=0,11±0,01 mm excentricitással 
rendelkező próbatesteket készítettem a „C” jelű acél hidegen hengerelt, majd lágyító 
hőkezelésen átesett próbatestein, a 3.6.6 részben leírt módszerekkel. Ezeken a próbatesteken 
(a geometria és a felületi érdesség ellenőrzése után) 2 mm/perces keresztfej sebességgel 
(1,72.10-4 1/s rugalmas szakaszra vonatkozó átlagos alakváltozási sebességgel) 
szakítóvizsgálatokat végeztem. Ezen mérések célja az volt, hogy adott excentricitás mellett 
vizsgáljam a mért felső folyáshatár értékek változását. A mérési eredmények a 4.6.1 ábrán 
láthatók. 
 

 
4.6.1 ábra: Három, megközelítőleg ugyanazon excentricitással (ex=0,11±0,01 mm) rendelkező 

próbatest szakítódiagramjának kezdeti szakasza (T=25 °C-on mérve, 1,72.10-4 1/s rugalmas 
alakváltozási sebességgel) 

 
A három próbatest szakítása során a felső folyáshatárhoz tartozó erőértékek 6528, 6490 és 
6573 N értéket képviseltek, melyek rendre 408, 406 illetve 410 MPa felső folyáshatárt 
jelentenek. Ezen mérési eredményekből látható, hogy ugyanazon excentricitás mellett kvázi 
azonos felső folyáshatár értékeket mérhetünk, azaz a befogórendszer (a nyúlásmérő bélyeges 
kísérleteket alátámasztva, 3.6.6 fejezet) alkalmas a tisztán egytengelyű, avagy az előre 
definiálható excentrikus terhelés reprodukálható kivitelezésére. 
 
A második kísérletsorozat célja a felső folyáshatár excentrikus terheléstől való függésének 
kimutatása. A kísérletsorozat során a „C” és „D” jelű acélból készült, hőkezelt állapotú 
próbatestek szakítóvizsgálatát végeztem el. A „C” jelű acélból származó próbatesteket 
ex=0,056, 0,15, 0,3 illetve 0,8 mm excentricitással terheltem. A szakítóvizsgálatot itt is 
elektromechanikus gépen, 25 °C-on, 2 mm/perc keresztfej sebességgel, azaz 1,72.10-4 1/s 
rugalmas szakaszra vonatkozó átlagos alakváltozási sebességgel végeztem. A teljes 
szakítódiagramok a 4.6.2 ábrán láthatók. 
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4.6.2 ábra: Négy különböző excentricitással terhelt a „C” jelű acélból készült, hőkezelt 

állapotú próbatestek szakítódiagramjai, 25 °C-on, 2 mm/perc kerestfej sebességgel mérve  
(Mucsi, 2013 a) 

 
A szakítódiagramok igen eltérő felső folyáshatárt, viszont kvázi azonos alsó folyáshatárt és 
szakítószilárdságot mértem. A felső folyáshatár értékében jelentkező különbségek 
kiemelésére a szakítódiagramok kezdeti szakaszát kinagyítottam, ez látható a 4.6.3 ábrán. 
 

 
4.6.3 ábra: A 4.6.2 ábrán bemutatott szakítódiagramok kezdeti szakasza (Mucsi, 2013 a) 
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A 4.6.2 és 4.6.3 ábrákon látható, hogy 0,056 mm excentricitásnál a felső folyáshatár a 
szakítószilárdságnál is jóval nagyobb, míg 0,8 mm-es excentricitás alkalmazása során alig 
nagyobb az alsó folyáshatár értékénél. A felső- és alsó folyáshatár és a szakítószilárdság 
értékét az excentricitás függvényében ábrázolva a 4.6.4 ábrán látható diagramot kaptam. 

 
4.6.4 ábra: A felső- és alsó folyáshatár, valamint a szakítószilárdság függése a 

szakítóvizsgálat során alkalmazott terhelés centrikusságától a „C” jelű acélból készült 
hőkezelt állapotú próbatesteknél (Mucsi, 2013 a) 

 
Az ábrán jól látható, hogy a felső folyáshatár értéke nagymértékben függ a terhelés 
centrikusságától. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy az alsó folyáshatár illetve a 
szakítószilárdság nem függ a terhelés centrikusságától. Ennek az oka, hogy mind az alsó 
folyáshatár, mind a szakítószilárdság már (a rugalmas alakváltozáshoz képest) nagy 
képlékeny alakváltozás után jelentkezik, tehát a próbatest szimmetriatengelye a képlékeny 
alakváltozás segítségével be tud állni a terhelőerő hatásvonalába. 
Hasonló eredményre jutottam a „D” jelű acél hőkezelt szakító-próbatestein végzett 
vizsgálatok során. A felső- és alsó folyáshatár, valamint a szakítószilárdság excentricitástól 
való függését a 4.6.5 ábra mutatja. 

 
4.6.5 ábra: A felső- és alsó folyáshatár, valamint a szakítószilárdság függése a 

szakítóvizsgálat során alkalmazott terhelés centrikusságától a „D” jelű acélból készült 
hőkezelt állapotú próbatestek esetében (Mucsi, 2013 a) 
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A „D” jel ű acélon végzett kísérletsorozat eredményei ugyancsak ezt mutatják, hogy a felső 
folyáshatár nagymértékben függ a terhelés excentricitásától, míg az alsó folyáshatár és a 
szakítószilárdság független attól. A 4.6.4 és 4.6.5 ábrát összehasonlítva láthatjuk, hogy a „C” 
és a „D” jelű acélból származó próbatesteken mért felső folyáshatár eltérő intenzitással 
csökken az excentricitás függvényében. Ennek oka feltételezhetően az, hogy a nem-
egytengelyű feszültségállapot hatása a különböző összetételű acélokban különbözőképpen 
jelentkezik. Az összetétel mind a jelen lévő fázisok, mind a szilárd oldatban lévő (és a folyási 
jelenséggel összefüggő) intersztíciós atomok mennyiségét befolyásolja. A felső folyáshatár 
értékét az excentricitás függvényében a 
 

x0,eHmért,eH edRR ⋅−=  (4.6.1) 
összefüggéssel írtam le, ahol ReH,0 a zérus excentricitás esetén mérhető, ún. extrapolált felső 
folyáshatár (MPa), mely megítélésem szerint egy új, szakítóvizsgálatokból megállapítható 
mérőszámnak (nem anyagjellemzőnek!) tekinthető; d a meredekségi tényező (MPa/mm), ex az 
excentricitás (mm). A „C” és „D” jelű acél felső folyáshatárára vonatkozó paraméterek a 4.6.1 
táblázatban találhatók. 
 

