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Összefoglalás 

Doktori értekezésemben acélok szemcsehatárainak tudatos módosítására irányuló eljárá-

sok vizsgálatával foglalkozom. Ennek keretében bemutatom a szemcsehatár-szerkezetet mó-

dosító kezelések hatását az AISI 304 típusú ausztenites acél speciális szemcsehatáraira. 

A szemcsehatárok általános tulajdonságainak ismertetése után összefoglalom a szemcse-

határok által befolyásolt anyagszerkezeti folyamatokat és jellemzem a különleges 

szemcsehatártípusokat. Részletesen bemutatom az irodalomban leggyakrabban használt mo-

delleket, amelyek segítségével leírhatjuk a periodikus geometriai elrendezıdéssel rendelkezı 

speciális szemcsehatárokat – különös tekintettel a vizsgálataim során használt, legelterjedtebb 

Coincident Site Lattice (CSL) modellre. A szemcsehatár-szerkezet vizsgálatára alkalmas 

fényoptikai, röntgensugaras és elektronsugaras módszerek és berendezések ismertetése során 

bıvebben tárgyalom a visszaszórtelektron-diffrakció elvén mőködı EBSD-berendezés mőkö-

dését, valamint az EBSD-vizsgálatok elvégzéséhez szükséges minta-elıkészítés módját. Rö-

viden összefoglalom a fémtechnológiai gyakorlatban használatos termomechanikus kezelések 

fajtáit, kiemelve a szemcsehatár-szerkezet módosítása céljából általánosan alkalmazott típust. 

Részletesen ismertetem az ausztenites acélok szemcsehatár-szerkezetének módosítására tett 

erıfeszítések eddig publikált eredményeit és a felismert törvényszerőségeket, ezután rávilágí-

tok az eddig közölt kutatási eredmények további finomítási lehetıségeire. 

Az elvégzett kutatásaimat bemutató fejezetben vizsgálom a termomechanikus kezelések 

hatását a térben középpontos köbös szerkezető Armco-vas szemcsehatár-szerkezetére. Kidol-

gozom az AISI 304 típusú acél EBSD-vizsgálatához célravezetı minta-elıkészítési módszert 

és bemutatom a minta-elıkészítésnek az elérhetı képminıségre gyakorolt hatását. Meghatá-

rozom a speciális szemcsehatárok arányainak változását a deformáció függvényében, hidegen 

hengerelt AISI 304 típusú acél esetében. Megvizsgálom a hın tartás idıtartamának hatását a 

hıkezelésnek kitett AISI 304 típusú acél speciális szemcsehatáraira. Hideghengerlésbıl és 

hıkezelésbıl álló termomechanikus eljárásnak alávetett AISI 304 típusú acél minták esetében 

vizsgálom az alkalmazott ciklusszám, az alakítás mértéke és a hın tartási idı változtatásának 

hatását a szemcsehatár-szerkezetre. Vizsgálati eredményekkel illusztrálom, hogy a mérési 

adatok kiértékelésékor használt beállítások erısen befolyásolják a kapott eredményeket, ez-

után meghatározom az optimális kiértékelési beállításokat a mérési eljárás tökéletesítése érde-

kében. 
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Gyakran elıforduló fogalmak és rövidítések 

Szemcse: az értekezésben ismertetett EBSD-vizsgálatok során használt „szemcse” fogalom 

nem a hagyományos metallográfiai értelemben vett szemcsét jelöli, hanem a mért orientációs 

viszonyokon alapuló, némileg önkényesen meghatározott anyagrészt (annyiban önkényes, 

hogy a toleranciák tetszılegesen változtathatók). 

Szemcsehatár: az a felület, ahol két egymástól eltérı orientációjú szemcse találkozik. Ennek 

megfelelıen az értekezésben bemutatott vizsgálatok során a hagyományos metallográfiában 

nem mindig szemcsehatárnak tekintett ikerhatárokat is a szemcsehatárok közé sorolom. 

Szemcsehatár-geometria: két szomszédos szemcse kristálytani kapcsolatát leíró makroszko-

pikus paraméterek matematikai leírása. 

Szemcsehatár-sík: az a sík két szemcse között, amely a szemcsehatárt az érintısíkjával defi-

niálja, hivatkozva arra a mindkét szemcsében vett N1, N2 normálisaival. Természetesen a 

szemcsehatár ritkán sík a valóságban, sokkal inkább egy görbült felület, azonban a számítások 

leegyszerősítése érdekében szemcsehatár felülete a síkmetszeten megjelenı nyomvonalára 

illesztett szemcsehatár-síkkal közelíthetı. 

Szemcsehatárok hossza: a szemcsehatár hossza alatt az EBSD-mérések során vizsgált felület 

és a szemcsehatár metszésvonalának hosszát értjük. Természetesen a szemcsehatár-felület 

területének mérése helyesebb lenne, de feltételezzük, hogy a vizsgált keresztmetszeteken 

megjelenı szemcsehatár-vonalak eloszlása jellemzı az egész térfogatra. 

Szemcsehatárok szöge: a szemcsehatárokat szokás az ıket közrefogó szemcsék orientációkü-

lönbségével jellemezni. Ez az orientációkülönbség a szemcsehatár szöge. 

Általános vagy véletlenszerő szemcsehatár: olyan nagyszögő szemcsehatár, amely nem 

rendelkezik kristálytanilag rendezett, periodikus szerkezettel. 

Speciális szemcsehatár: a véletlenszerő szemcsehatárokétól eltérı (anyagtulajdonságok 

szempontjából jobb) tulajdonságokkal bíró szemcsehatár. 

Geometriai értelemben speciális szemcsehatár: periodikus geometriával rendelkezı szem-

csehatár. Nem minden esetben hordoz különleges anyagtulajdonságokat. 

Koherens ikerhatár: Ha egy szemcsehatár-felület két oldalán az egyik szemcse orientációját 

tekintve a másik tükörképének felel meg, akkor a két szemcse ikerhelyzetben van. Az a sík, 

amelyre a szimmetria teljesül, az ikersík. Ha a két szemcse az ikersík mentén érintkezik, ak-

kor a szemcsehatár koherens ikerhatár. 

Nem koherens ikerhatár: akkor keletkezik, ha a két ikerhelyzetben lévı szemcse nem az 

ikersík mentén érintkezik. A vizsgálataim során az ikerhatárokat szemcsehatárnak tekintem, 
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ugyanis a visszaszórtelektron-diffrakciós módszer alkalmazásakor minden nagyszögő határ 

szemcsehatárnak minısül. 

CSL (Coincident Site Lattice vagy Coincidence Site Lattice): koincidenciarács vagy egy-

beesı pontok rácsa, amely olyan speciális orientációkülönbség esetén alakul ki két szemcse 

között, amelynél – a képzeletben egymásba növesztett – két szemcse rácspontjainak egy része 

azonos helyre esik. 

CSL-határ: olyan határ, ahol a két szomszédos szemcse orientációkülönbsége megfelel a 

CSL-modellben leírt feltételeknek. A speciális szemcsehatár elnevezés a szakirodalomban 

leggyakrabban a CSL-határokat jelöli, ezért az értekezésben bemutatott vizsgálatok során a 

speciális szemcsehatárok alatt a CSL-határokat értem. 

Σ-érték: a CSL elemi cellája és a kristályrács elemi cellája térfogatának aránya. Geometriai-

lag bizonyíthatóan páratlan szám. Ha értéke 49-nél nagyobb, a szemcsehatárt nem tartjuk 

CSL-határnak, mert ilyenkor már olyan kicsi az egybeesı rácspontok aránya, hogy a szem-

csehatár véletlenszerő határnak tekinthetı. 

GBE (Grain Boundary Engineering): olyan eljárások és technológiák, amelyek az anyag 

speciális szemcsehatárai arányának tudatos növelésére irányulnak, jobb makroszkopikus 

anyagtulajdonságok elérése érdekében. 

GBCD (Grain Boundary Character Distribution) : szemcsehatártípus-eloszlás. Gyakran 

használt, számszerősíthetı jellemzı a szemcsehatár-szerkezet leírására. Megmutatja, hogy a 

vizsgált anyagban milyen jellegő szemcsehatárok találhatók és egymáshoz képest milyen 

arányban. 

Termomechanikus kezelés: képlékenyalakítás és hıkezelés összekapcsolása meghatározott 

tulajdonságok elérése céljából [Hatala 1992]. A termomechanikus kezelés alatt hazánkban 

gyakran a termomechanikus hengerlést értik, amely tulajdonképpen egy szabályozott hımér-

séklető melegalakítás, de az értekezésben tárgyalt eljárások esetében a hıkezelés és a képlé-

kenyalakítás egymás után, nem pedig egy idıben történik. 

SEM (Scanning Electron Microscope): pásztázó elektronmikroszkóp. 

TEM (Transmission Electron Microscope): transzmissziós elektronmikroszkóp. 

EBSD (Electron Back Scattered Diffraction): A magyarul visszaszórtelektron-diffrakció 

olyan elektronmikroszkópos eljárás, amelynek segítségével akár 200 nm-es felbontással lehet 

egyedi orientációt meghatározni, így alkalmas a szemcsehatár-geometria mérésére is. 

OIM (Orientation Imaging Microscopy):  orientációs képalkotó mikroszkópia, amely elne-

vezéssel az automatizált visszaszórtelektron-diffrakciós módszert jelölik. 
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Kikuchi-ábra : a visszaszórtelektron-diffrakció során keletkezı diffrakciós kúpok és a fluo-

reszcens ernyı által létrejött diffrakciós vonalakból, az ún. Kikuchi-sávokból álló mintázat, 

amelybıl a vizsgált pont orientációja meghatározható.  

IQ (Image Quality): képminıségérték, amely megmutatja, hogy milyen minıségő diffrakciós 

kép keletkezett az adott pontban a visszaszórtelektron-diffrakciós mérés során. A 

képminıségértékekbıl képminıségtérkép készíthetı, mert a különbözı képminıségértékek 

különbözı szürkeségi fokú árnyalatokkal jeleníthetık meg: a rossz minıségő pontok sötétek, 

a jobb minıségő pontok világosabbak. 

AISI 304 típusú acél: noha ennek a felületen középpontos köbös szerkezető ausztenites acél-

típusnak az MSZEN10088/3-2005 szerinti szabványos jelölése 1.4301, a nemzetközi szakiro-

dalmi gyakorlatnak megfelelıen értekezésemben az amerikai szabvány szerinti jelölésével, 

AISI 304 típusú acélként hivatkozom rá (ezt az acéltípust gyakorlatban szokás „304-es” és 

„18/8-as” acélként is említeni). MSZEN10088/3-2005 szerinti szabványos kémiai összetétele 

a következı: C ≤ 0.07%; Si ≤1%; Mn ≤ 2%; P ≤ 0.045%; S ≤ 0.03%; Cr 17.5-19.5%; 

M ≤ 0.15; Ni 8-10.5%; V ≤ 0.1%; Al ≤ 0.1%; Cu ≤ 0.3%; W ≤ 0.1%; Ti ≤ 0.05%; Co ≤ 0.1%; 

Pb ≤ 0.15%; a maradék Fe. Statikus szilárdsági jellemzıi az alábbiak: folyáshatára 

ausztenitesre hıkezelt állapotban, szobahımérsékleten min. 190 MPa, nyúlása min. 45%, sza-

kítószilárdsága 500-700 MPa, keménysége max. 215 HB. 



 10 

Jelölések jegyzéke 

βi: a szemcsehatár dılését leíró szögek 

γi: az adott szemcsehatárok szabadentalpiája 

θ: a beesı elektronsugár iránya és reflektált sugár által bezárt szög fele 

∆θ: a CSL-határok beazonosításánál megengedett tőrés az orientációkülönbségre 

λ: hullámhossz 

σy: folyáshatár 

σo: az eredeti folyáshatár 

Σ: a CSL elemi cellája és a kristályrács elemi cellája térfogatának aránya 

τ: csúsztatófeszültség 

A: transzformációs mátrix 

D: átlagos szemcseméret 

d: a hálózati síkok távolsága 

I: az egység transzformációs mátrix 

IQ: a képminıséget jelzı érték, pozitív egész szám 

K: konstans anyagjellemzı sokkristályos anyagoknál (a Hall–Petch-egyenletben) 

k: szögérték (a CSL-határok felismerésénél) 

n: tetszıleges egész szám (Bragg-egyenletben) 

N: hatványkitevı (a CSL-határok felismerésénél) 

s: vektor, amely három szemcsehatár metszésvonalán fekszik 

r0: az egybeesı rácspontot leíró vektor 

t i: vektorok a szemcsehatár síkjában 

T: rácstranszlációs vektor 
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1. Bevezetés, célkitőzés 

Napjainkban a gyártástechnológiák korszerősítésénél és egyes szerkezeti és szerszám-

anyagok üzemi élettartamának növelésénél egyre nagyobb szerepet kap a hagyományos 

anyagmegválasztási folyamat helyett az ún. „tudatos anyagtervezés”. Az értekezésben ismer-

tetett fémtechnológiai eljárás és vizsgálati módszer egyike azoknak a lehetıségeknek, ame-

lyek a „tudatos anyagtervezést” elısegíthetik. A megnövelt korrózióállóságú fém alkatrészek 

létrehozása, kitőnı kifáradásnak vagy kúszásnak ellenálló fémek kifejlesztése nagy kihívást 

jelent az anyagtudománnyal foglalkozó kutatók számára. A speciális tulajdonságokat ki lehet 

alakítani az ötvözetek összetételének, a szemcseméretnek, a hideg- és melegalakítás mértéké-

nek, a textúrának, a lágyítási hımérsékletnek és idınek a tudatos változtatásával. Több évti-

zede ismert a szemcsehatárok fontos szerepe a polikristályos fémek tulajdonságainak alakulá-

sában, ezért a fémek tulajdonságainak a szemcsehatár-szerkezet változtatásával történı módo-

sítása már régóta kutatások tárgya. Újabban bebizonyították, hogy az anyagtulajdonságok 

javítására alternatívát kínál az anyagban lévı szemcsehatárok szerkezetének tudatos megvál-

toztatása az ún. „speciális” szemcsehatárok segítségével. 