 Kísérleti anyag 
Paraméter „C” jelű, ST24 acél „D” jelű acél 

Extrapolált felső folyáshatár, 
ReH,0 (MPa) 

424,8 (~ 425) 368 

Meredekségi tényező, d 
(MPa/mm) 

157,3 62,9 

A lineáris illesztés korrelációs 
együtthatója, R2 (-) 

0,9951 0,9841 

4.6.1 táblázat: A „C” és „D” jelű acél extrapolált felső folyáshatára és a mért felső folyáshatár 
excentricitástól való függésének paraméterei (Mucsi, 2013 a) 

  
A „C” jel ű acél mért felső folyáshatára ~ 16 MPa-al csökken az excentricitás 0,1 mm-el való 
növelésének hatásaként. Ugyanakkor a „D” jelű acélnál az excentricitás 0,1 mm-el való 
változtatása  a mért folyáshatárt ~ 6 MPa-al változtatja meg. Az excentricitás értékek 
használata mellett bevezettem az általánosabb jelentéssel bíró φ szögeltérést (4.6.6 ábra), 
mely megadja a furatközpontokat összekötő egyenes (a terhelés hatásvonala) és a próbatest 
szimmetriatengelye által bezárt szöget. 

 
4.6.6 ábra: A furatközpontokat összekötő egyenes és a próbatest szimmetriatengelye által 

bezárt szög értelmezése 
 

A próbatestbe történő erőátadás a furatokon keresztül történik, azok középpontja határozza 
meg az erőbevezetés hatásvonalát. A φ szög tehát tulajdonképpen megadja az erőbevezetés 
hatásvonala és a próbatest szimmetriatengelye közti szögeltérést. A 4.6.7 ábrán a „C” jelű acél 
mérési eredményei láthatók φ szögeltérés függvényében. 
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4.6.7 ábra: A „C” jelű acél mért felső folyáshatárának értéke az erő terhelés hatásvonala és a 

próbatest szimmetriatengelye által bezárt szög függvényében 
 

 
 A mért felső folyáshatár tehát a φ szögeltérés függvényében a „C” jelű acélra:  
 

)MPa(11,7418,424fRR 0,eHC,mért,eH ϕ⋅−=ϕ⋅−=  (4.6.2) 

míg a „D” jelű acélra, hasonló elv alapján: 
 

)MPa(41,296368R D,mért,eH ϕ⋅−=  (4.6.3) 

Az egyenletekben φ értékét fokban kell helyettesíteni. 
 
Az itt bemutatott eredmények nem csupán anyagvizsgálati szempontból érdekesek. A folyási 
jelenség a diszlokációkat blokkoló intersztíciós atomokkal van összefüggésben. Egy 
képlékenyen alakváltozott állapotból kiindulva annál rövidebb idő alatt jelenik meg újra a 
folyáshatár, minál több a diszlokációk környezetébe vándoró nitrogén- illetve karbonatom 
(szobahőmérsékleten először a nitrogén, majd később a karbonatomok vándorlása történik 
meg). A felső folyáshatár egzakt mérésének lehetősége tehát megítélésem szerint egy új, 
eddigi öregítésen alapuló módszereknél (pl. Morrison, 1989) megbízhatóbb vizsgálati 
technikát biztosíthat a szabad, mozgóképes nitrogéntartalom méréséhez. 
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5. A disszertációban bemutatott eredmények ipari hasznosítása 
 
 
5.1 A csévélési hőmérséklet és a melegen hengerelt állapotban mérhető 
szemcseméret hatása a melegen hengerelt szalag oldott nitrogéntartalmára 
 
A disszertációban közölt mérési eredmények lehetővé teszik a csévélés utáni lassú hűlés 
közben történő nitridkiválási folyamat előrehaladottságának becslését. A melegen hengerelt 
tekercs felcsévélése után igen lassan, 2-3 nap alatt hűl le arra a hőmérsékletre (kb. 60 °C-ra) 
amelyen a további feldolgozás történhet. A lehűlési görbe szimulációval való becslése, illetve 
mérése is igen nehéz feladat, ezért az irodalomban fellelhető mérési eredményeket használtam 
fel a tekercs külső meneteiben, illetve a tekercs közepén lezajló nitridkiválási folyamat 
szimulációjához. Az Saboonchi és Hassanpour (2008) mérési eredményei 850 mm belső, 
1990 mm külső átmérőjű és 1200 mm széles tekercsre vonatkoztak. Chen és munkatársai a 
pontos tekercsméretet nem közölték, viszont a mérési eredményeik jó egyezést mutatnak 
Saboonchi és Hassanpour eredményeivel. A szimulációhoz használt lehűlési görbék az 5.1.1 
ábrán láthatók (Mucsi, 2014 a). 

 
5.1.1 ábra: Melegen hengerelt tekercs lehűlési görbéje, és a szimulációhoz használt illesztett 

függvények (Mucsi, 2014 a) 
 
A lehűlési görbéket egy egyszerű hatványfüggvénnyel írtam le: 
 ( ) b

i taTtT ⋅−=  (5.1.1) 
ahol Ti a maximális hőmérséklet (Ti=700 °C), a=115,56, b=0,491 a középső menetre, míg 
a=197,55 és b=0,3446 a külső menetre, t az idő órában.  
A nitridkiválási folyamat előrehaladottságának becslésére a disszertációban közölt, „B” jel ű 
acélra vonatkozó kiválási kinetikákat használtam fel (4.3.1 táblázat). A nitridkiválási 
folyamatot nem csak a tekercsen belöli pozíció, hanem a szemcseméret függvényében is 
vizsgáltam: a 9, illetve 23 µm-es szemcsemérettel mellett. A becsléshez a kinetikaillesztésnél 
is használt Avrami- illetve Arrhenius (3.5.2 és 3.5.3 egyenlet) függvényeket használtam. 
Mivel a tekercs hűlése közben a hőmérséklet folyamatosan változik, az Avrami-egyenlet 
differenciális formáját használtam a nitridkiválási folyamat szimulációjához (Réti és 
munkatársai, 1987): 
 

( )
n

1
1

Y1

1
lnlnY1)T(k)T(n

dt

dY
−


























−
⋅−⋅⋅=  (5.1.2) 
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A kinetikafüggvényben az n kitevő hőmérsékletfüggését (n(T)) is figyelembe vettem. Az n 
kitevőt a hőmérséklet függvényében az 5.1.2 ábrán látható lineáris függvényekkel írtam le. A 
9 µm-es szemcseméretre az Avrami-kitevő hőmérsékletfüggését az: 
 ( )948,0R4298,0T0024,0)T(n 2

S =−⋅=  (5.1.3) 

egyenlettel írtam le, míg 23 µm-es szemcseméretre az 
 ( )826,0R475,1T00478,0)T(n 2

L =−⋅=  (5.1.4) 

összefüggést használtam. 

 
5.1.2 ábra: A csévélés utáni lehűlés közben történő nitridkiválási folyamat szimulációjához 

használt n kitevők hőmérsékletfüggése (Mucsi, 2014 a) 
 

A nitridkiválási folyamatot tehát egy adott hőmérsékleten felcsévélt, az 5.1.1 ábra szerinti 
lehűlési görbével rendelkező tekercsben szimuláltam, saját fejlesztésű szimulációs szoftverrel. 
Az 5.1.1 egyenlet szerinti lehűlési görbét a csévélési hőmérséklet és a szobahőmérséklet 
(T=25 °C) között használtam. A csévélési hőmérsékletet 550 és 700 °C közötti értékekre 
választottam. Az 5.1.2 kezdetiérték-feladat megoldása után megkaptam az adott csévélési 
hőmérsékletről (550-700 °C-ról) adott szemcsemérettel (9 illetve 23 µm) rendelkező tekercs 
középátmérőjén, illetve külső meneteiben kivált nitridhányadot. Ezt ábrázolja az 5.1.3 ábra. 

 
5.1.3 ábra: A nitridkiválási hányad különböző csévélési hőmérsékletű és szemcseméretű 

melegen hengerelt tekercsek középső, illetve külső menetében (Mucsi, 2014 a) 
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Az ábrán látható, hogy a szemcseméret (akárcsak a 4. fejezetben bemutatott izoterm mérési 
eredmények szerint) intenzív hatással bír a nitridkiválási folyamatra. A szemcseméret 9 µm-
ről 23 µm-re való növelése a csévélés során kivált nitridhányadot másfél-kétszeresére növeli. 
A tekercs középátmérőjén, illetve külső menetén ugyancsak nagy különbségeket észlelhetünk. 
A szimulációs eredmények szerint a külső menet olyan nagy sebességgel hűl, hogy nagy, 650-
700 °C-os csévélési hőmérséklet alkalmazása során sem lesz több a nitridkiválási hányad 
20%-nál. Ugyanakkor a tekercs középátmérőjén szemcsemérettől függetlenül jelentősen nő a 
nitridkiválási hányad a csévélési hőmérséklet növelésével, 600 °C-nál a 20%-ot, míg 700 °C-
nál a 80%-ot is eléri. 550-570 °C-os csévélési hőmérséklet esetén mindkét szemcseméret és 
tekercsen belüli pozíció esetén 10% alatt marad a csévélés után kivált nitrogén mennyisége. 
A „B” jel ű acél 9 µm-es szemcsemérettel rendelkező térfogatrészében 47 ppm, míg 23 µm-es 
szemcsemérettel rendelkező térfogatrészében 49 ppm szabad nitrogéntartallmat mértem. Az 
acél teljes nitrogéntartalma 60 ppm, tehát a felcsévélt és lehűlt melegen hengerelt tekercsben a 
teljes nitrogéntartalom 22, illetve 18%-a már kiválás formájában van jelen. Az 5.1.3 ábrán a 
két számérték átlagát, azaz 20%-ot sárga színű négyzettel jelöltem. Az 5.1.3 ábrán bemutatott, 
méréseken alapuló szimulációs eredmények szerint a „B” jel ű acél 564 °C-os átlagos 
csévélési hőmérsékletéről való lehűlés során maximum 3-5% nitrogén képez nitrideket. Ez azt 
jelenti, hogy kb. ∆YN=15-17%-a a szabad nitrogéntartalomnak meleghengerlés, a csévélési 
hőmérsékletre való lehűtés, valamint a felcsévélési időtartam alatt alkot nitrideket. 
 
 
5.2 Az ISD Dunaferr Zrt.-nél megvalósított technológiaoptimalizálás 
 
A disszertáció témája szorosan kapcsolódik egy 2011-2012-ben az ISD Dunaferr Zrt.-nél 
megvalósult technológiaoptimalizáláshoz (Mucsi és munkatársai, 2012 a, b, c). A 2011-ben 
felmerült probléma a DC05 minőség gyárthatóságának hiánya volt. Ez azt jelentette, hogy a 
kémiai összetételre vonatkozó előírás megvalósulása mellett a gyártástechnológia nem tudta 
biztosítani a dresszírozás utáni, megfelelően alacsony egyezményes folyáshatárt (max. 180 
MPa), illetve a megfelelően nagy hengerlési irányra merőleges r-értéket (r90≥1,9). Az 
optimalizálás során több gyártástechnológiai paraméter változtatása, illetve egy új hőkezelési 
módszer kidolgozása is megtörtént. A gyártástechnológiai paraméterek javasolt értéken 
tartása biztosította a DC05-ös minőség gyárthatóságát, illetve nagymértékben növelte a 
DC05-es minőség gyártásbiztonságát. 
A gyártástechnológia optimalizálása tehát két fő területre terjedt ki: az alakíthatóság növelése, 
illetve a dresszírozás után mérhető egyezményes folyáshatár csökkentése. 
Az alakíthatóság kérdéskörének megoldása a következő elemeket tartalmazta: 

1. A lemezbugák előmelegítési hőmérséklete elegendően nagy legyen ahhoz, hogy a 
nitridek feloldódjanak. A technológia során alkalmazott előmelegítési hőmérséklet 
1250 és 1270 °C közti értéket képviseljen. A lemezbugák előmelegítése során a 
kiválások formájában jelen lévő nitridek feloldódnak, az acél nitrogéntartalma szilárd 
oldatba kerül. 