A témakör jelentıségét jelzi, hogy az anyagtudomány tudományterületén belül saját nevet 

kapott, hiszen nemzetközileg a Grain Boundary Engineering (GBE) névvel jelölik azokat az 

eljárásokat, technológiákat, amelyek az anyagok tulajdonságainak a szemcsehatárok tudatos 

módosításával történı befolyásolására, javítására irányulnak. Az elsı tudományos eredmé-

nyek publikálása erıs vitákat váltott ki, és sok esetben megkérdıjelezték a GBE létjogosult-

ságát. Mára a technológiák – egyelıre meglehetısen ritka – ipari alkalmazása meggyızte a 

tudományos világ nagy részét. Meg kell azonban jegyezni, hogy a piaci versenyhelyzet termé-

szetébıl fakadóan az ipari fejlesztésekbıl származó esetleges tudományos eredmények gyak-

ran nem kerülnek publikálásra, amely nehezíti az adott területen dolgozó kutatók munkáját. 

Az ipari alkalmazások jelenléte ellenére tehát korántsem jelenthetı ki, hogy teljes mértékben 

ismert lenne az empirikus módon kialakított technológiák hatásmechanizmusának 

mikroszerkezeti magyarázata, és nyilvánvaló, hogy az anyagtulajdonságok ilyen módon törté-

nı befolyásolásának lehetıségei még nincsenek kiaknázva. A szemcsehatár módosító techno-

lógiák hatékonyabb felhasználásához több információra van szükségünk az anyagban az eljá-

rások alkalmazása során lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban. 

Gyakorlatilag szinte reménytelen lenne valamennyi ismert anyagra vonatkoztatva elvé-

gezni a kutatásokat, még ha a fémes anyagokra szőkítjük is a vizsgálandó anyagok körét. Mi-

vel a szemcsehatár-módosító technológiák segítségével feljavított tulajdonságú fémeket szer-
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kezeti anyagként alkalmazzák, és a leggyakrabban használt szerkezeti anyag az acél, az érte-

kezésben bemutatott kutatásaimban az acélok körére szorítkozom. Annak ellenére, hogy ma-

napság a mőszaki gyakorlatban felhasznált acélok jelentıs része térben középpontos szerkeze-

tő acél, a felületen középpontos köbös szerkezető ausztenites acélok vizsgálatát indokolja az a 

tény, hogy egyes különösen magas technikai színvonalat igénylı iparágak, így például az 

erımőipar – többek között elınyös korrózióálló tulajdonságuk miatt – elıszeretettel használ 

fel ausztenites anyagokat, besugárzásnak kitett szerkezetekben is. 

Az ausztenites acélok felhasználása során gyakori probléma a szemcsehatármenti korró-

zió és a szemcsehatármenti repedések megjelenése az anyagban, például hegesztésnél vagy 

tartósan nagy hımérsékleten üzemelı, besugárzásnak kitett berendezések esetében. Az elmúlt 

évtizedekben kimutatták, hogy minden, szemcsehatárhoz kötıdı jelenség – így a 

szemcsehatármenti korrózió is – erısen függ a szemcsehatár szerkezetétıl. A 0,03-0,04% 

karbontartalmú ausztenites acélokban a szemcsehatármenti korrózió egyik legfıbb oka a 

szenzibilizáció, azaz krómszegény sáv kialakulása a krómkarbidok szemcsehatárokon történı 

kiválása miatt. Az ennél alacsonyabb karbontartalmú acélok szemcsehatárain is létrejönnek 

dúsulások, melyek kedveznek a káros szemcsehatármenti folyamatok terjedésének. 

A szemcsehatár-szerkezet tudatos módosításának elengedhetetlen feltétele, hogy statiszti-

kai értékelésre alkalmas mennyiségő információt tudjunk győjteni az alkalmazott eljárások 

eredményeinek vizsgálatakor. A szemcsehatárok vizsgálata közvetve már viszonylag régóta 

lehetséges optikai mikroszkóp, röntgen diffrakció valamint egyéb ismert eljárások segítségé-

vel, de a vizsgálati módszerek produktivitása, végrehajtásuk körülményessége nem tette lehe-

tıvé a szükséges adatmennyiség megszerzését. 

Forradalmi változást az automatizált orientációmeghatározó készülék kifejlesztése hozott 

ezen a téren, amikor a visszaszórtelektron-diffrakció elvén mőködı készülékkel (EBSD) fel-

szerelt pásztázó elektronmikroszkópot mutattak be, amellyel a korábbi módszerekhez képest 

nagyobb területeken, jobb felbontással és sokkal gyorsabban lehetett mikroszerkezet-

vizsgálatot végrehajtani. Ennek technikai feltételei azonban csak az utóbbi években teremtıd-

tek meg. Az EBSD lehetıvé teszi, hogy egy mérési pont (pontosabban annak véges térfogatú 

környezete) kristályszerkezetét, rácsállandóját és kristálytani orientációját meghatározzuk. A 

mérés sebessége lehetıvé teszi, hogy több tízezer pontban a fenti adatokat véges idı alatt (kb. 

50 perc) meghatározzuk, és ezekbıl orientációtérképeket készíthessünk. Ezekbıl a mérési 

adatokból következtethetünk a minta szemcséinek orientációjára, a szemcsék közti orientá-

ciókülönbségekre, a köztük lévı szemcsehatárok tulajdonságaira, a fázisok milyenségére, ill. 
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az egyes szemcséken belüli deformációra. Az így nyert információt felhasználhatjuk a tudatos 

anyagtervezés során, hiszen pl. megfelelı termomechanikus kezelés után az anyagban megje-

lenı speciális szemcsehatárok aránya megnövekedhet, ami különleges tulajdonságokat ered-

ményezhet (pl. kúszás- ill. korrózióállóság). Az EBSD nem teszi lehetıvé a szemcsehatárok 

geometriai elrendezıdésének közvetlen mérését, de ez a szomszédos szemcsék kristályrácsá-

nak orientációjából kiszámítható. Noha az EBSD-berendezéssel végzett vizsgálatok lényege-

sen egyszerőbb minta-elıkészítést igényelnek, mint más eljárások (pl. transzmissziós elekt-

ronmikroszkóp), mégis sokszor problémát okoz a megfelelı minıségő felület elérése. 

Kutatásaim során az alkalmazott szemcsehatár-módosító technológiák mőködését és ha-

tékonyságát a – Magyarországon egyelıre unikumnak számító – pásztázó elektronmikro-

szkóppal egybeépített visszaszórtelektron-diffrakciós készülékkel vizsgálom. Tekintettel a 

mérési módszer újszerő voltára, részletesen bemutatom a berendezés mőködését. Mivel az 

EBSD-mérés rendkívüli szabadságot ad a beállítási lehetıségek terén, amelyek aztán erıtelje-

sen befolyásolják a kapott eredményeket, kiemelten fontos a helyes mérési és kiértékelési 

beállítások meghatározása. 

Kutatásaim célja egyrészt az eddigieknél részletesebben elemezni a szemcsehatár-

módosító technológiák mőködését mikroszerkezeti szinten, másrészt kísérleti eredmé-

nyek publikálásával elısegíteni a gyakorlati alkalmazások kiszélesítését. További cél az 

összetett termomechanikus kezelés részfolyamatainak az AISI 304 típusú ausztenites 

acél szemcsehatár-szerkezetére gyakorolt hatásának nyomon követése és bemutatása, 

valamint olyan termomechanikus kezelés kifejlesztése, amely hatékonyan módosítja a 

speciális szemcsehatárok arányát, javítva ezzel a szemcsehatármenti károsodási folya-

matokkal szembeni ellenállását. Fentiek alapján tehát kutatásaim alapvetı célkitőzése a 

szemcsehatárok vizsgálata során végrehajtott mérési eljárás tökéletesítése a mérési pa-

raméterek optimalizálásával és az egyik legszélesebb körben használt korrózióálló 

ausztenites anyagnál, az AISI 304 típusú acélnál célravezetı minta-elıkészítési módszer 

kifejlesztése ill. a minta-elıkészítésnek az elérhetı képminıségre gyakorolt hatásának 

illusztrálása. 
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2. A szemcsehatárok 

Hagyományos technikai anyagaink nagy része polikristályos fém, azaz az anyagokat 

olyan térfogatrészek (szemcsék) „építik fel”, amelyeken belül a kristálytani szerkezet (a kris-

tályhibáktól eltekintve) azonos. Hosszú ideje tudjuk, hogy az anyag makroszkopikus mecha-

nikai (szilárdsági, alakváltozási, keménységi), villamos tulajdonságai és a szemcseorientáció 

között szoros kapcsolat áll fenn [Goss 1925][Schmid 1935][Gillemot 1967][Hirth 

1972][Prohászka 2001]. A szemcséket látszólag szabálytalan felületek határolják. Egyfázisú 

ötvözetekben a krisztallitok csak orientációjukban különböznek, és a szemcsehatár az a réteg, 

ahol az orientáció ugrásszerően megváltozik [Verı 1980]. Az utóbbi évtizedek kutatási ered-

ményei alapján világossá vált, hogy a két szemcsét elválasztó szemcsehatár minısége döntı 

hatással van (elsısorban) a korróziós, kúszási és kiválási tulajdonságokra [Gleiter 

1972][Chadwick 1976][Ginsztler 1987][Shimada et al 2002][Lehockey 2004]. 

A szemcsehatár a kristályrácsban az a hely, ahol két különbözı orientációjú térfogatrész 

találkozik, ezért leegyszerősítve a szemcsehatár egy kristálytani folytonossági hiány. A szem-

csehatár szélessége általában kisebb, mint 2 atomátmérı, amely elég kicsi ahhoz, hogy erık 

hassanak azon keresztül, így a polikristályos anyagok szemcséi is kapcsolatban maradnak 

egymással. Azonban a szemcsehatárok sokkal többek annál, hogy csupán a különbözı orien-

tációjú tartományok elválasztó felületeinek tekinthessük ıket. A szemcsehatárok számos fon-

tos jelenséget befolyásolnak: 

• A szemcsehatár-mozgásokból származó jelenségek (pl. migráció, csúszás) 
[Simpson 1972] 

• Transzportfolyamatok (pl. szemcsehatármenti korrózió) [Lehockey 1997] 

• Kémiai reakciók (pl. kiválások és más fázisátalakulások) [Zhou 2001] 

• Mechanikai tulajdonságok (pl. szilárdság, szívósság) [Hall 1951][Petch 1953] 

• Villamos tulajdonságok (pl. szupravezetık) [Nakamichi 1990] 

• Mágneses tulajdonságok (pl. vékony filmek esetében) [Watanabe 1990] 

Más szóval a szemcsehatárok aktív szerkezeti egységek a kristályos anyagokban, ennek 

szemléltetésére elég a polikristályos anyagok fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságait 

összehasonlítani ugyanazon anyag egykristályos módosulatának tulajdonságaival. A legismer-

tebb példája ennek az egykristályból gyártott turbinalapát, amely sokkal jobban viseli a me-

chanikai feszültséget nagy hımérsékleten, mint a polikristályos darab. 

Egyenesen következik a szemcsehatárok szerkezeti egységként való elismerésébıl, hogy 

a polikristályos anyagok tulajdonságait nem lehet az egyedi szemcsék tulajdonságainak össze-
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sítésével leírni, mert a polikristályos anyagok makroszkopikus tulajdonságai a szemcsék és a 

szemcsehatárok tulajdonságaitól is függenek. Csak az elmúlt évtizedekben vették figyelembe 

a kapcsolatot és a lehetséges szinergiát a két mikroszerkezeti egység között. 

A szemcsehatárok jelentıségét hatásosan lehet igazolni a nanokristályos és polikristályos 

anyagok közel kétdimenziós filmjeinek példáján. A nanokristályos anyagok szemcsemérete 

tipikusan 10 nm vagy annál kisebb, ezért ezeknél a szemcsehatárok térfogataránya nagy a 

szemcsék térfogatának arányához képest: 2 nm-es szemcseméretnél az arány 50-50%, míg 1 

µm-es szemcseméret esetén a szemcsehatárok aránya kb. 0,3 térfogatszázalék az anyagban. A 

szemcsehatárok nagy arányú megjelenése módosítja az anyagtulajdonságokat, például az α-

vas telítési mágnesezettség értékét [Randle 1993]. 

A szemcsehatárok szerkezetét a rácshoz képest a porozitás, a kitöltetlen szabad térfogat, 

valamint a kapcsolódó rugalmasan alakváltozó tartományok határozzák meg. Ezek ruházzák 

fel a szemcsehatárokat a kristályrácstól különbözı tulajdonságokkal: a szemcsehatárok hajla-

mosabbak kiválásra, diffúzióra és hibaképzıdésére, mint a kristályrács többi része. Az egyes 

paraméterek értékeiben akár egy nagyságrendnyi vagy még nagyobb különbség lehet. 

A bevezetıben ismertettem, hogy a szemcsehatárok az anyagtulajdonságok széles skáláját 

befolyásolják, így például a folyáshatárt is. Ismert az átlagos szemcseméret és a folyáshatár 

kapcsolatát leíró Hall–Petch-összefüggés [Hall 1951][Petch 1953]. 

D

K
y += 0σσ                           (1) 

ahol a σy a folyáshatár; a σ0 a folyáshatár kezdeti értéke; a D az átlagos szemcseméret; a 

K a sokkristályos anyagra jellemzı konstans. 

Levezethetı, hogy a polikristályos testek folyáshatára nagyobb, mint az egykristályos 

anyagoké. A folyáshatár szemcsemérettıl való függését a szemcsehatárok diszlokációmozgást 

gátló tulajdonságával lehet magyarázni. A mozgó diszlokációk a szemcsehatárok mentén fel-

sorakoznak, ezek száma a felsorakozás hosszának √2-ik hatványával arányos. Ha az átlagos 

szemcseméret és a szemcsehatár-hálózat hosszának aránya állandó, a folyáshatár az anyag 

átlagos szemcseméretének √2-ik hatványával arányos.  

Az átlagos szemcseméret és ebbıl kifolyólag a szemcsehatár-hálózat felületének nagysá-

ga nemcsak a folyáshatárt, hanem a képlékeny-rideg átmeneti hımérséklet értékét is módosít-

hatja, befolyásolva az anyag ridegtörési hajlamát. Az átlagos szemcseméret csökkentése a 
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törési feszültség értékét erısebben növeli, mint a folyáshatárét, csökkentve ezzel az anyag 

rideg-képlékeny átmeneti hımérsékletét. 

A szemcsehatárok hatásai jelentkeznek a hıkezelési eljárások során is, amelyek során Ve-

rı [Verı 1980] megkülönböztet statikus és dinamikus hatásokat. 

Statikus hatások a következık: 

• gátképzıdés – a szemcsehatár gátolja az alakváltozás jellegő folyamatokat a hıkezelés 

során, így például martenzites átalakulásnál a martenzit növekedését  

• diffúzió sebességének növekedése a határok mentén – a szubsztitúciós ötvözı és 

szennyezı anyagok gyorsabb diffúziója miatt a szemcsehatárok mentén a kiválások 

gyorsabban növekednek, mint a szemcsék belsejében képzıdı kiválások valamint a 

karbon diffúziója is lényegesen gyorsabb a szemcsehatárok mentén 

• szegregáció – szemcsehatármenti dúsulás 

• csíraképzıdés – a szemcsehatárokon a második fázis koherens csírái nem, csak az in-

koherens és szemikoherens részecskék csírái képzıdnek. Az üres rácshelyek hiánya 

miatt kiválásoktól mentes sáv alakul ki azokon a szemcsehatárokon, ahol a kiváló fá-

zis csírái koherens csíraképzıdéssel keletkeznek 

Dinamikus hatások: 

• az újrakristályosodás kezdetén fellépı Bailey-féle mechanizmus: amikor a szemcseha-

tár kihajlik, kis diszlokációsőrőségő tartományt maga mögött hagyva; 

• az újrakristályosodást követı szemcsedurvulás során a szemcsehatárokon kiváló ide-

gen atomok hatása: a szemcsehatárok mozgási sebességét lényegesen befolyásolják a 

szemcsehatáron felszaporodó idegen atomok, a felszaporodás mértékét a szemcsehatá-

rok szerkezete szabja meg (ami az orientációs viszonyoktól függ); 

• interkrisztallin feszültségi korrózió, melynek 3 szakasza [Tetelmann 1962] a követke-

zı: 1. a repedés csírájának kialakulása; 2. a repedés továbbterjedése; 3. a károsodás 

teljes kialakulása. A repedés csírája csak akkor alakulhat ki, ha a felület közelében lé-

vı szemcsehatárokon képlékeny alakváltozás következik be, mely a felületre kifutó 

szemcsehatárok mentén feszültségkoncentrálódást hozhat létre. Minél könnyebben ter-

jed tovább az alakváltozás egyik szemcsérıl a másikra, annál kisebb feszültségkon-

centráció jön létre a szemcsehatár mentén, így annál kevésbé lesz hajlamos a szemcse-

határ a korrózióra.  
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3. A szemcsehatárok tulajdonságai, típusai és energiája 

A szemcsehatárokat tulajdonságaik alapján lehet osztályozni. A szakirodalom a szemcse-

határokat általános (vagy véletlenszerő) és „speciális” szemcsehatárok csoportjára bontja. A 

véletlenszerő szemcsehatárok átlagos diffúziós, mozgékonysági, energia, stb. tulajdonságok-

kal rendelkeznek. A speciális szemcsehatárok valamely tulajdonsága erısen eltér a véletlen-

szerő határok átlagos tulajdonságától, pl. kevésbé hajlamos a szemcsehatármenti korrózióra 

[Chadwick 1976]. Ezek a különbségek a szemcsehatár-szerkezeti eltérésbıl egyenesen követ-

keznek, és az egyik fontos tényezı, amely speciális tulajdonságokkal ruházhatja fel a határt, a 

különösen kicsi kitöltetlen szabad térfogat. 

A speciális szemcsehatárok jelentısége abban rejlik, hogy a tulajdonságaik általában ha-

tással vannak a polikristályos anyag makroszkopikus tulajdonságaira is. Ennek a ténynek a 

felismerése vezetett a speciális szemcsehatárok szerkezetének pontos megismerésére és a spe-

ciális határok véletlenszerő határokhoz képesti arányának növelésére irányuló kutatások elin-

dításához, valamint a „grain boundary engineering” (a szemcsehatárok tulajdonságainak tuda-

tos módosítását célzó technológiák) kialakulásához [Watanabe 1984]. A szemcsehatárok 

szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat korántsem világos, ennek feltérképezése a szem-

csehatár-kutatások egyik fı célja. 

3.1. A szemcsehatárok energiája 

A szemcsehatárok energiája, azaz az egységnyi felülető szemcsehatár keletkezéséhez 

szükséges energia természetesen függ a szemcsehatárt közrefogó szemcsék orientációkülönb-

ségétıl. A szomszédos szemcsék bizonyos orientációs viszonyai között a szemcsehatár külö-

nösen nagy, más helyzetekben különösen kis energiájú lesz (például ikerhatárok esetében). A 

szomszédos szemcsék adott orientációja mellett a szemcsehatár érintısíkjának elhelyezkedése 

is befolyásolja a szemcsehatár energiáját. 

A szemcsehatárok energiája csökkenthetı, ha a nagy energiájú szemcsehatárokat lebont-

juk kis energiájú síkokra, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor nagyobb területő ré-

szekre kis energiájú síkokon és kis összekötı területekre nagy energiájú síkokon. Ily módon 

több síkból álló cikk-cakkos felülettel közelítjük a szemcsehatár-síkot (1. ábra). 
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1. ábra. A szemcsehatárok felbontása kisebb energiájú határszakaszokra. 

Mivel ez a folyamat az atomok viszonylag kis mozgásával jár, ezért – ha a hımérséklet 

nem túlzottan kicsi – könnyen lejátszódhat, megváltoztatva a szemcsehatár síkját. Ha a fenti 

feltételezést elfogadjuk, azzal a szemcsehatár-sík helyzete már nem olyan fontos számunkra, 

mert a szemcsehatár-energia a folyamattal optimalizálható.  

A kérdések, hogy az <1 1 1> és <1 1 0> irány körüli forgatásokon kívül lehet-e kis ener-

giájú ikerhatárokat elıállítani, illetve hogy a kisenergiájúhoz közeli, de attól kicsit eltérı 

helyzetben lévı szemcsehatárok energiája csökkenthetı-e az 1. ábrán bemutatott folyamathoz 

hasonló módon, vezettek a különleges szemcsehatárokat leíró modellek kifejlesztéséhez. 

A szemcsehatárokat szokás a felületi szabadentalpiával és a felületi feszültséggel jelle-

mezni. A felületi szabadentalpia a rendszer szabadentalpiájának a határ egységnyi felületére 

vonatkoztatott megváltozása egy geometriai határ keletkezése esetén. Vizsgálatok során ki-

mutatták, hogy a szemcsehatár-zóna méreteihez képest nagy minták esetében a felületi sza-

badentalpia nem függ a szemcsehatárok helyi görbületeitıl számottevıen [Herring 1951]. A 

szemcsehatár felületi feszültsége az a munka, amely a szemcsehatár felületének deformáció-

val történı megnöveléséhez kell, a szemcsehatárban lévı atomok számának megváltozása 

nélkül. A felületi szabadentalpia és a felületi feszültség a csúsztató feszültségek ébredése mi-

att szilárd anyagokban nem egyezik meg, azok csak a folyadékokban egyenlık.  

Két szemcse között akkor jön létre általános nagyszögő szemcsehatár, ha a szemcsehatár 

két oldalán lévı krisztallit orientációja legalább annyira eltér egymástól, hogy a szemcsehatár 

nem épülhet fel rácsdiszlokációk felsorakozásából és az egyik szemcse felületén elhelyezkedı 

atomok a másik szemcse kristályrácsába csak véletlenszerően illeszkednek. Az általános 

nagyszögő szemcsehatárok öt szabadsági fokkal rendelkeznek (a két szemcse orientációs kap-

csolatát leíró három forgásszög és a szemcsehatársík orientációját meghatározó egységvektor 

két szabadsági foka). Figyelembe kell venni azonban azt is, hogy a valódi szemcsehatárok 

Kisenergiájú szemcsehatár (a szaggatott 

vonalak jelölik az {1 1 1} síkokat) 

 

Nagyenergiájú szemcsehatár 

 

A nagyenergiájú szemcsehatár felbontása 

kisebb energiájú szakaszokra: a szemcsehatár 

felülete nı, de az energiája csökken 
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korántsem tekinthetı síknak, felvehetnek lépcsıs szerkezető alakzatokat, szennyezıket tar-

talmazhatnak és rendezetlen réteget alkotnak a szomszédos szemcsék között. 

Sokkristályos anyagok hevítésekor elegendı idı elteltével egyensúlyi kristályszerkezet 

alakul ki, a szemcsehatárok nem mozognak. Ezt a szemcsehatár-szerkezetet – az adott számú 

krisztallit mellett – a szemcsehatárok okozta energiatöbblet minimuma jellemzi. Kétdimenzi-

ósra egyszerősítve a rendszert, abban a rendszerben lesz a szemcsehatárok entalpiája a legki-

sebb, amelyben az élek hossza a legrövidebb. A legkisebb élhosszúságú rendszerben az élek 

120°-ban találkoznak. Ez a rendszer akkor alakulhat ki, ha azt szabályos hatszögek alkotják, 

és ez az elrendezés a lehetı legstabilabb, bármilyen elmozdulás az energiatartalom növekedé-

sét okozza. Mivel a valódi sokkristályos rendszerek statisztikusan rendezetlenül elhelyezkedı 

csírákból alakulnak ki, nem lesz minden szemcse szabályos hatszög, hanem lesznek ennél 

több és kevesebb élt tartalmazó krisztallitok is.  

Ebbıl következıen nem lesz minden határ egyenes, lesznek görbült határok is. A görbült 

határok azonban az egyenes határoktól eltérıen nem lehetnek végtelen hosszú ideig metastabil 

állapotban, ezért amint lehetıség nyílik diffúzióra, a görbült határok mozogni kezdenek a 

görbületük középpontja felé, ezzel csökkentve felületüket és a rendszer szabadentalpiáját. A 

szemcsehatárok mozgásával szemcsék tőnnek el, mely egész addig folytatódik, míg létrejön 

az ideális szerkezet: a rendszert egyenes élekkel határolt szabályos hatszögek alkotják. 

Térbeli rendszereknél egy kicsit bonyolultabb a legkisebb energiájú rendszer leírása, me-

lyet Herring a következı egyenlettel adott meg [Herring 1953]: 

0stt =
∂
∂×+⋅∑ ))((

i

i
iiii β

γγ                     (2) 

21 tts ×=                           (3) 

A t i vektorok a szemcsehatár síkjában vannak, és merılegesek az s vektorra, amely a há-

rom határ metszıvonalán fekszik. A βi szögek a szemcsehatárok dılését, γi pedig az adott 

határ szabadentalpiáját jelzik (2. ábra).  
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2. ábra. A (2) egyenletben szereplı vektorok és szögek ábrázolása [Verı 1980]. 

Az egyenletben a határ szabadentalpiája függ a határ helyzetétıl is. Kutatások során pró-

bálták meghatározni a legkisebb energiájú alakzatot, melyre a tetrakaidekaéderes alakzatot (3. 

ábra), majd pedig ezt továbbfejlesztve a β-tetrakaidekaéderes alakzatot találták. 

 
3. ábra. Tetrakaidekaéderes alakzat [Ludwig 2005]. 

A felületen középpontos köbös szerkezető fémek általában ikerhelyzető kristályokat és 

ikerhatárokat tartalmaznak. Az ikerhatárok akkor jelenhetnek meg a kristályszerkezetben, ha 

megjelenésükkel a rendszer szabadentalpiája csökken. Levezethetı, hogy az ikerhatárok sza-

badentalpiája az általános nagyszögő szemcsehatárok szabadentalpiájánál lényegesen kisebb. 

3.2. Ikerhatárok, koherens ikerhatárok 

A speciális nagyszögő szemcsehatár mentén elhelyezkedı szemcsék kristályrácsa között 

kristálytanilag megadható összefüggés van. Ilyen szemcsehatár például az ikerhatár, mely 

lehet koherens és nem koherens. Ha egy szemcsehatár két oldalán az egyik krisztallit orientá-

cióját tekintve a másik tükörképének felel meg, akkor a két szemcse ikerhelyzetben van. Az a 
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sík, amelyre a szimmetria teljesül, az ikersík. Ha a két szemcse az ikersík mentén érintkezik, 

akkor a szemcsehatár koherens ikerhatár lesz. A koherens ikerhatár két oldalán lévı atomok 

az ikerhatárra tükrözve tükörképei egymásnak. A nem koherens ikerhatárok olyankor keletke-

zik, ha a két ikerhelyzetben lévı szemcse nem az ikersík mentén érintkezik. Az ikerhatárok a 

vizsgált minta síkmetszeti szövetképén felismerhetık, mivel egyenes vonalakként jelennek 

meg a szemcsehatár-szerkezetben. A speciális nagyszögő szemcsehatárok egyéb típusait 

szemrevételezéssel nem lehet felismerni. Az ikerhatárok a felületen középpontos köbös szer-

kezető fémekben nagyon gyakran elıforduló nem véletlenszerő szemcsehatárok, melyek kü-

lönösen kis szemcsehatár-energiával rendelkeznek. 

A koherens ikerhatár képzeletben elıállítható rétegzıdési hiba keletkezésével, ezért a ko-

herens ikerhatárok energiája a rétegzıdési hibák energiájának nagyságához hasonlítható, meg-

lehetısen kis érték. Tulajdonképpen nehezen tudunk ennél kisebb energiájú szemcsehatárt 

elképzelni, ezért is találunk a nagyobb térkitöltési tényezıvel rendelkezı fémekben oly nagy 

számú koherens ikerhatárt. 

A szemcsehatárok energiája nagyon erısen függ a két szomszédos szemcse pontos orien-

tációjától és a szemcsehatár síkjának helyzetétıl; ez különösen igaz, ha koherens ikerhatárról 

van szó. Az ideális ikerhelyzettıl való néhány fokos eltérés vagy az ikerhatár orientációjának 

az ikersíktól való kismértékő eltérése drámai módon megnöveli a szemcsehatár-energiát. Fe-

lületen középpontos köbös szerkezető fémekben egyedül az {1 1 1} síkon fekvı ikerhatárok 

koherens ikrek, az ettıl eltérı síkokban elhelyezkedı ikerhatárok inkoherens ikerhatárok.  

4. A szemcsehatárokat leíró modellek bemutatása 

Az alábbiakban röviden bemutatom a szemcsehatárok leírására leggyakrabban használt 

modelleket, a CSL, a DSC és a 0-rács modellt. 