2. Az oldott nitrogéntartalom szilárd oldatban tartása egészen a lágyító hőkezelés 
kezdetéig. Ehhez rövid szúrásközti időtartamok a meleghengerlés során, 900 °C körüli 
meleghengerlési hőmérséklet, valamint 600 °C-nál kisebb csévélési hőmérséklet 
szükséges. A rövid szúrásközti időtartamok biztosítják a rövid meleghengerlési 
időtartamot, ezzel minimalizáljuk a meleghengerlés közben kivált nitridek 
mennyiségét. A 900 °C körüli meleghengerlési véghőfok biztosítja az utolsó szúrásban 
alakított ausztenit újrakristályosodását. Az ennél alacsonyabb meleghengerlési 
véghőmérséklet a 2.2 fejezetben bemutatott réteges szövetszerkezetet, esetleg alakított 
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felületközeli réteget eredményezhet. A csévélési hőmérséklet értéke döntően 
meghatározza a melegen hengerelt lemez szabad nitrogéntartalmát. Ahogy a 
szimulációs és mérési eredmények is reprezentálják, 600 °C alatti csévélési 
hőmérséklet biztosítja a szabad nitrogéntartalom oldatban maradását. Amennyiben 
nagyobb csévélési hőmérsékletet alkalmazunk, a felcsévélés utáni lassú, 2-3 napig 
tartó lehűlés során megtörténik a nitridkiválás; ezáltal nem tud az újrakristályosodás 
során megfelelő szövetszerkezet fejlődni. 

3. A hideghengerlés utáni lágyító hőkezelés felhevítési szakasza során a nitridkiválás kb. 
40-50%-os mértékben menjen végbe az újrakristályosodási folyamat előtt. Ezt a 
hevítési szakasz céltudatos megtervezésével értem el. 

 
A dresszírozás utáni egyezményes folyáshatár kérdéskörének megoldása a következő 
elemeket tartalmazta: 
 

1. A lágyító hőkezelés maximális hőmérsékletének és a hőntartás idejének optimális 
értékekre való beállítása szükséges a megfelelő folyáshatár eléréséhez. A hőntartás 
célja a szemcsedurvulás előidézése, melynek során a folyáshatár csökkenni fog. A 
lágyító hőkezelés során alkalmazott (~ 0,9% fogyással jellemezhető) dresszírozás 
ugyancsak csökkenti folyáshatár értékét kb. 8-12%-al. Minél nagyobb a hőntartás 
hőmérésklete, annál gyorsabban megy végbe a szemcsedurvulás, azaz annál kevesebb 
időre van szükség adott folyáshatár eléréséhez. Ugyanakkor a lágyító hőkezelés 
maximális hőmérsékletét érdemes 690-700 °C között tartani, a tekercsmenetek 
összesülésének elkerülése végett. 

2. A dresszírozásnál alkalmazott fogyás kb. 0,9%-os értéken tartása szükséges a 
dresszírozással elérhető legnagyobb folyáshatár-csökkenés elérése érdekében. Ennél a 
folyáshatárnál kisebb, illetve nagyobb mértékű dresszírozás csak nagyobb folyáshatárt 
eredményez. 

 
A meleghengerlési véghőmérséklet és a csévélési hőmérséklet hatásainak tisztázása után a 
lágyító hőkezelés optimalizálása következett. A lágyító hőkezelés optimalizálásához szakító-
próbatesteket, és a szakító-próbatestek mérőszakaszának közepére helyezett kisméretű, 
keménységmérés és metallográfiai csiszolat célját szolgáló hidegen hengerelt próbatesteket 
hőkezeltem. A hőkezelés 20, 55 illetve 120 °C/óra hevítési sebességgel történő felhevítésből, 
illetve 695 °C-on különböző idejű hőntartásból állt. A kemencében való lehűtés után 
keménységeket mértem, a szakítóvizsgálatok és szövetszerkezeti vizsgálatok pedig az ISD 
Dunaferr munkatársai által készültek. Az alábbi diagramok néhány fontos mérési eredményt 
ábrázolnak. A következő ábra a hőkezelt minták keménysége és alsó folyáshatára közötti 
összefüggést mutatja be. 
 

 
5.2.1 ábra: Az alsó folyáshatár és a keménység összefüggése (Mucsi és munkatársai, 2012 b) 
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A mérések tapasztalatai alapján a keménység-folyáshatár összefüggést első közelítésben nem 
befolyásolta a hevítési sebesség. A következő ábra a szakítószilárdság és a keménység 
összefüggését ismerteti. 

 
5.2.2 ábra: Az szakítószilárdság és a keménység összefüggése (Mucsi és munkatársai, 2012 b) 
 
A diagramok elemzése alapján joggal feltételezhető, hogy az újrakristályosodás során a 
keménység ismeretében a folyáshatár és a szakítószilárdság egyszerűen számítható, mivel a 
keménység és a szilárdsági tulajdonságok között lineáris a kapcsolat feltételezhető. 
Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy a relatív keménységcsökkenés és az 
újrakristályosodott hányad között is lineáris az összefüggés. Ezek alapján tehát az 
újrakristályosodás során az újrakristályosodott hányaddal vehető arányosnak a folyáshatár, 
valamint a szakítószilárdság csökkenése is. 
Érdemes a szakadási nyúlás és a folyáshatár közötti összefüggést külön is megvizsgálnunk a 
következő ábra segítségével. 

 
 

5.2.3 ábra: A szakadási nyúlás és az alsó folyáshatár közti kapcsolat (Mucsi és munkatársai, 
2012 b) 

 
A szakadási nyúlás maximumos görbe szerint változik az alsó folyáshatár függvényében. 
Ennek oka az, hogy a kb. 240 MPa-os alsó folyáshatár elérésekor az újrakristályosodás 
befejeződik, ettől kezdve a szemcsedurvulás mértéke szabja meg a folyáshatár értékét: minél 
inkább eldurvul a szemcseméret, annál kisebb lesz a folyáshatár. Ez a jelenség és az előző 
három diagram alapján azonosított tendencia igaz bármilyen hevítési sebesség 
alkalmazásakor.  
A képlékeny alakváltozási viszonyszám (r-érték) viszont érzékenyen függ a szemcsedurvítás 
előtti hőkezelés módjától. A következő ábra a folyáshatár és a normál irányú anizotrópia 
közötti összefüggést mutatja 55 °C/h átlagos hevítési sebességű lágyítások esetére. 
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5.2.4 ábra: 55°C/óra átlagos hevítési sebességgel hőkezelt szakító-próbatestek  képlékenységi 

anizotrópiája és az alsó folyáshatára közötti összefüggés (Mucsi és munkatársai, 2012 b) 
 