4.1. CSL (Coincident Site Lattice) modell 

Ha megvizsgáljuk két szomszédos szemcse egymáshoz képesti orientációkülönbségeinek 

(„elorientáltságának”) végtelen számú lehetséges variációját, akkor ezek között találunk spe-

ciális orientációs kapcsolatokat. Kétdimenziósra egyszerősítve a problémát a speciális helyze-

tek könnyen szemléltethetık, ha két egyforma rácsot forgatunk egymáshoz képest a síkjukra 

merıleges tengely körül. Ekkor kapunk egy ún. Moirée-mintázatot [Bollmann, 1970], mely-

ben néhány rácspontja a két rácsnak tökéletesen egybeesik, létrehozva egy szuperszerkezetet, 

a coincident site lattice-t (CSL), azaz „egybeesı pontok rácsát” vagy „koincidenciarácsot” 

[Kronberg 1949][Bhadesia 1987]. A CSL-modell kapcsán nem foglalkozunk azzal, hogy a két 
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szemcse közötti szemcsehatár koherens-e vagy sem; csak a két szemcse orientációs kapcsola-

tát vesszük figyelembe. Meg kell jegyezni azt is, hogy a CSL nem a kristályrács maga, hanem 

a szemcsék egybeesı rácspontjai által alkotott rácsszerkezet. 

Az 4. ábrán egy FKK rács két, ikerhelyzetben lévı szemcséje esetében láthatóak a piros 

színnel jelölt egybeesı rácspontok, illetve a CSL elemi cellája [Föll 2008]. A példa jól szem-

lélteti, hogy az ikerhatár azon határok közé sorolható, melyeknél a két szemcse rácsára telje-

sül a koincidencia. 

 
4. ábra. FKK rács ikerhelyzetben lévı szemcséi és a CSL elemi cellája 

Két egyforma, síkbelinek tekintett rács esetében számtalan különbözı módon lehet egy-

beesı rácspontokat létrehozni. A különbözı lehetıségek jellemzésére használnak egy mérı-

számot, a Σ-értéket. Ez megmutatja a CSL elemi cellájában a rácspontok számának és az ere-

deti rács rácspontjai számának arányát, ami a CSL elemi cellájának egységnyi térfogata a 

kristályrács elemi cellájának térfogatához képest. Az adott Σ-érték egyértelmően meghatároz-

za a két szemcse viszonyát. A 4. ábra alapján belátható, hogy a problémát továbbra is kétdi-

menziósként kezelve az ábrázolt ikerhelyzetben lévı szemcsék közötti szemcsehatárra Σ = 3. 

Ez térben is igaz marad, ezért az ikerhatárokat Σ3 határoknak tekintjük. A Σ1 típusú határok a 

tökéletes vagy megközelítıleg tökéletes kristályokat jelölik, ahol nincs is szemcsehatár. 

Azonban a kisszögő szemcsehatárok nagyon közel vannak a Σ1 típusú határok orientációs 

viszonyaihoz, ezért ezeket szoktuk Σ1-es határként kezelni. A Σ-érték kizárólag páratlan szám 

lehet, ennek geometria oka van: elméletben létezhetne páros Σ-értékő CSL is, ennek elemi 

cellájában azonban mindig találunk középen egy egybeesı rácspontot, amelynek segítségével 

az adott páros Σ-értékő CSL elemi cellájához képest feleakkora elemi cellát lehet kialakítani. 

Ez viszont éppen megfelel a feleakkora (természetesen páratlan) Σ-értékő CSL elemi cellájá-

nak, ezért a páros Σ-értékek helyett az azok felének megfelelı páratlan Σ-értékeket használ-

juk. A fentiek miatt a legnagyobb arányú egybeesı rácspontot felmutató határ az ikerhatár. 
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Általánosságban kijelenthetı, hogy az kis Σ-értékkel bíró CSL-határok szemcsehatár-

energiája kicsi, de a szemcsehatár energiájának számítása több okból is meglehetısen nehéz 

feladat. Egyrészt a pontos számításhoz ismernünk kell az atomok pozícióját, másrészt nem-

csak a szemcsék orientációs viszonyait kell tudnunk, hanem a szemcsehatár habitussíkjának 

helyzetével is tisztában kell lennünk (ez megszabja például, hogy egy ikerhatár koherens lesz, 

vagy inkoherens, ami pedig jelentısen megváltoztatja az adott határ energiáját). Mindenesetre 

a szemcsehatárok energiájának méréssel történı meghatározására tett kísérletek azt mutatták, 

hogy a kisebb Σ-értékekhez az átlagosnál kisebb szemcsehatár energia társul. Az is feltételez-

hetı azonban, hogy a Σ-érték növekedése nem jár a szemcsehatár energia monoton növekedé-

sével, mert egyes Σ-értékeknél a határ energia különösen kicsi lesz, míg másikak nem tőnnek 

különlegesnek az általános határokhoz képest. 

Az 5. ábra az <1 0 0> vagy <1 1 0> tengely körüli forgatással elıállított szimmetrikus, 

döntött határok számított energiáját mutatja alumíniumban [Hasson 1971].  

 
5. ábra. Az <1 0 0> vagy <1 1 0> tengely körüli forgatással elıállított, szimmetrikus döntött határok számított 

energiája alumíniumban az orientációkülönbség függvényében, 0 ºK hımérsékleten [Hasson 1971]. 

Látható, hogy a kisebb Σ-értékeknél a szemcsehatár-energia is valóban kisebb lesz, de ne-

héz pontosan meghatározható összefüggést találni. Az azonos Σ-értékkel, de különbözı ener-

giával szereplı határoknál a szemcsék orientációs kapcsolata azonos, de a szemcsehatár síkja 

különbözı. Az 6. ábra a réz csavart szemcsehatárainak nem csupán a számított, hanem a mért 

energiáit mutatja. 
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6. ábra. Réz csavart határainak mért szabadentalpiája [Yamashita 1990]. 

A kisebb Σ-értékkel rendelkezı határoknál valószínőleg azért találunk általában kisebb 

szemcsehatár-energiákat, mert az összes kisenergiájú határ egy meghatározott Σ-értékkel bír. 

Ezek a határok más tekintetben is különleges tulajdonságokkal rendelkezhetnek. 

A kis Σ-értékő szemcsehatárok elınyös voltát legjobban az a számtalan megfigyelés bi-

zonyítja, amely szerint a szemcsehatárok nagyon gyakran tartalmaznak másodlagos hibákat, 

amelyeknek az a különleges szerepe van, hogy kijavítsák a speciális, kis Σ-értékő orientáció-

tól való kis eltéréseket. Más szóval a kis Σ-értéknek elınyösnek kell lennie, különben a kris-

tály nem fordítana energiát hibák elıállítására az attól való eltérések kompenzálása érdeké-

ben. A fentieket elfogadva a legjobb illeszkedést az fogja adni, ha a CSL minél több pontja 

beleesik a szemcsehatár síkjába, azaz a preferált szemcsehatár-síkok a megfelelı CSL legszo-

rosabban pakolt síkjai [Föll, 2008]. 

Az 7. ábra a normált szemcsehatár-energiát mutatja AISI 304 típusú ausztenites acél ese-

tében (110)/(110) orientációs kapcsolatnál [Trillo 1999]. Az ehhez az orientációs kapcsolat-

hoz tartozó Σ-határok helyi minimumokként jelennek meg az átlag szemcsehatár szabadental-

pia görbén. A szabadentalpia 1026 mJ/m2-rıl 16 mJ/m2-re esik vissza a Σ3-as koherens iker-

határnál 670 ºC-on. Megfigyelhetı továbbá, hogy a nem koherens ikerhatárok átlagos szabad-

entalpiája lényegesen nagyobb (265 mJ/m2), mint a koherens ikerhatároké.  
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7. ábra. A normált szemcsehatár-energia a (110)/(110) orientációs kapcsolatnál az orientációkülönbség függvé-

nyében [Trillo 1999]. 

4.2. DSC (Displacement Shift Complete) modell 

A szemcsehatárok tartalmaznak olyan hibákat, amelyek kizárólag a szemcsehatárokon 

fordulhatnak elı. Ezek közül a legfontosabb a szemcsehatár-diszlokáció. Ezek olyan 

diszlokációk, amelyek teljesen megegyeznek a rácsban található diszlokációkkal, de olyan 

Burgers-vektorral, amely csak a szemcsehatárokon lehetséges. A szemcsehatár-diszlokáció 

esetében a rács úgy mozdul el, hogy a diszlokáció vonalának környezetétıl eltekintve a szem-

csehatár-szerkezet változatlan marad. Ez úgy lehetséges, hogy a két CSL-helyzetben lévı 

szemcse rácsát elmozgatva (természetesen a CSL-egységvektoránál kisebb mértékben is) talá-

lunk olyan helyzetet, amikor a szimmetria teljesen megmarad. A DSC-modell tulajdonképpen 

azokat a vektorokat írja le, amelyekkel elmozdítva a rácsot, a CSL szimmetriája megmarad. A 

DSC-rács transzlációs vektorai a szemcsehatár lehetséges Burgers-vektoraival egyeznek meg. 

A DSC-rács tulajdonképpen a legnagyobb rácsparaméterő olyan alrácsa a CSL-nek, amely 

mindkét rács összes atomját tartalmazza a rácspontjain, illetve a DSC-rács a CSL reciprokrá-

csának tekinthetı. A DSC-modell jelentıségét az adja, hogy ha egy két szemcse közötti 

szemcsehatár szöge megközelít, de nem pontosan vesz fel egy kis Σ-értékő orientációkülönb-

séget, akkor egy kis Σ-értékő DSC-rács Burgers-vektorának megfelelı szemcsehatár-

diszlokációk jelennek meg úgy, hogy a diszlokációmentes rész pontosan CSL-helyzetbe kerül, 

és az orientációeltérést a diszlokációk veszik fel. [Föll, 2008].  
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4.3. 0-rács modell 

A CSL-modell egy egyszerősített módszer a speciális határokat meghatározó orientációs 

kapcsolatok leírására, de nem képes a szemcsehatárokat az összes lehetséges esetben jelle-

mezni. Nincs garancia arra, hogy olyankor nem alakul ki periodikus szemcsehatár két szem-

cse között, amikor nem CSL-helyzetben vannak. A legfıbb problémát a CSL-modell diszkrét 

jellege jelenti: a rácspontok vagy egybeesnek vagy nem (természetesen toleranciát használunk 

a felismerésnél, de ez nem tökéletes megoldás). Amikor két CSL-helyzetben lévı szemcse 

orientációját kis mértékben módosítjuk, elıfordulhat, hogy az egybeesés matematikailag nem 

teljesül, de a fizikai valóságban az eltérés jelentéktelen. A megoldást az jelenti, ha nem diszk-

rét, hanem folytonos modellt állítunk fel. Ez a modell a 0-rács modell. A 0-rács modellt elı-

ször Bollmann írta le Crystall Defects and Crystalline Interfaces címő könyvében, 1970-ben 

[Bollmann 1970]. Bár a modellre az irodalomban szinte kivétel nélkül O-rács modellként hi-

vatkoznak, az eredeti mőben 0-rács modell szerepel. A 0-rács modell alapegyenlete a követ-

kezı: 

)()( 0
1 IAI Tr =− −                         (4) 

ahol I az egység transzformációs mátrix, A a transzformációs mátrix, r0 az egybeesı pon-

tot leíró vektor, T a rács transzlációs vektor. 0-pontként vannak definiálva az egybeesı pon-

tok. A 0-rács modell nem a rácspontok egybeesését írja le, hanem olyan pontokat keres a két 

rácsban, amelyek ekvivalensek, majd azok egybeesését vizsgálja. Egy adott rács-

transzformációnál a fenti egyenlet meg fogja adni r0-ra megoldásként az összes egybeesı 

vagy ekvivalens pontot. A CSL-hez hasonlóan a 0-rács modellnek sincs fizikai jelentése, de a 

elınye a CSL-lel szemben, hogy mindig létezik. A CSL-modell használata azonban sokkal 

elterjedtebb. 

5. A szemcsehatárok vizsgálatának módszerei 

Az anyagtudomány döntı fontosságú szakterületté vált az elmúlt évtizedekben. Az anyag-

tudósok egyik alapfeladata az anyagok mikroszerkezetének vizsgálata a gyártási folyamatok 

és a gyártott anyagok tulajdonságainak optimálása érdekében. Az iparilag felhasznált hagyo-

mányos anyagaink nagy része polikristályos fém, azaz ezeket az anyagokat olyan térfogatré-

szek (szemcsék) építik fel, melyeken belül a kristálytani szerkezet (a kristályhibáktól eltekint-

ve) azonos. Ezek mérete a néhány mikrométertıl a néhány száz mikrométerig terjed, emiatt 

bizonyos tulajdonságaik mikroszkópos, illetve elektronmikroszkópos technikákkal vizsgálha-
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tók. Az elektronmikroszkópia talán a leghatékonyabb módszer a mikroszerkezet megfigyelé-

sében és nélkülözhetetlen az új anyagok kifejlesztésénél [Ginsztler 2000][Szabó 2004]. 

A szemcsehatár-szerkezet kifejezés magában foglalja a részletes információt a 

szemcsehatármenti atomok helyzetérıl, a kristályhibákról, összetételrıl, stb. A szemcsehatá-

rok vizsgálata során a szemcsehatárokat lehet atomos elrendezıdésként és geometriai alakzat-

ként is vizsgálni, a kétféle megközelítési mód kiegészíti egymást. Az atomos elrendezıdés 

vizsgálatakor a szemcsehatárban és annak környezetében található atomok tényleges elhe-

lyezkedését térképezzük fel. A geometriai alakzatként történı megközelítés esetében a szem-

csehatárt felületként vagy vonalként kezeljük, amelynek energiáját, mozgékonyságát vizsgál-

juk és megpróbálunk kapcsolatot teremteni a típusa és tulajdonságai között. Az atomos elren-

dezıdés paramétereinek a mérése csak kis tartományban lehetséges. Következésképpen a 

szemcsehatár-vizsgálatokban inkább a szomszédos szemcsék kristálytani kapcsolatán alapuló 

teljes szemcsehatár geometriát veszik figyelembe a határfelületen lévı atomok tényleges elhe-

lyezkedése és kölcsönhatása helyett. Ez az egyszerősített megközelítés azért állja meg a he-

lyét, mert legnagyobb részben a szomszédos szemcsék közötti kristálytani kapcsolat határozza 

meg az adott határ szerkezetét. Továbbá egy nagyon fontos szempont, hogy a kristálytani pa-

raméterek sokkal könnyebben mérhetıek és értelmezhetıek, mint az atomi szinten mért pa-

raméterek. Ez különösen igaz az elmúlt években a gyors kristálytani vizsgálatokra kifejlesztett 

technikákkal kapcsolatban, mint például a visszaszórtelektron-diffrakció a pásztázó elektron-

mikroszkópban. A szemcsehatárok atomos szerkezetének vizsgálatát transzmissziós elekt-

ronmikroszkóppal vagy atomierı-mikroszkóppal lehet hatékonyan végezni, míg a geometriai 

viszonyok vizsgálatát felületvizsgáló fénymikroszkóppal és pásztázó elektronmikroszkóppal 

célszerő végrehajtani (lásd az 5.1 fejezetben). 

A szemcsét felépítı kristálytani rend és a test makroszkopikus kiterjedése közti geometri-

ai kapcsolatot szemcseorientációnak hívjuk. Noha a szemcsehatár közvetlenül csak nagyon 

nehezen vizsgálható (pl. atomierı-mikroszkóp segítségével), tulajdonságaira mégis következ-

tethetünk, ha az általa elválasztott két szemcse egymáshoz képesti orientációját ismerjük. Ezt 

a mennyiséget orientációkülönbségnek vagy elorientáltságnak nevezzük, és többféleképpen 

határozhatjuk meg. 

A szemcsehatár-geometria mérésekor a bemenı adatokat kristálytani és térbeli informáci-

ók alkotják. Más szóval ismernünk kell, hogy a polikristályos anyagban a szemcsék hogyan 

illeszkednek, amelyek határosak egymással, hogy kiszámíthassuk a szemcsehatárok geometri-

áját. Az adatok kiértékelése különösen érdekes, ha más információkkal is rendelkezünk a he-
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lyi környezetrıl. A mai vizsgálati feltételek adottak a szemcseméretnél kisebb területeken 

diffrakciós vizsgálatok elvégzéséhez és általában mikroszerkezeti felvételek készítéséhez is. 

Magának a szemcsehatár orientációjának méréséhez az elorientáltságon kívül rendelkeznünk 

kell további térbeli információkkal. A legalkalmasabb technika a szemcsehatár-geometria 

vizsgálatára az olyan elektronmikroszkópia, ahol a diffrakciót és a felvételkészítést in situ 

lehet végezni. Néhány évvel ezelıttig a szemcsehatár-geometriával kapcsolatos vizsgálatokat 

nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóppal (HRTEM) végezték, de ezek általában 

speciálisan elkészített kettıskristályok vizsgálatára korlátozódtak. Csak néhány kísérletet vé-

geztek polikristályokon statisztikailag értékelhetı mennyiségő adatot szerezve, az adatgyőjtés 

hatalmas munka- és idıigénye miatt. Ennek oka az, hogy a TEM vizsgálatok hosszadalmas 

minta-elıkészítést igényelnek, melynek során egy elvékonyított fóliát készítenek a mintából, 

amelynél aztán (hacsak nem a szemcseméret nagyon kicsi) csupán kevés szemcsehatárt lehet 

vizsgálni fóliánként. Egy másik megoldás tömbi anyagokra a Selected Area Channeling 

(SAC) pásztázó elektronmikroszkópban. Azonban utóbbinál is meglehetısen nehézkes a min-

ta-elıkészítés, és a térbeli felbontás is viszonylag gyenge (10 µm), amely eleve kizárja a na-

gyon kis mérető szemcsék ill. szubszemcsék vizsgálatát. 

Az elmúlt néhány évben hatalmas fejlıdés ment végbe mind a vizsgálati technikák, mind 

a diffrakciós felvételek on-line leképezését végzı szoftverek terén. Jelenleg a szemcsehatár-

geometria vizsgálatához szükséges nyers adatokat le lehet mérni és fel lehet dolgozni online 

és félautomatikus módon TEM és SEM készülékekkel is. Az elsıdleges technika a SEM-es 

kristálytani vizsgálatokban, amelyet az elmúlt három évtizedben kezdtek el alkalmazni, és 

amely átvette a SAC szerepét, a visszaszórtelektron-diffrakció (EBSD). Ennek a technikának 

a térbeli felbontása 200 nm, viszonylag egyszerő metallográfiai minta-elıkészítést igényel és 

különlegesen gyors és kényelmes adatgyőjtést ill. -feldolgozást tesz lehetıvé. Nagyrészt a 

vizsgálati technikák fejlıdésének köszönthetı, hogy a szemcsehatár-geometria vizsgálatok és 

a szemcsehatár-geometria kapcsolata az alkotó szemcsék és a szemcsehatárok arányával a 

polikristályos anyagokban fı kutatási területté szélesedhetett ki. 

A szemcsehatár-geometria méréséhez szükséges mőszerek és szoftverek fejlesztése mel-

lett a szemcsehatárok geometriai paramétereinek megváltoztatásához és bemutatásához szük-

séges módszerek is egyre kifinomultabbá válnak. Ezt a területen megnövekedett kutatói akti-

vitás következtében jelentkezı nagymennyiségő adathalmaz vizsgálatához és értelmezéséhez 

támasztott igények mozdították elı. A szemcsehatár-geometria bemutatása komplex feladat, 

mert gyakran több statisztikai paramétert és térbeli információkat szükséges befoglalni a ki-

menı adatokba. Más szóval a helyi környezetet és az egyes szemcsehatárok kristályszerkeze-



 29 

tét is vizsgálni kell egyszerre, továbbá a mikroszerkezet egy teljesebb leírása érdekében eze-

ket az adatokat egyesíteni kell más párhuzamos – kristályszerkezeti és térbeli – információk-

kal a kapcsolódó szemcsékrıl is. 

Ha a SEM vizsgálatokban készíthetınél finomabb szerkezető anyagokat kell vizsgálni (pl. 

szubszemcséket vagy hidegen alakított mintákat), akkor a szemcsehatár-geometria paraméte-

reit TEM vizsgálattal lehet meghatározni. A SEM vizsgálatok legfontosabb elınye a szem-

csehatár-geometria adatainak gyors és pontos mérése (különösen az orientációkülönbségé) és 

hogy nem igényel túlzottan különleges berendezést és ismereteket, mégis értékelhetı infor-

mációkkal szolgál a szemcsehatár-szerkezetrıl. Amennyiben szükséges, ezeket az informáci-

ókat össze lehet kapcsolni más mikroszerkezeti adatokkal, pl. a tulajdonságokkal kapcsolat-

ban. A részletesebb szemcsehatár-kutatások az atomok helyzetét is feltérképezik a szemcseha-

tár mentén, kristályhiba vizsgálatot, kémiai elemzést és számítógépes szimulációt is tartal-

maznak, azonban az ilyen forrás és munkaigényes kutatások elvégzése csak kisméretekben 

lehetséges. Ezzel szemben statisztikailag is megfelelı mennyiségő szemcsehatár-geometriai 

adatot lehet kinyerni a modern vizsgálati technikák és módszerek alkalmazásával. Így a geo-

metriai módszer nyújtja az optimális kompromisszumot az értelmezhetıség és a praktikum 

között a szemcsehatárok és azoknak az anyagtulajdonságok szabályozásában betöltött szere-

pük vizsgálatának szempontjából [Randle 1993]. 

A következıkben röviden bemutatom a bevezetıben már említett szemcsehatár-

kutatásokban használatos módszereket: 

5.1. A szemcsehatár-vizsgálatra használt módszerek rövid bemutatása 

5.1.1. Optikai mikroszkópia 

Az optikai mikroszkópos eljárások rendkívül korlátozott lehetıséget nyújtanak orientáció-

meghatározásra: ásványok és alacsony szimmetriájú fémek vizsgálhatók eredményesen ezzel 

a módszerrel. Alumínium ötvözetek vizsgálhatók anódos oxidáció és polarizációs mikroszkóp 

alkalmazásával. Ilyenkor a különbözı orientáció részek könnyen megkülönböztethetık színük 

alapján. 

5.1.2. Röntgensugaras eljárások 

A röntgensugaras eljárások az elektronsugaras eljárásokhoz hasonlóan a szemcsehatá-

rok vizsgálatát csak közvetett módon, a szomszédos szemcsék orientációjának mérésével 
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teszik lehetıvé. Az orientáció meghatározására használatos röntgensugaras technikák a kö-

vetkezık:  

• Laue-féle diffrakciós eljárás 

• Kossel-féle diffrakciós eljárás 

• szinkrotronsugárzás 

Az elsı két technikát ma már ritkán használják, mert az elektronsugaras technikák túl-

haladottá tették. A Laue-diffrakcióhoz nagymérető (~1 mm) szemcsék szükségesek. A 

Kossel-féle eljárásnak nagy a felbontóképessége (10 µm), de használata nehézkes. A 

szinkotron sugárzásos eljárással mérhetünk orientációt 2-4 fok pontossággal néhány mik-

ronos régiókban, de bonyolult berendezést követel, beleértve a szinkrotron forrást is. 

5.1.3. Transzmissziós elektronmikroszkópia 

A szemcseorientáció meghatározásának legelterjedtebb módja a transzmissziós elektron-

mikroszkópos (TEM) vizsgálat. Ennek során egy kiválasztott területrıl (kihasználva a TEM 

kettıs mőködését, hogy ti. egyidejőleg képes nagy nagyítású képek elıállítására, és az adott 

terület elektrondiffrakciós vizsgálatára) elektrondiffrakciós felvételt készítünk, és azt kiérté-

keljük [Edington 1974]. A transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok legnagyobb hát-

ránya a bonyolult mintaelıkészítés. Fémes anyagainkat legalább 200 nm-re el kell vékonyíta-

nunk [Fultz 2002], ráadásul nem lehetünk abban biztosak, hogy ez az elvékonyítás a minta 

mely részén valósul meg (pl. jet vagy double-jet módszer esetén). Jellemzı adat, hogy a minta 

kimunkálásától a megfelelıen vékony minta elıállításáig esetleg félnapos idı- és munkabe-

fektetés is szükséges lehet. Ezzel együtt mind a mai napig a TEM a legütıképesebb módszer a 

kristályos anyagok mikroszerkezeti vizsgálata terén. Az eljárás során pontokból álló mintáza-

tot nyerünk (Selected Area Diffraction, SAD), amely azonban csak közelítést ad az orientáci-

óra, ugyanakkor a Kikuchi-mintázat alapján 0,2 foknál pontosabb orientáció is mérhetı opti-

mális esetben. Ez azért van, mert az orientáció néhány fokos eltérése esetén sem látszik a kü-

lönbség a mintázatban, ugyanakkor a Kikuchi-mintázat erısen jellemzı az adott mintára. 

Kikuchi mintázatot kapunk viszonylag vastag kristály vagy mikrosugár alkalmazása ese-

tén, amely mikrodiffrakció (MD) néven ismert. A lényeges gyakorlati különbség a SAD és 

MD között, hogy a SAD esetén a terület, amely hozzájárul a diffrakciós mintázat létrejötté-

hez, egy apertúra segítségével állítható be, ugyanakkor az MD technika esetén a területet az 

elektronsugár mérete határozza meg. Ha összetartó elektronsugarat bocsátunk a minta felüle-

tére (Convergent Beam Electron Diffraction, CBED), akkor 1 nm átmérıjő területrıl vehe-

tünk mintát. A CBED nagy felbontóképessége és pontossága miatt ez a technika különösen 
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alkalmas mikrotextúra vizsgálathoz deformált, hibás minták esetén; újrakristályosodás során a 

csíraképzıdés tanulmányozására; második fázisok jelenléte esetén, mert a mintavételi hely 

kicsinysége megengedi, hogy gyakorlatilag adott kristályokat vizsgáljunk. 

5.1.4. Selected Area Channeling (SAC) pásztázó elektronmikoszkópban 

SAC mintázat keletkezik, amikor a beesı elektronsugárral egy kiválasztott területet fel-

alá pásztázunk úgy, hogy a sugár a mintát minden szögben éri. A felbontóképesség határa 

~10 µm. Az orientáció meghatározásában az EBSD megjelenésével (lásd következı pont) 

teljesen háttérbe szorult. 

5.1.5. A visszaszórtelektron-diffrakció pásztázó elektronmikroszkópban 

Az egyedi szemcseorientáció meghatározása visszaszórtelektron-diffrakció elvén mőködı 

készülékkel pásztázó elektronmikroszkópban (Scanning Electron Microscope, SEM) 1973-

ban sikerült elıször [Venables 1973]. 1987-ben kezdték alkalmazni az on-line indexelési 

technikát [Dingley 1987] a vizsgálatoknál, melynek segítségével a pásztázó elektronnyaláb 

által besugárzott térfogat orientációját a pásztázás sebességével összemérhetı gyorsasággal 

tudták meghatározni. Manapság a visszaszórtelektron-diffrakció elismerten az optimális eljá-

rás a mikrotextúra rutinszerő meghatározásában – kivéve speciális eseteket, ahol TEM hasz-

nálata szükséges. Legfıbb elınyei a SAC-al szemben: a lényegesen jobb felbontóképesség 

(100-300 nm szemben a 10 µm-el); a minta egyszerőbb elıkészítést igényel és végül a 

Kikuchi-mintázatok szélesebb szögőek, amely elısegíti a mintázat felismerését [Randle 

1992]. 

A vizsgálat a visszaszórtelektron-diffrakción (Electron Back Scattered Diffraction, 

EBSD) alapul. A primer elektronnyaláb útjában 70 fokban döntve elhelyezett mintában a pri-

mer elektronok rugalmatlan szóródást szenvednek, majd ezek a rugalmatlanul szórt elektro-

nok az egyes kristálytani síkokon rugalmas, a Bragg-feltételnek megfelelı újabb szóródáson 

mennek keresztül [Kittel 1981][Prohászka 1997]. Mivel az elektronok minden irányban szó-

ródnak, ezért a Bragg-egyenlet csak azokra a síkokra teljesül, amelyre az elektronok olyan 

irányból esnek, hogy egy olyan kúp alkotóit adják, aminek a tengelye merıleges a kérdéses 

síkra. A szóródott elektronoknak így egy olyan kúppaláston kell elhelyezkedniük, amely ten-

gelye merıleges a síkra. A mintában kristálytani síkok minden együtteséhez két kúp tartozik, 

mivel a kristálytani síknak két oldala van. Ezen kúpok képe a képernyın fényes sávként jele-

nik meg és ezeket nevezzük Kikuchi-sávoknak. A sávok intenzitása ennek megfelelıen a kris-

tályban levı atomok elrendezıdése szerint fog változni. Mivel a Bragg-szögek nagyságrendje 
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0,5 fok, így a kúpok csúcsszöge olyan nagy, hogy a sávok koncentrikus körök helyett párhu-

zamos egyeneseknek tőnnek. 

A Kikuchi-sávok a következıképpen jönnek létre: legyen az 6. ábrán két párhuzamos 

rácssík egymástól d távolságra.  