A képlékenységi anizotrópia (r-érték) a folyáshatár csökkenésével csökken, melynek az oka, 
hogy a szemcsedurvulás során nem az {111}║RD textúrával rendelkező szemcsék 
növekednek, hanem a növekedési irány véletlenszerű (random textúra). A jelenség azzal 
magyarázható, hogy a 30 °C/órás hevítési sebességgel hőkezelt mintákban az {111}║RD 
textúra intenzitása növekszik a szemcsedurvulás során. Ennek oka az, hogy a kisméretű, 
diszperz nitridkiválások megakadályozzák az {100}║RD és a random textúra kialakulását az 
újrakristályosodás közben, emiatt az {111}║RD textúra növekedése előtérbe kerül mind az 
újrakristályosodás mind a szemcsedurvulás közben. Ha az {111}║RD textúrakomponens 
mennyisége megnő, akkor az r-érték is megnő. A következő ábra 30 °C/óra átlagos hevítési 
sebességgel hőkezelt szakító-próbatestek képlékenységi anizotrópia értékének változását 
ábrázolja. 
 

 
5.2.5 ábra: A képlékenységi anizotrópia és az alsó folyáshatár közötti összefüggés 30°C/óra 
átlagos hevítési sebességgel hőkezelt szakítópróbatesteknél (Mucsi és munkatársai, 2012 b) 

 
Az 5.2.4 és 5.2.5 ábrák azt igazolják, hogy amennyiben az átlagos hevítési sebességet 
lecsökkentjük, a normál irányú anizotrópia a szemcsedurvulás során (és újrakristályosodás 
közben is) nőni fog. A normál irányú anizotrópia megfelelően magas értéken való tartása 
miatt tehát a legfőbb feladat a megfelelő – kellően kicsi – átlagos felhevítési sebesség 
biztosítása. 
A lágyítás során kialakuló felhevítési sebesség megfigyeléseink alapján a kétparaméteres 
folyásgörbe egyenlet keményedési kitevőjét lényegében nem befolyásolja. Ezt bizonyítja a 
következő diagram is. 
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5.2.6 ábra: A kétparaméteres folyásgörbe egyenlet keményedési kitevője és az alsó 

folyáshatár közötti összefüggés (Mucsi és munkatársai, 2012 b) 
 

 
Javaslat a hőkezelési technológia optimalizálására 
 
Az elvégzett kísérleti és vizsgálati munka, valamint elméleti megfontolások alapján 
definiálhatók azok az alapelvek, melyek a megfelelően magas r érték és megfelelően alacsony 
folyáshatár elérésének céljából a műszakilag és gazdaságilag megfelelő lágyítási technológia 
tervezésénél figyelembe veendők. 
 
A mérések és a szimulációk eredményei alapján az alábbi idő-térhőmérséklet görbével 
jellemzett lágyítási technológia alkalmazását javasoltam az üzemi kísérlet végrehajtása során. 
 

 
 

5.2.7 ábra: A javasolt hőkezelés idő térhőmérséklet görbéje, valamint a középső tekercs külső 
felületén, a külső felülttől ¼, ½ valamint ¾ tekercsvastagságra lévő pontok szimulált hevülési 

görbéi (Mucsi és munkatársai, 2012 a, b) 
 

A kemence térhőmérsékletében kb. 570°C-nál egy hőntartási lépcső beiktatását javasoltam. A 
tekercs egyes pontjai természetesen ennél jóval kisebb hőmérséklettel rendelkeznek. A 
hőntartási lépcsőnek kettős szerepe van: egyrészt 400-500°C között a hevítési sebesség 
lelassul, így a nitridkiválás meg tud történni kb. 40-50%-ban az újrakristályosodási folyamat 
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előtt. A hőkiegyenlítő lépcső a tekercsen belüli hőmérsékleti inhomogenitást is csökkenti, így 
a szalag hosszában mutatkozó mechanikai tulajdonság szórás várhatóan csökken. A javasolt 
technológia másik jellegzetessége a maximális hőmérséklethez tartozó hosszabb hőntartási 
idő, mely a megfelelő mértékű szemcsedurvulást, ezzel a megfelelően kis folyáshatárt hivatott 
biztosítani. 
A következő táblázat a javasolt hőkezelés alkalmazásával a modell alapján becsült várható 
anyagtulajdonságokat tartalmazza. Az itt látható értékek természetesen a dresszírozás előtti 
állapotot jelentik. 
 

Tulajdonság Érték 
Alsó folyáshatár 198-205 MPa 
r-érték, r90 2-2,2 
Keményedési kitevő 0,26 
A80 35% 
Keménység 105HV5,2 

5.2.1 táblázat: Várható keresztirányú anyagtulajdonságok az 5.2.7 ábra szerinti hőkezelés után 
(Mucsi és munkatársai, 2012 a) 

 
A következő ábra az üzemi körülmények között végzett, optimalizálás előtti lágyítási 
paramétereket és a 5.2.7 ábrán bemutatott, általam javasolt hőkezelési technológiát hasonlítja 
össze. Az ábrán jól látható, hogy a hőkezelési idő kb. 5-8 órával hosszabbodik meg, jóllehet 
ebből valamennyit rövidíteni lehet a hűtési folyamat során. 
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5.2.8 ábra  A javasolt hőkezelés idő-térhőmérséklet görbéje (piros vonal), az eredeti 

technológia idő-térhőmérséklet függvénye (fekete görbe) valamint az eredeti technológia 
során a tekercsek különböző részén kialakult hőmérsékletfüggvények (Mucsi és munkatársai, 

2012 a) 
 
Megítélésem szerint a javasolt technológiai változtatások végrehajtásával és a módosított 
technológiával az üzemi körülmények között gyártott tekercsek hőkezelési és mechanikai 
tulajdonságainak folyamatos értékelésével a technológia tovább optimalizálható. 
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Az üzemi kísérlet eredményei 
 