 
8. ábra. Röntgensugarak reflexiója 

Egy igen kis keresztmetszető elektronnyaláb mindkét síkról reflektálódik, azonban eköz-

ben a 2. sugár PO+OQ távolsággal hosszabb utat tesz meg. Két hullám egymást akkor fogja 

erısíteni, ha útkülönbségük a hullámhosszúság egész számú többszöröse (9. ábra).  

 
az útkülönbség: λ           az útkülönbség: λ/2 

9. ábra. Hullámok interferenciája 

Ebbıl az következik, hogy az 8. ábrán az 1. és a 2. sugár útkülönbsége nλ kell legyen 

ahoz, hogy a 1, 2 reflektált sugár útjába helyezett érzékelın a sugár leképezıdjön.  

PO+OQ= nλ                          (5) 

Az OPN derékszögő háromszögbıl: 

OP=d sinθ                           (6) 

Mivel OP=OQ:  

nλ=2d sinθ                            (7) 
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Ebben az egyenletben n=1,2,... bármely tetszıleges egész szám lehet. A hálózati síkok tá-

volsága, d pedig a rácsrendszertıl függıen kiszámítható. A beesı sugár iránya ismert, a ref-

lektált sugár a beesı sugár irányához képest 2θ szög alatt fog reflektálódni. A szöget meghatá-

rozva d értéke kiszámítható, ha a beesı sugár ismert [Pozsgai 1996]. 

A diffrakció eredményeképpen az elektronok a kristálytani síkról egy kúppalást mentén 

szóródnak (10. ábra), és ennek a kúppalástnak, valamint egy alkalmas helyen elhelyezett fel-

fogó ernyınek a metszés-síkjában egy jellegzetes vonalas rajzolat, az ún. Kikuchi-ábra alakul 

ki (10.b. ábra), melyet a Kikuchi-sávok alkotnak [TSL 2001]. 

    
a.)                b.) 

10. ábra. A Kikuchi-vonalak keletkezése (a) ill. a mérési elrendezés (b) [TSL 2001]. 

A teljes Kikuchi-ábra (ami sok sávot tartalmaz) a szóródó elektronok és a kristály összes 

síkjának kölcsönhatásából származik. A sávok kristálytani síkokat reprezentálnak, míg a sá-

vok metszéspontjai kristálytani tengelyeket, az ún. zónatengelyeket (11.a. ábra). Az Kikuchi-

ábra így lényegében egy térkép a kristálytani tengelyek szögviszonyairól. A mintázat geomet-

riája egyedi minden atomi elrendezıdésre, kristályszerkezetre. A vonalak elhelyezkedésébıl a 

vizsgált pont (illetve annak környezetének) kristálytani szerkezete és orientációja meghatá-

rozható, azaz a Kikuchi-ábra azonosítható és indexelhetı (11. b. ábra). A gyakorlatban kb. 1 

fokos pontossággal lehet számolni az orientáció meghatározásnál, EBSD-berendezés esetében 

[Humphreys 2004]. 
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a.)                 b.) 

11. ábra. Kikuchi-vonalak (a) és indexelésük (b) 

Mind az elektronok hullámhossza, mind a beesési szög folytonosan változik a minta fel-

színe alatti kölcsönhatási zónában. Így minden sík minden egyes csoportjához létezik kúpok 

egy folytonos csoportja különbözı kúpszögekkel és intenzitásokkal. A gyakorlatban azonban 

az látszik, hogy csak a nagyenergiájú elektronok vesznek részt a mintázat megjelenítésénél, 

mintegy 200 eV széles energiasávban. Ezek az ún. továbbszórt elektronok a minta felszínének 

felsı 100 nm (30 kV gyorsítófeszültség esetén) vastag rétegébıl erednek. Ahhoz, hogy ebbıl 

a felszíni rétegbıl a nagyenergiájú elektronok meghatározó hányada kerüljön ki, a mintát meg 

kell dönteni. Ebben az elrendezésben az elektronok belépve a mintába, túlnyomórészt a to-

vábbszórt irányban haladnak, párhuzamosan a beesı sugárral – még ha számottevı távolságot 

is tesznek meg az anyagban. Ezért, a késıbbi szóródási jelenségek valószínősége – ami rontja 

a diffrakciós információt – csökken, mikor nagy szögben megdöntött mintával dolgozunk 

[Humphreys 2001]. 

Az EBSD-technika felbontása erısen függ az elsıdleges elektronsugár kölcsönhatási zó-

nájától a felszín alatti 100 nm-es rétegben. Ezért a térbeli felbontás behatárolható az alkalma-

zott gyorsítófeszültséggel, valamint a minta sőrőségével. A legtöbb anyag és egy volfrám 

szállal felszerelt SEM rendszer esetén az elérhetı laterális felbontóképesség mintegy 0,5 µm. 

Téremisszós katóddal felszerelt pásztázó elektronmikroszkóp segítségével 200 nm-es felbon-

tóképesség is elérhetı. A mérés sebességére jellemzı, hogy egy mérési pontról a Kikuchi-ábra 

felvétele, a vonalak azonosítása, majd az orientáció meghatározása (optimálisan elıkészített 

minta esetén) kb. 0,1 másodperc alatt megtörténhet. 

A Kikuchi-sávok mintázata egyedien jellemzı az egyes kristályszerkezetekre és azok ori-

entációjára. Ideális esetben egy ismeretlen anyag EBSD-mintázatából azonosítható az orientá-
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ció és a kristályszerkezet. A gyakorlatban ehhez hatalmas kristálytani ismeretek szükségesek. 

Az orientációs mérésekhez bemeneti adatként kizárólag a kristályszerkezet jellemzıi szüksé-

gesek, amelyek alapján ismert anyagok felvett és a számítógép által generált mintázatai alap-

ján kapjuk a keresett mintázatot (ez az ún. mintázat-felismerés). A legtöbb EBSD berendezés-

ben a mintázat-felismerést egy kristályorientációs szoftver végzi. Az orientáció jellemzıit 

abszolút orientáció, orientációkülönbség, pólusábrák, inverz pólusábrák és Euler-szögek for-

májában kapjuk meg [Berecz 2002]. 

A minta egy pontjának orientációját többféleképpen is megadhatjuk, de minden esetben 

azt az információt kell meghatároznunk, hogy a test makroszkopikus kiterjedéséhez képest a 

kristályrács hogyan helyezkedik el. Egy 30.000 pontból álló orientációs térkép (melynek elké-

szítése nagyjából 50 percet vesz igénybe) látható az 12. ábrán. Az egyes mérési pontok orien-

táció-megadása az inverz pólusábra egységháromszögének színkódolásával történik. Az in-

verz pólusábra azt mutatja meg, hogy a próbatest makroszkopikus felületének normálisa mi-

lyen kristálytani iránynak felel meg. 

 
12. ábra. Ferritesacél-minta orientációs térképe (balra) és az inverz pólusábra egységháromszögének színkódolá-

sa (jobbra) 

Érdemes megfigyelni az ábrán, hogy egy szemcsén belül is tapasztalhatunk színárnyalat-

eltérést, azaz lokális orientációváltozást. Ennek az az oka, hogy az adott szemcse deformált, 

például szubszemcseszerkezet alakult ki benne.  
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5.2. Szemcsehatárok vizsgálata EBSD-vel 

A legtöbb esetben a szemcsehatárok inkoherensek, azaz az ıket felépítı atomok gyakorla-

tilag egyik szemcséhez sem tartoznak. Ezek az atomok ennélfogva magasabb energiaszinten 

vannak, a szemcsehatár maga pedig kristályhibaként fogható fel. Egy ilyen határról kapott 

Kikuchi-vonalak annyira szétszórtak, diffúzak, hogy kiértékelésük gyakorlatilag lehetetlen. 

Emiatt az EBSD-technika a szemcsehatárok közvetlen megfigyelését nem teszi lehetıvé. Egy 

térképezés során a szemcsehatárok „feketék” lesznek, azaz a szemcsehatár pixeleinek orientá-

ciója nem határozható meg. Ez már önmagában információ, hiszen „fekete” vonalakkal hatá-

rolt tartományokat láthatunk a mérés eredményeképpen, így a szemcseméret, szemcseméret-

eloszlás ill. a szemcsék alakja meghatározható. Többlet-információ abból származik, hogy a 

szemcsehatár által elválasztott két térfogatrész (a két szemcse) orientációját az EBSD segítsé-

gével nagy pontossággal meghatározhatjuk, és így a köztük lévı határ geometriai tulajdonsá-

gait kiszámíthatjuk [Ginsztler 2005].  

A szomszédos szemcsék orientációs kapcsolatát vizsgálva potenciális ikerhatárokat talál-

hatunk. Két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy szemcsehatárt ikerhatárnak tekint-

sünk: egyrészt a két szemcse orientációkülönbségének egy adott értéket kell felvennie (pl. az 

újrakristályosodási ikrek kialakulása FKK anyag esetében úgyis felfogható, mint egy 60°-os 

forgatás a kristályrács <111> tengelye körül), másrészt a határsíknak egybe kell esnie az iker-

síkkal. Nehézséget jelent, hogy a kétdimenziós vizsgálatoknál a határ lejtését, dılésszögét 

nem lehet mérni, így nem lehetséges megállapítani pontosan, vajon az ikersíkok egybeesnek-e 

a szemcsehatár-síkokkal. Mindazonáltal, a vizsgált felszínen az ikersíkok vonalának egybe-

esése a szemcsehatárral részleges információt nyújt az egybevágóságról. Ehhez a két szemcse 

orientációját illetve mindkét szemcsében az ikersík vonalának a szemcsehatár nyomvonalával 

bezárt szögét kell ismernünk (13. ábra) [Wright 2002]. 

 
13. ábra. Az ikerhatárok beazonosításához szükséges információk [Wright 2002]. 
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Randle használta elıször az EBSD berendezést ez utóbbi ikerhatár-feltétel teljesülésé-

nek vizsgálatára. [Randle 2001a]. Késıbb kifejlesztettek egy automatikus eljárást, amely 

megvizsgálja a határokat mindkét iker feltételre vonatkozóan. 

Az EBSD méréseknél készült orientációtérképeken a szemcsehatárok vonala a méréshez 

beállított rácsot követi. Ha a mérésnél szabályos hexagonális rácsot állítunk be, akkor a szem-

csehatár-szakaszok is 0, 120 és 240 fokosak lehetnek, ahogy az az 14. ábrán is látszik. Célunk 

a lehetı legjobban rekonstruálni a szemcsehatár-szakaszokból a valós nyomvonalat. 

 

 
14. ábra. Rekonstruált szemcsehatár 

A szemcsehatárok rekonstrukciójához elıször a hasonló orientációjú pontokat kell szem-

csévé csoportosítani. A szomszédos pontokat mindaddig egy szemcsén belülinek tekintjük, 

amíg egy adott orientáció-eltérésen belül vannak. Mivel az orientációkülönbségre vonatkozó 

tolerancia egy változtatható paraméter, ezért a szemcsék méretét némiképp önkényesen vál-

toztathatjuk. Így tehát az EBSD vizsgálatoknál használt szemcse fogalom nem azonos a ha-

gyományos metallográfiában használttal [Verı 1977]. A második lépés a rekonstruált határok 

generálása, azaz meghatározzuk, mely határszakaszok csoportosíthatók össze, hogy rekonst-

ruált határt alkossanak. 

Miután minden pontot hozzárendelünk egy szemcséhez, azonosítani kell a tripla kapcso-

lódási pontokat (azok a pontok, ahol három szemcsehatár találkozik). A tripla pontokat össze-

kötve kapjuk a rekonstruált szemcsehatárt. A szemcsehatár azonban sok esetben nem egyenes 

vonalú, ezért ha egy eredeti szemcsehatár szakasz egy bizonyos tőrésnél nagyobb mértékben 

távol esik a rekonstruált határtól, akkor egy töréspont kerül a rekonstruált határba és az két 

szakaszra osztódik. Ez mindaddig folytatódik, amíg minden pont tőrésen belül nem lesz. A 

folyamat végén minden rekonstruált határ megadható végpontjaival, így ki lehet számolni a 

határvonal orientációját. A határ két oldalán rendelkezünk minden vizsgált pont orientációjá-

val, de az ikerhatárra vonatkozó feltételek vizsgálatához átlagorientációra van szükség. Az 
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átlagorientációt kiszámoljuk a közvetlenül a határ mellett elhelyezkedı pontok elhagyásával 

(így a szemcsehatár rácstorzító hatását kiküszöböljük). Amint a rekonstruált határ vonalának 

orientációját és a két szomszédos szemcse átlagorientációját megkaptuk, meg tudjuk vizsgálni 

az ikerhatár-feltételek teljesülését. Ennek során három paramétert vizsgálunk: egyik a két 

szemcse orientációkülönbségének eltérése az ideális ikerhelyzettıl, a másik kettı a szemcse-

határ nyomvonalának orientációeltérése mindkét szemcse ikersíkjainak nyomvonalától. 

Ezzel a módszerrel kiszőrhetıek az ikerhatárok, amelyek jelentısen befolyásolják az átla-

gos szemcseméretet, ha külön szemcsének tekintjük az így létrejövı szubszemcséket. A mód-

szerrel nem szőrhetı ki azonban az olyan ikerhatár, amely szigetet képez a szemcsében, hi-

szen ilyenkor nem találunk tripla kapcsolódási pontot. Mivel az ikerhatárok nagyszögő szem-

csehatárok, a szemcseképzéshez használt orientációkülönbség tőrése nem befolyásolja jelen-

tısen az ikerhatárok felismerését, de a kisszögő határok felismerését drámai módon megvál-

toztatja.  

Mivel az EBSD-vizsgálat kétdimenziós, nem rendelkezünk információval a szemcsehatár 

síkjának térbeli elhelyezkedésérıl, azaz nem tudjuk milyen dılésszögben folytatódik a sík a 

vizsgált felület alatti anyagrészben. Ugyanakkor Randle háromdimenziós vizsgálatok során 

azt találta, hogy a módszerrel felismert, a kétdimenziós kritériumoknak megfelelı ikerhatárok 

90%-a koherens iker volt [Randle 2002]. 

5.3. EBSD – képminıség és minta-elıkészítés 

A EBSD készülékek elterjedésével egyre szaporodnak az automatikus orientációmérések 

eredményeit bemutató publikációk. Bár ezek a készülékek jelentısen felgyorsítják és egysze-

rősítik a statisztikai mennyiségő mérési adatok összegyőjtését, a minták megfelelı elıkészíté-

se a vizsgálatokhoz sokszor nem elhanyagolható problémát okoz. Ennek ellenére, a témában 

írott publikációkban a legritkábban jelenik meg utalás a minta-elıkészítés módjára [Wynick 

2005], illetve ha ez elı is fordul, legfeljebb nagyvonalakban kerül bemutatásra. Még az EBSD 

készülékekhez mellékelt vaskos kezelési útmutató [Witt 2001], és az EBSD-s kutatásokat 

összefoglaló, alapmőnek tekinthetı kötet [Schwartz 2000] is csak röviden foglalkozik a kér-

déssel, és csak általános információkat közöl, de a konkrét anyagokkal kapcsolatos útmutatá-

sokat nem találjuk benne. 

A visszaszórtelektron-diffrakció elvén mőködı orientációs mérések esetében kritikus je-

lentısége van a vizsgálandó minták megfelelı elıkészítésének. Természetesen elıkészítetlen 

minták felületérıl is kaphatunk feldolgozható válaszjeleket; például durván maratott újrakris-

tályosított alumínium vizsgálatakor azt tapasztaltuk, hogy a pásztázott területen véletlenszerő-
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en kiválasztott pontok egy részében értékelhetı eredményt kapunk, ha azonban orientációs 

térképet akartunk elıállítani, akkor a területen az értékelhetetlen pontok száma túlsúlyban 

volt. Megállapítható, hogy ha statisztikai mennyiségő orientációs adatot akarunk nyerni 

EBSD vizsgálat útján, akkor a mintát biztosan elı kell készíteni mechanikus, kémiai vagy 

elektrolitikus polírozással. 

A megfelelı minta-elıkészítés azonban önmagában nem garantálja a jó minıségő orien-

tációs térkép elkészíthetıségét, mert a visszaszórt elektron-diffrakciós vizsgálat nagyon érzé-

keny a reflektáló anyagban található „zavaró tényezıkre”, ezért nehézkes például az erısen 

deformált kristályszerkezető anyagok mérése. Korábbi méréseink során azt tapasztaltuk, hogy 

minél nagyobb az alakítás okozta deformáció, a diffrakciós vonalak minısége annál rosszabb, 

ill. ezzel arányosan a Kikuchi-ábra minısége is romlik [Gaál 2007b]. 

A Kikuchi-ábra képminıségét az EBSD berendezéshez csatolt szoftver automatikusan 

egy nullánál nagyobb számmal értékeli olyan módon, hogy minden mérési ponthoz rendel egy 

képminıség értéket (IQ – Image Quality) ill. az egész vizsgált felülethez egy átlagos képmi-

nıség értéket. Minél nagyobb az adott ponthoz rendelt számérték, annál jobb minıségő az ún. 

Kikuchi-ábra, és annál nagyobb biztonsággal lehet a pont orientációját meghatározni megfele-

lı illesztés esetén. A képminıség érték definíció szerint a Hough-transzformált képen a legfé-

nyesebb és a legsötétebb pont kontrasztkülönbsége [Krieger 1992]. 

A képminıséget jelzı szám segítségével a különbözı állapotú, ill. különbözı módon elı-

készített, de azonos alapanyagú minták összehasonlítása a belılük nyerhetı információ minı-

sége és megbízhatósága szempontjából könnyedén végrehajtható, amelybıl a minta-

elıkészítés hatékonyságára következtethetünk. Meg kell jegyezni azonban, hogy az IQ értéket 

nemcsak a kristályrács deformációja és a minta-elıkészítés befolyásolja, hanem például a 

detektáló digitális kameránál beállított erısítés mértéke. Éppen ezért a méréseket célszerő 

ugyanazokkal a beállításokkal végrehajtani, ha lehetséges, hogy a mérések összehasonlítható-

ak legyenek. 

Több módszer ismert a minták EBSD-méréshez történı elıkészítéséhez: mechanikai polí-

rozás, elektrolitikus polírozás, kémiai maratás, ionmaratás, vezetı anyaggal történı 

bevonatolás (nem vezetı anyag esetében). A legáltalánosabban ismert és legtöbbször hatásos 

mechanikai polírozás a hagyományos metallográfiai vizsgálatokéhoz hasonló. A darabok ki-

vágása után a mintákat egyre finomabb felülető csiszolópapírral csiszoljuk (1200-as finomsá-

gú papírig), majd polírozzuk (több lépésben, 0,5 µm-es szemcsemérető polírozószerig). A 

polírozást a fémmikroszkópos vizsgálatokhoz szükségesnél finomabb szemcséjő (pl. 0,05 µm 
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finomságú kolloidszilika (SiO2) szuszpenzió) polírozószerrel célszerő folytatni (ennek opti-

mális ideje néhány perctıl néhány óráig terjedhet, anyagtól függıen). A kolloidszilika azért 

elınyös, mert negatív töltéső SiO2 részeket tartalmaz 8 és 11 közötti pH-val, amely finoman 

megmarja a minta felszínét, eltávolítva a deformált réteget. Ezt követıen a minta a 

polírozószer letisztítása után vizsgálható. 

Ezt a módszert ajánlja az EBSD készülék gyártója is a legtöbb anyaghoz, és képekkel il-

lusztrálja, hogy a polírozási idı és a polírozóanyag finomságának növelésével a Kikuchi-

ábrák minısége hogyan javul. Ezzel a módszerrel kiválóan elı lehet készíteni például az 

Armco-vasat [Gaál 2004c], de jól mőködik a duplex acél elıkészítésekor is [Berecz 2004]. 

Egyes esetekben viszont hiába polírozzuk teljesen karcmentesre a vizsgálandó felületet, a 

Kikuchi-vonalak nem jönnek létre akkor sem, ha nagyon hosszú ideig folytatjuk a polírozást. 

Ennek oka valószínőleg a Beilby-réteg jelenléte, melyet a polírozással nem tudunk eltávolíta-

ni a minta felületérıl. 

A múlt század harmadik évtizedében Beilby [Beilby 1921] tette a felfedezést, hogy a me-

tallográfiai vizsgálatokhoz elıkészített minták felületén a mechanikai polírozás következtében 

egy amorf, „szétkent” réteg jön létre, amely szerkezetében erısen különbözik a darab eredeti 

kristályszerkezetétıl, és amely a felfedezıjérıl a Beilby-réteg elnevezést kapta. Beilby továb-

bá arra a következtetésre jutott, hogy a mechanikai polírozás során a minta felületérıl nem 

történik anyagleválasztás, ehelyett a darab felsı rétege szétkenıdik, simítva ezzel a felületi 

egyenetlenségeket. A Beilby-réteget késıbbi kutatások során 2-10 nm vastagságúnak becsül-

ték. Beilby ezzel cáfolta a korábbi feltételezést, mely szerint a polírozás tulajdonképpen egy 

vágási eljárásnak tekinthetı, ahol az anyagrészek úgy kerülnek eltávolításra, hogy a létrejövı 

felület apró barázdákból áll, és minél finomabb a polírozószer, annál finomabban barázdált a 

minta, így végül tükörszerően reflektáló felület kapható. 

A Beilby-réteg jelenlétére vonatkozó megállapításokat tett Verı [Verı 1970] is az 1960-as 

években. Verı szerint a polírozás célja az, hogy vizsgálandó minta felületét megtisztítsuk a 

karcoktól és a Beilby-rétegtıl is, melyet egy néhány µm vastag „elkent”, összetört rétegként 

aposztrofál. A Beilby-réteg szerinte eltávolítható kellıen finom csiszolással tisztán mechani-

kusan, vagy pedig „kémiai-elektrokémiai oldó mővelettel”. A polírozott, látszólag karcmentes 

mintafelület nem jelenti azt, hogy a felület megfelelıen elı van készítve, mert a Beilby-réteg 

maradványai még ott lehetnek rajta. Az elkent réteg eltávolítására azt a módszert ajánlja, hogy 

a polírozást követı maratással tegyük láthatóvá a réteg maradványait (melynek „zavaros szer-

kezete némi tapasztalattal felismerhetı”). Ezután újra polírozzuk, majd marassuk meg, és ha 
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megváltozik a szövetkép a maratás végén, akkor a csiszolat nem volt kész. Az egymást követı 

polírozás és maratás kombinációjának ismételgetését addig javasolja, míg két egymás utáni 

ciklus végén a szövetkép már nem változik, mert a „a csiszolat tehát akkor nevezhetı kész-

nek, ha újra fényesítve és maratva a szövetképe már nem változik.” 

Az elektrolitikus polírozás kapcsán Verı megemlíti, hogy ennek során olyan vastag réte-

get oldunk le a mintáról, hogy a Beilby-rétegbıl nem marad rajta semmi, ezért így legtöbb-

ször jobb minıségő csiszolatot kapunk. Az eljárás korlátozott használhatóságát az okozza, 

hogy eltérı oldási potenciálú fázisok alkotta szövetet nehezen lehet elıkészíteni vele ill. nem-

fémes zárványokat tartalmazó csiszolat sem kezelhetı ilyen módon. Természetesen az elekt-

rolitikus polírozás csak kiegészíteni tudja a mechanikus polírozást, nem minden esetben he-

lyettesíthetı vele [Thomson 1951]. 

Samuels az 1980-as években erısen megkérdıjelezte a Beilby-réteg elméletét, és Beilby-

vel ellentétben – a korábbi feltételezéseket alátámasztva – azt találta, hogy a mechanikai polí-

rozás vágási folyamat, attól csak a megmunkálás szögében különbözik [Samuels 1971]. To-

vábbá a Beilby által feltételezett amorf réteggel szemben kristályos, de képlékenyen deformált 

felület kialakulására következtetett, melyben a képlékeny alakváltozás mértéke progresszíven 

csökken a polírozás finomságának növelésével [Turley 1981]. 

6. Termomechanikus kezelések 

A termomechanikus kezelési technológiák kifejlesztése az 1950-es években kezdıdött. 

A technológia úttörı fejlesztıi Harvey [Harvey 1951], valamint Lips [Lips 1954] voltak. 

Harvey (a martemperálás feltalálója) tapasztalta, hogy ha martemperáláshoz lehőtött gyengén 

ötvözött, de nagy karbontartalmú, vékony acéllemezt söréteznek, akkor a sörétezett rész az 

ausztenit bomlása után keményebb lesz, és csökken az át nem alakult ausztenit mennyisége. 

Lips és Van Zuilen vékony rugóacél szalagot túlhőtött ausztenites állapotban hengereltek, 

mely után jelentıs szilárdságnövekedést mutattak ki. Eredményeik hatására kutatások indul-

tak az eljárás ipari alkalmazásának lehetıségeire, mivel így lehetıség van olcsóbb anyagok 

esetén is a drágább, nagyobb ötvözıtartalmú anyagok tulajdonságainak elérésére, illetve a 

magasabb ötvözıtartalmúak esetében speciális tulajdonságok kialakítására [Ziaja 1973]. 

A hıkezelések és a képlékenyalakítás összekapcsolásának lehetıségeit Bernstein fog-

lalta össze [Bernstein 1968]. Az 15. ábrán az egyes eljárások hımérséklet-idı diagramjai lát-

hatók. Ezek közül az elvi lehetıségek közül csak keveset alkalmaznak a gyakorlatban. Leg-

gyakrabban a II.B.1 és a IV.A.1 eljárásokat alkalmazzák. A II.B.1 eljárás alkalmazása: villa-
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mos vezetékanyag ötvözetek (pl. Al-Mg2Si) elıgyártmányainak extrudálásánál az 

extrudálószerszámból kifolyó alakos alumíniumrudat közvetlenül vízbe vezetik (edzés) majd 

öregítik. A IV.A.1 eljárás pedig az acélhuzal gyártásánál alkalmazott patentírozás. Az eljárá-

sok célja a szokásos hıkezelési eljárásokkal elérhetı szilárdsági tulajdonságoknál nagyobb 

értékek elérése. Mivel ötvözetlen acélokból ismert termomechanikus eljárásokkal extrém tu-

lajdonságokat lehet kihozni, ezért van értelme hıkezelés-alakítás kombinációkkal kísérletezni 

nagy szilárdságnövekedés elérésére más anyagok esetében is. A feltüntetett egyéb eljárások 

közül a legismertebb a II.A.3. jelő, amelynél az acélt A3 hımérséklet felett ausztenitesítik, 

majd gyorsan hőtik a rekrisztallizációs hımérséklettartomány alá, de a martenzites átalakulás 

kezdeti hımérséklete (Ms) fölé. Ezután képlékenyen alakítják, majd gyors hőtéssel 

martenzitesre edzik, végül megeresztik. Az eljárás angol neve „low ausforming”, a magyar 

nyelvő irodalomba Verı József „hideg melegalakítás” néven vezette be [Verı 1964]. 

A hideg melegalakítás lényegében a TRIP-acél gyártástechnológiáját jelenti: Verı sze-

rint közepesen ötvözött acélfajták esetében lehetıség van 400…550 °C-on túlhőtött 

ausztenites állapotban történı alakításra, amikor a deformált, nem újrakristályosodott 

ausztenit alakul át és ennek eredményeként meglepı tulajdonságokhoz juthatunk. A hideg 

melegalakítás után martenzitté átalakult acél szakítószilárdsága és folyási határa nagyobb, 

szívóssága azonban lényegében ugyanolyan, esetleg jobb, mint a nem alakítotté. 

A másik ismert eljárás a II.A.1. jelő. Ez a „kovácsmelegbıl edzés” régi technológiáját 

takarja. Ennek az a lényege, hogy az alakítást az ausztenitmezı alsó határain kell végrehajtani 

és az alakítás után azonnal, gyorsan lehőteni. Az alakítást és edzést követı megeresztés után 

adódó szilárdság nagyobb, mint az azonos hımérsékleten megeresztés utáni szilárdság, anél-

kül, hogy az anyag képlékenysége lényegesen megváltozna. Az angol irodalomban az eljárást 

high ausformingnak, cold-hot workingnek vagy modified ausformingnak nevezik, magyarul 

pedig Verı óta meleg hidegalakításnak nevezzük; bár ez a kifejezés nem túl elterjedt [Ziaja 

1973]. 
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15. ábra. A termomechanikus alakítási eljárások osztályozása. 