A javasolt hőkezelési technológia ipari alkalmazására üzemi kísérlet keretében került sor. A 
tekercsek azonosítóit, méret adatait, összetételét, csévélési hőmérsékletét, a ténylegesen 
megvalósult hőmérsékletvezetést, a dresszírozás paramétereit, valamint a mechanikai és 
metallográfiai eredményeket a kísérleti programról készült üzemi jegyzőkönyv tartalmazza. 
Az üzem által előzetesen megküldött, mechanikai tulajdonságokat tartalmazó adatsor 
alkalmas arra, hogy a hőkezelés sikeressége megítélhető legyen. A méréseket a hengerlési 
iránnyal párhuzamosan, azzal 45 °-ot bezáróan, illetve arra merőlegesen kimunkált hőkezelt, 
illetve dresszírozott állapotú szakító-próbatesteken végezték. Minden szöghelyzetben tíz 
párhuzamos vizsgálat készült.  
Az egyedi próbatesteken mért mechanikai tulajdonságok átlagértékeit és szórását szemléltetik 
az 5.2.9-5.2.13 ábrák. 
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5.2.9 ábra: A folyáshatár értékek átlaga 
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5.2.10 ábra: A szakítószilárdság értékek átlaga 
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5.2.11 ábra: A szakadási nyúlás értékek átlaga 
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5.2.12 ábra: A r-értékek átlaga 
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5.2.13 ábra: ábra  A keményedési kitevő (m) értékek átlaga 
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Összességében megállapítható, hogy dresszírozott állapotban a tekercsek átlagos mechanikai 
tulajdonságai megfelelnek a DC05 minőségre vonatkozó előírásoknak. A javasolt hőkezelési 
technológia alkalmazása mellett – és természetesen a megfelelően alacsony csévélési 
hőmérséklet betartásával – az előírt alacsony folyáshatár megfelelően nagy r-érték mellett 
biztosítható. 
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Összefoglalás 
 
 
A disszertációmban bemutattam a DC04-05 minőségek gyártása során lejátszódó 
nitridkiválási folyamat kinetikai vizsgálatát, a kapcsolódó kérdéskör tisztázását. Melegen és 
hidegen hengerelt állapotú acélokban vizsgáltam a nitrikiválási folyamatot. Melegen hengerelt 
állapotban egy termofeszültség-mérésén alapuló, már az irodalomban publikált módszert 
használtam a nitridkiválási folyamat kinetikai vizsgálatára. A módszer több egymás utáni 
hőkezelési illetve alakítási lépésből áll, és a nitridkiválás mértékének megállapítása helyett az 
acél szabad nitrogéntartalma mérhető vele. Hidegen hengerelt állapotú próbatestekben lezajló 
nitridkiválási kinetika felállítására viszont a már említett módszert továbbfejlesztettem. A már 
meglévő, illetve a továbbfejlesztett mérési módszerekkel felállítottam mind hidegen, mind 
melegen hengerelt állapotú S235, illetve DC05-ös minőségekre vonatkozó nitridkiválási 
kinetikát. A vizsgált DC05-ös szalag melegen hengerelt állapotban a lemezvastagság mentén 
réteges szövetszerkezetet mutatott: a lemez felületközeli, kb. 0,8 mm vastag rétegében 23 µm, 
míg a középvonalban 9 µm átlagos szemcseméret volt jellemző. Ez a rétegesség csupán a 
meleghengerlés utolsó szúrásában alakult ki, így lehetőségem nyílt a szemcseméret 
nitridkiválási folyamatra gyakorolt hatásának vizsgálatára is. 
A termofeszültség mérések, illetve a nitridkiválási kinetikák elemzése kapcsán 
megállapítottam, hogy 75%-os fogyással hidegen hengerelt állapotban a nitridkiválási 
folyamat sokkal gyorsabban végbemegy (adott hőmérsékleten), mint melegen hengerelt 
állapotban. Ez annak köszönhető, hogy hidegen hengerelt állapotban a jelen lévő rácshibák 
igen nagyszámú nukleációs helyként működnek.  
A szemcseméret hatásának kimutatását célzó kísérletek eredményeként elmondható, hogy 
melegen hengerelt állapotban erőteljes hatással bír a szemcseméret a nitridkiválási 
folyamatra: a folyamat sebességével összefüggésben lévő k sebességi állandó 9 µm átlagos 
szemcseméret mellett kb. 34-38%-al nagyobb, mint 23 µm átlagos szemcseméretű szövetben. 
Meg kell azonban jegyeznem, hogy a folyamat előrehaladtával a 9 µm és 23 µm átlagos 
szemcsemérettel rendelkező szövetben lezajló nitridkiválási folyamat közti különbség a 
folyamat előrehaladtával egyre csökken. Ez azzal magyarázható, hogy ekkor a kiválás 
nagyrészt már nem a szemcsehatárok mentén, hanem a szemcsék belsejében jelen lévő 
nukleációs helyek környezetében történik. Hidegen hengerelt állapotban a szemcseméret 
nitridkiválásra gyakorolt hatása gyakorlatilag nem észrevehető. Ez feltételezhetően annak 
köszönhető, hogy hidegen hengerelt állapotban a kiválások keletkezése és növekedése 
nagyrészt a szemcsék belsejében jelen lévő nukleációs helyeken történik, melynek 
köszönhetően a szemcsehatárok elvesztik domináns szerepüket. 
A nitridkiválási folyamat látszólagos aktiválási energiája 180-255 kJ/mol tartományban 
mozgott, minden esetben. Ez az érték megegyezik az alumíniumatomok ferritben történő 
diffúziójának aktiválási energiájával, így feltételezhető, hogy a nitridkiválási folyamatot az 
alumíniumatomok rácsban történő diffúziójának sebessége vezérli. 
A hőkezelt állapotban mérhető felső folyáshatár vizsgálata során egy új típusú 
befogórendszert fejlesztettem ki, mellyel lehetőség nyílik szakító-próbatestek egytengelyű, 
illetve előre definiált és reprodukálható excentrikus terhelésére. Az új típusú 
befogórendszerrel végzett vizsgálatok eredményeként elmondható, hogy a felső folyáshatár 
igen érzékenyen változik a terhelés és a próbatest szimmetriatengelyének egytengelyűségi 
hibájának hatására. Megállapítottam továbbá, hogy a felső folyáshatár mért értéke különböző 
anyagminőségek vizsgálata során a terhelés centrikussági hibájától nem azonos mértékben 
függ. A kidolgozott kísérleti metodika alkalmazásával lehetőség nyílik a tiszta egytengelyű 
feszültségállapotban mérhető felső folyáshatár  (ún. extrapolált felső folyáshatár) 
megállapítására is. Az új típusú befogórendszerrel elért eredmények nem csak anyagvizsgálati 
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szemszögből érdekesek. Egy keményedési szakaszig felterhelt majd leterhelt szakítópróbatest 
felső folyáshatára annál gyorsabban fog újból megjelenni, minél nagyobb a szabad, 
mozgóképes nitrogén- és karbontartalom. Így az egytengelyű feszültségállapot jelenlétekor 
mérhető felső folyáshatárt (extrapolált felső folyáshatárt) megítélésem szerint összefüggésbe 
lehet hozni a szabad intersztícióstartalommal, mely egy jövőbeni kutatás tárgyát képezheti. 
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A kutatómunka új tudományos eredményei 
 
 
A kutatómunka új tudományos eredményei a DC05 acélban lejátszódó nitridkiválási 
folyamatról, valamint a St24 minőségen végzett speciális szakítóvizsgálatokhoz 
kapcsolódnak. A nitridkiválási folyamat és annak újrakristályosodásra kifejtett hatása 
kulcsfontosságú szerepet játszik az alumíniummal csillapított lágyacél szalagok 
gyártástechnológiájában. 
A nitridkiválási folyamat kinetikáját a DC05 minőségű, 883 °C átlagos meleghengerlési 
véghőmérséklettel és 564 °C átlagos csévélési hőmérséklettel jellemezhető tekercs első 
menetéből, a szalag középvonalából kimunkált próbatesteken vizsgáltam. Az acél összetétele, 
tömegszázalékban kifejezve: 0,044% C, 0,26% Mn, 0,009% Si, 0,009% S, 0,008% P, 0,031% 
Al, 0,02% Cr, 0,015 Ni, 0,006% N és (Ti, Mo, Nb, V<0,001%). A 4 mm vastag melegen 
hengerelt lemezt a vastagság mentén három réteg jellemezte. A két, 0,8 mm vastag 
felületközeli rétegben az (MSZ EN ISO 643:2003 szerint meghatározott) átlagos 
szemcseátmérő 23 µm (a szemcseméret fokozatszám G8), míg a középső, 2,4 mm vastag 
rétegben az átlagos szemcseátmérő 9 µm (a szemcseméret fokozatszám G11) értékű volt. A 
nitridkiválási folyamatot a 23, illetve a 9 µm átlagos szemcseátmérőjű rétegből kimunkált 
próbatesteken vizsgáltam. A hidegen hengerelt állapot eléréséhez a kimunkált próbatesteket 
75%-os fogyással hidegen hengereltem. A nitridkiválási folyamatot termofeszültség-
méréseken alapuló módszerrel vizsgáltam. A nitridkiválási folyamat kinetikáját az 

( )n)tk(exp1Y ⋅−−=  Avrami-típusú kinetikafüggvénnyel, illetve a ))TR/(Qexp(Ak ⋅−⋅=  
Arrhenius-típusú függvénnyel írtam le. 
A St24 acélt használtam a felső folyáshatár erőterhelés centrikusságától való függésének 
vizsgálatára. Az acél összetétele tömegszázalékban: 0,024% C, 0,008% Si, 0,195% Mn, 
0,041% Al, 0,021% Cr, 0,005% N és 0,003% B. A vizsgálatokat 886 °C átlagos 
meleghengerlési véghőmérséklettel és 566 °C átlagos csévélési hőmérséklettel jellemezhető, 
ipari körülmények mellett 75%-os fogyással hidegen hengerelt majd lágyított acéllemezen 
végeztem. A szakító-próbatesteket laboratóriumi körülmények között hőkezeltem: 30 °C/óra 
sebességgel 650 °C-ig hevítettem, ezen a hőmérsékleten 5 órás hőn tartás, majd kemencében 
való lehűtés következett. 
 

1. Tézis: 
 
Kísérleti úton, termofeszültség-mérésekkel kimutattam, hogy a DC05 minőségű, 60 tömeg 
ppm teljes nitrogéntartalmú acéltekercs melegen hengerelt és szobahőmérsékletre hűlt 
állapotban átlagosan 48 tömeg ppm kiválások formájában nem kötött (szabad) nitrogént 
tartalmazott. Az acél teljes nitrogéntartalmának tehát 80%-a kiválások formájában nem kötött, 
míg 20%-a kiválások formájában kötött. A termofeszültség-mérések eredményein alapuló 
szimulációk segítségével kimutattam, hogy egy 850 mm belső átmérőjű, 1990 mm külső 
átmérőjű és 1200 mm magasságú acéltekercs 564 °C-os csévélési hőmérsékletről való 
lehűlése során a szabad nitrogéntartalom csupán 3-5% -a képez nitrideket. Ez azt jelenti, hogy 
a szabad nitrogéntartalom kb. 15-17%-a a csévélést megelőző technológiai lépések során 
alkot kiválásokat. (Mucsi, 2014 a) 
 

2. Tézis: 
 
A DC05 minőségű, melegen hengerelt állapotú acélban lejátszódó nitridkiválási folyamatot 
leíró, 550 és 700 °C közötti izotermikus hőkezelésekre vonatkozó Avrami és Arrhenius 
egyenleteinek paramétereit a T1. táblázatban adtam meg. A kinetikai vizsgálat segítségével 
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bebizonyítottam, hogy az Avrami-típusú kinetikafüggvény mindkét paramétere (k és n) függ a 
meleghengerlés utáni ferrit szemcseméretétől. Az Avrami-kitevő 550 és 700 °C közötti 
tartományra számolt számtani középértéke 9 µm-es átlagos szemcseátmérőnél 07,1n

9
= , míg 

23 µm-es átlagos szemcseátmérőnél 52,1n
23

= . 

Az illesztett k(T) függvény értéke az 550 és 700 °C közötti hőmérséklet-intervallumban 9 µm-
es szemcseméretnél 34-38%-al nagyobb, mint 23 µm-es szemcseméretnél. (Mucsi, 2014 a) 
 
T1. Táblázat 

Átlagos  
szemcseátmérő 

(µm) 

T 

(°C) 
n (-) k (1/s) 

Az Y(t) függvény 
korrelációja 

R2 (-) 

Q 
(kJ/mol) 

A (1/s) 
A k(T) függvény 

korrelációja 
R2 (-) 

550 0,89 1,18.10-5 0,994 
600 0,98 6,63.10-5 0,978 
650 1,18 4,21.10-4 0,992 

9 

700 1,22 1,60.10-3 0,990 

221 1,196.109 0,998 

  07,1n
9

=       

550 1,19 8,13.10-6 0,992 
600 1,26 5,28.10-5 0,986 
650 1,82 3,17.10-4 0,976 

23 

700 1,79 1,14.10-3 0,986 

222 9,967.108 0,998 

  52,1n
23

=       

 
3. Tézis: 

 
A DC05 minőségű, hidegen hengerelt állapotú acélban lejátszódó nitridkiválási folyamatot 
leíró, 430 és 510 °C közötti izotermikus hőkezelésekre vonatkozó Avrami és Arrhenius 
egyenleteinek paramétereit a T2 táblázatban adtam meg. A 9 illetve 23 µm-es átlagos melegen 
hengerelt állapotban mérhető szemcseátmérőhöz tartozó, de hidegen hengerelt állapotra 
vonatkozó nitridkiválási kinetikafüggvény Avrami-kitevőinek 430-510 °C-ra számolt 
számtani középértéke két tizedesjegyre, (és három értékes jegyre) nézve megegyezik, értékük: 

52,0nn
239

== ; ugyanakkor a k sebességi állandók hányadosa 430, 470 és 510 °C-on rendre 

1,63, 1,30, illetve 0,95. (Mucsi, 2014 a) 
 
T2 táblázat 

Átlagos 
szemcseátmérő 

(µm) 

Tp 

(°C) 
n (-) k (1/s) k9/k23 

Az Y(t) 
függvény 

korrelációja, 
R2 (-) 

Q 
(kJ/mol) 

A (1/s) 

A k(T) 
függvény 

korrelációja 
R2 (-) 

430 0,56 8,71.10-7 1,63 0,994 

470 0,51 1,07.10-5 1,30 0,997 9 

510 0,49 4,38.10-5 0,95 0,988 

225 5,255.1010 0,983 

  52,0n
9

=        

430 0,53 5,33.10-7  0,998 

470 0,47 8,22.10-6  0,996 23 

510 0,55 4,61.10-5  0,998 

256 6,259.1012 0,990 

  52,0n
23

=        
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4. Tézis: 
 
Kísérleti úton kimutattam, hogy a DC05 minőségű acéllemez r90-értéke (képlékeny 
alakváltozási viszonyszáma a hengerlési irányra merőlegesen mérve) és Erichsen mélyítési 
száma akkor lesz közel maximális, ha a hideghengerlést követő lágyító hőkezelés közben a 
nitridkiválási folyamat 37…57%-os mértékben végbemegy 5% újrakristályosodott hányad 
eléréséig. Ez a megállapítás képezi az Erichsen-szám és a képlékenységi anizotrópia 
szempontjából optimális ipari harangkemencés lágyítási technológia alapját. (Mucsi, 2014 b) 
 
 

5.  Tézis:  
 
A St24 minőség szakítóvizsgálatait az általam tervezett speciális szakítópróbatest 
befogórendszerrel végeztem, 25 °C-on, 1,72.10-4 1/s rugalmas felterhelésre vonatkozó átlagos 
alakváltozási sebességgel. A szakító-próbatestek alsó folyáshatára és szakítószilárdsága 
rendre: ReL=289±5 MPa és Rm=334±4 MPa. A mért felső folyáshatár erőterhelés 
centrikusságától való függését a T1 ábra szerinti geometriai méretekkel jellemezhető 

próbatestekre az )MPa(11,741425fRR 0,eHeH ϕ⋅−=ϕ⋅−=  (R2=0,9951) egyenlet írja le, 

ahol ReH,0 a szigorúan egytengelyű erőterhelés alkalmazásakor mérhető felső folyáshatár 
(MPa), φ a próbatest szimmetriatengelye és a terhelőerő hatásvonala által bezárt szög fok 
mértékegységben helyettesítve, f a meredekségi tényező (MPa/°). Az egyenlet értelmezési 
tartománya °≤ϕ≤° 183,00 , értékkészlete  MPa425RMPa289 eH ≤≤  (Mucsi, 2013 a). 

 
T1 ábra: 
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M1. ábra: A szabad nitrogén mérésénél használt kísérleti  
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M2 ábra: Egy próbatest hőmérséklet-idő hőkezelési függvényének mérési eredménye a szabad 

nitrogén mérésénél használt 700 °C-on, 1 percig tartó hőkezelés során 
 

 
M3 ábra: Az Erichsen-szám méréséhez használt berendezés 
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M4 ábra: A transzmissziós elektronmikroszkópi vizsgálatokhoz használt Jeol JEM-2100F 

típusú transzmissziós elektronmikroszkóp 
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M5 ábra: 500 °C-on 2 napig izotermásan, majd 560 °C-ig 55 °C/óra hevítési sebességgel 

felhevített majd vízben lehűtött részlegesen újrakristályosodott próbatest („B” jelű acél, DC05 
minőség) transzmissziós elektronmikroszkópi felvételei, három különböző nagyításon 



 
 

 
M6 ábra: Egy kiválás és a szemcsehatár kölcsönhatása 
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M7 ábra: 500 °C-on 2 napig izotermásan, majd 560 °C-ig 55 °C/óra hevítési sebességgel 

felhevített majd vízben lehűtött részlegesen újrakristályosodott próbatestben található 
nitrogént és alumíniumot tartalmazó kiválás („B” jelű acél, DC05 minőség) transzmissziós 

elektronmikroszkópi felvétele. A jelölt pontok EDS-el mért összetétele az alábbi táblázatban 
látható: 

 
Spectrum C N Al Fe Total 
      
Spectrum 1 31,36  4,23 64,41 100,00 
Spectrum 2 28,00  5,73 66,27 100,00 
Spectrum 3 23,63 2,75 5,68 67,95 100,00 
Spectrum 4 27,69   72,31 100,00 
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M8 ábra: Az M7 ábrán jelölt mérési pontokhoz tartozó EDS spektrumok 
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M9 ábra: A szakító-próbatestek geometriai méreteinek ellenőrzéséhez, valamint felületi 

érdességük méréséhez használt berendezés 

 
M5 ábra: Egy tipikus, szakítópróbatesten mért érdességprofil. Ra=0,23 µm, Rz=1,73 µm 

 

 
M6 ábra: A szakító-próbatestekre ragasztott erősítőlemezek furatának elkészítéséhez használt 

saját fejlesztésű készülék 
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M7 ábra: A speciális befogórendszerrel végzett szakítóvizsgálatok egyikéről készült 
videofelvétel pillanatképei. Jól látható az első Lüders-front, valamint a tűszerű, 

szakítószilárdságnál is nagyobb felső folyáshatár. 
 

 