Mint a fenti példákból látszik, a termomechanikus kezeléseket kezdetben elsısorban me-

chanikai tulajdonságok javítására használták. Az 1980-as években azonban felfedezték, hogy 

a szemcsehatár-szerkezet módosítására kitőnı lehetıséget kínálnak a termomechanikus keze-

lések. A szemcsehatárok módosítását célzó termomechanikus kezelések esetében szinte kizá-

rólag az I.A jelő eljárást alkalmazzák, annyiban leegyszerősítve, hogy az alakítást követı hı-

kezelés nem több, hanem egy lépésben történik. Mivel ezek az eljárások még nem széles kör-

ben elterjedt technológiák, nem állnak rendelkezésre megbízhatónak tekinthetı paraméterek a 

hıkezelés idejét vagy hımérsékletét illetıen az adott anyagokhoz. Emiatt bizonyos mértékő 

hidegalakítás után felhevítik az anyagot, és hosszú [Fang 2008] vagy rövid ideig tartó nagy-
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hımérséklető hıkezelést [Shimada 2002] vagy hosszú ideig tartó kishımérséklető hıkezelést 

követıen lehőtik az anyagot. Ezt akár többször ciklusban megismétlik, majd megvizsgálják a 

szemcsehatár-szerkezet változását. 

7. Grain boundary engineering 

A törés, korrózió és kúszás kitüntetett hajlamot mutatnak a szemcsehatármenti elıfordu-

lásra, ezzel gyakran súlyos problémákat okozva az üzemeltetés során. Kutatási eredmények 

azt igazolják, hogy a CSL-határok speciális tulajdonságokkal rendelkeznek: szemikoherens 

jellegüknél fogva ellenállóbbak a korróziós folyamatokkal szemben, kúszásállóbbak és ezek 

mentén a diffúziós folyamatok is lassabban mennek végbe. A 16. ábrán nikkelalapú ötvözet 

kúszási görbéi láthatók. Az „SA” jelő ötvözetet lágyították, a „CSLE” ötvözeteket 

termomechanikus kezelésnek vetették alá. Jól megfigyelhetı, hogy a nagyobb mennyiségő 

CSL-határt tartalmazó ötvözet kúszásállósága sokkal jobb, mint a zömében véletlenszerő, 

inkoherens szemcsehatárokat tartalmazó anyagé. Ezek a kutatások megmutatták, hogy a kis Σ-

értékő CSL-határok csökkentik a kúszás és a szemcsehatármenti korrózió sebességét. 

 
16. ábra. Nikkelalapú ötvözet kúszási diagramjai. A függıleges tengelyen az alakváltozás (%), a vízszintes ten-

gelyen az idı (óra) látható [Was 1998]. 

A felfedezés hatására, hogy a speciális szemcsehatárok különleges tulajdonságokkal ren-

delkezhetnek a szemcsehatármenti korrózióval vagy a kúszási igénybevétellel szemben renge-

teg kutatás indult el olyan termomechanikus eljárások kikísérletezésére, amelyekkel a speciá-

lis szemcsehatárok aránya megnövelhetı az anyagban a véletlenszerő szemcsehatárok arányá-

nak rovására. 
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A fenti megfigyelések alapján Watanabe az 1980-as évek elején kidolgozta a „grain 

boundary design and control” [Watanabe 1984], azaz szemcsehatár-tervezés és -szabályozás 

koncepcióját a kiváló tulajdonságú többkristályos anyagok kifejlesztésére (manapság inkább a 

„Grain Boundary Engineering” (GBE) kifejezés terjedt el) és bevezetett egy új „Grain 

Boundary Character Distribution” (GBCD) nevő mikroszerkezeti paramétert, mellyel a szem-

csehatár-szerkezet minısíthetı. A GBCD magyarra fordítva a szemcsehatártípusok térbeli 

eloszlását jelenti. Watanabe a kifejezést a szemcsehatárok különbözı típusai, elıfordulási 

gyakoriságuk és konfigurációjukként definiálta [Lim 1990]. Más megfogalmazásban a GBCD 

az orientációjuk és szemcsehatársíkjuk orientációja szerint megkülönböztetett szemcsehatárok 

relatív területeit jelenti. Bevezetésére azért volt szükség, mert nem állt rendelkezésre módszer 

az anyagoknak a szemcsehatár-szerkezet, különösen a speciális szemcsehatárok szempontjá-

ból történı minısítésére. Azóta a GBCD kontrollálása útján végzett grain boundary 

engineering széleskörben elterjedt a javított szerkezeti és funkcionális tulajdonságok elérésé-

nek hatékony eszközeként. A mérési eredmények összehasonlíthatósága érdekében Randle 

javaslatot tett az orientációkülönbségen kívüli egyéb mérési adatok feltüntetésére is [Randle 

2001b]. 

Watanabe kimutatta, hogy az egymással kapcsolodó véletlenszerő szemcsehatárok száma 

(ezt a szemcsehatár korrelációs számnak nevezzük) megváltozhat a mikroszerkezetnek megfe-

lelıen akkor is, ha a GBCD konstans [Watanabe 1994]. 

Lin és Palumbo kimutatták nikkel és nikkel ötvözeteknél a szemcsehatármenti korrózió 

függését a speciális szemcsehatárok mennyiségétıl [Lin 1995][Palumbo 1990]. 

Schuh és társai szintén kísérletekkel vizsgálták EBSD segítségével a szemcsehatárok kap-

csolódását kismértékő nyújtás és lágyítás ciklikus alkalmazása esetén, Ni-alapú ötvözetnél. 

Azt találták, hogy a véletlenszerő határszakaszok „hossza” (tehát az egymáshoz kapcsolódó 

teljes véletlenszerő szemcsehatár-hálózat hossza) jelentısen csökkent a ciklikus igénybevétel 

hatására, és azt is megfigyelték, hogy a CSL-határok rendezıdése a tripla kapcsolódási pon-

toknál jobban tükrözte a szemcsehatár-szerkezet topológiáját, mint a GBCD. Azonban ezeket 

a kvantitatív módon értékelhetı paramétereket nem sikerült kapcsolatba hozni bármilyen tu-

lajdonsággal [Schuh 2003]. 

Randle termomechanikusan alakított réz esetében szemléltette a GBE mechanizmusait 

[Randle 2006]. Véleménye szerint a CSL-határok arányának növekedése egyrészt a Σ3n-

típusú határok kölcsönhatásakor fellépı Σ3 regenerációs mechanizmus, másrészt a új ikrese-
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dés útján jön létre. A keletkezı Σ3-as határok arányát a képlékenyalakítás és a hıkezelés pa-

raméterei szabják meg. 

Mivel az ausztenites acélok korrózióját is gyakran a klasszikus interkrisztallin korrózió 

okozza, meglehetısen sok kutató kezdett el ezeken az acélokon vizsgálódni és ez idáig renge-

teg energiát fordítottak a többkristályos anyagok kisenergiájú CSL-határainak gyakoriságának 

növelésére a GBE keretein belül. 

Lin, Palumbo és társai a kis Σ-értékő CSL-határokat nagy arányban tartalmazó anyagok 

elınyös tulajdonságait (korrózióállóság, szemcsehatármenti kiválások) mutatták meg nikkel-

ötvözetek, korrózióálló acélok, hıálló szuperötvözetek, akkumulátor rácsok, IF-acélok eseté-

ben [Lin 1997][Palumbo 1998]. Feltételezték, hogy a lágyítási ikrek az összes szemcsehatár 

kétharmadánál nem tehetnek ki nagyobb részt, és ezt kísérleti úton igazolták. 

Tsurekawa és társai ausztenites acél esetében végrehajtották a szemcsehatár-hálózat, ezen 

belül a véletlenszerő szemcsehatárok kapcsolódásának kvantitatív értékelését a perkolációs 

elmélet alapján, majd a szemcsehatár-szerkezet kapcsolódásával és a GBCD-vel kapcsolatban 

kiértékelt paramétereket kapcsolatba hozták a korrózióval [Tsurekawa 2006]. 

Shimada és társai kimutatták, hogy a szemcsehatármenti feszültségkorrózió jelentısen 

csökkenthetı AISI 304 típusú ausztenites acél ötvözetekben a kisenergiájú CSL-határok elı-

fordulási gyakoriságának növelésével [Shimada 2002]. Kilágyítás után 0-60% mértékben hi-

degen hengerelték a mintákat, majd fél órán keresztül 1023 ºC-on hıkezelték, végül vízben 

lehőtötték ıket. Megvizsgálták a szemcsehatár-típus eloszlást, és a legnagyobb CSL-határ 

arányt az 5%-ban alakított mintáknál találták. Ezután korróziós vizsgálatoknak vetették alá a 

mintákat, ahol a legnagyobb CSL-hányaddal rendelkezı minták szerepeltek a legjobban. 

Spigarelli és társai csökkentett karbontartalmú AISI 304L típusú acél kúszásállóságát 

vizsgálták a CSL-határok arányát növelve, és a 14. ábrán bemutatott nikkel alapú ötvözethez 

hasonlóan a kis Σ-értékő CSL-határok növelték a kúszással szembeni ellenálló képességet 

[Spigarelli 2003]. 

Owen AISI 316 típusú acél 4 ciklusból álló iteratív termomechanikus alakításakor (3% 

képlékenyalakítás, majd 7 perces hıkezelés 900 ºC-on) azt tapasztalta, hogy a Σ3-as és Σ9-es 

határok aránya az elsı három ciklusnál csökkent, majd a negyedik ciklus után hirtelen meg-

nıtt [Owen 2006]. Kimutatta, hogy a Σ9-es határoknak nemcsak a Σ3-as határok regenerálás-

ban van szerepe, hanem az általuk alkotott szemcsehatár-hálózatnak is van jelentısége. A 

véletlenszerő szemcsehatár-hálózat szakadozottságának fontosságát hangsúlyozta Randle is, a 

CSL-határok arányával szemben [Randle 2004]. Kiemelte az ikrek szerepét, amelyek a fe-
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szültség csökkentése mellett elısegítik a nem koherens Σ3-as határok keletkezését és megsza-

kítják a véletlenszerő határok hálózatát. 

Bi és társai AISI 304 típusú termomechanikusan kezelt acélban (5%-os hideghengerlés 

után félórán keresztül 1050 ºC-on hıkezelték, majd öt órán keresztül 700 ºC-on öregítették, 

végül vízben lehőtötték a mintákat) vizsgálták a karbidkiválásokat a speciális szemcsehatárok 

mentén [Bi 2002]. Azt találták, hogy a kis Σ-értékő határoknál nem váltak ki karbidok, vala-

mint kevésbé alakult krómszegény réteg a határok mentén. Ezzel nemcsak a korrózióval 

szembeni ellenálló-képességet növelik, hanem megszakítják a folytonos korróziós hálózatot a 

felületrıl (azaz a korróziós folyamatok terjedése lelassul az anyag belseje felé haladva az elı-

nyösebb tulajdonságú speciális szemcsehatárok véletlenszerő szemcsehatárok közötti megje-

lenése miatt). 

Fang kis- és közepes mértékő (6-40%) alakításból és hosszú idejő (2-96 óra, 900 ºC) hı-

kezelésbıl álló termomechanikus kezelésnek vetett alá AISI 304 típusú acél mintákat. Kimu-

tatta, hogy a kismértékő (6-10%) alakítás és hosszúidejő hıkezelést követıen jelentısen meg-

nıtt a Σ9 és Σ27 határok aránya. Ez nagyobb alakításoknál (20-40%) nem volt tapasztalható, 

ahogy a nagyszögő szemcsehatár-hálózat kisebb alakítás utáni szakadozottsága sem. 

8. Következtetések és célkitőzések a szakirodalom tanulmányo-
zása alapján 

Bár az utóbbi években kiemelten nagy kutatási aktivitás tapasztalható a ’grain boundary 

engineering’ tudományterületén, mégis a szemcsehatárok vizsgálatára leggyakrabban használt 

automatizált visszaszórtelektron-diffrakciós módszer újszerősége, az alkalmazható 

termomechanikus kezelések paramétereinek variálhatósága és a vizsgálható anyagok gyakor-

latilag végtelenül széles köre miatt számos megválaszolatlan kérdés maradt a témakörben 

dolgozó kutatók számára. 

Noha viszonylag nagy mennyiségő publikációt találhatunk a különbözı FKK anyagokon 

végzett GBE kezelések eredményeinek bemutatásával kapcsolatosan, a TKK szerkezető acé-

lokra vonatkozó vizsgálatok eredményei gyakorlatilag hiányoznak a szakirodalomból. 

Több tanulmány is foglalkozik az egyes termomechanikus kezelések hatásával a leggyak-

rabban felhasznált korrózióálló anyag, az AISI 304 típusú acél szemcsehatár-szerkezetére, de 

nem jelent meg a különbözı típusú termomechanikus kezelések hatásait teljes körően bemuta-

tó átfogó vizsgálat a fenti anyag esetében. Nem vizsgálták a termomechanikus kezelést alkotó 
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képlékenyalakítás és a hıkezelés hatásait külön-külön a szemcsehatár-szerkezetre, márpedig 

ez elengedhetetlen a folyamatok megértéséhez. 

A pásztázó elektronmikroszkóppal végzett visszaszórtelektron-diffrakciós mérések auto-

matizáltak ugyan, és a berendezés az alapértelmezett beállításokkal is mőködik, viszont jó 

eredményt csak a paraméterek manuális beállításával ad. Ezért nagyon fontos a mérési beállí-

tások hatásainak ismerete és az értékelhetı mérési eredmények eléréséhez nélkülözhetetlen, 

megfelelıen elıkészített mintafelület megléte. A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatra 

történı minta-elıkészítéshez kielégítı irodalom áll rendelkezésre, de a minta-elıkészítés 

módjának a visszaszórtelektron-diffrakció során elérhetı képminıségre gyakorolt hatásával 

kapcsolatban nem jelent meg publikáció. 

Nemcsak a mérési beállítások, hanem a már elkészített orientációs térképek elemzése so-

rán alkalmazott módszerek is döntıen befolyásolják a kapott eredményeket. Több publikáció 

foglalkozik az analízis jóságát elısegítı módszerekkel, de nincs széles körben elfogadott kiér-

tékelési módszer. 

A téma szakirodalmának tanulmányozása alapján a következı célkitőzéseket fogal-

maztam meg a kísérleti munka megkezdése elıtt: 

⇒ a termomechanikus kezelés hatásának vizsgálata a térben középpontos köbös szerke-

zető acél szemcsehatár-szerkezetére 

⇒ az AISI 304 típusú acélnál célravezetı minta-elıkészítési módszer bemutatása ill. a 

minta-elıkészítésnek az elérhetı képminıségre gyakorolt hatásának illusztrálása 

⇒ az összetett termomechanikus kezelés részfolyamatainak az AISI 304 típusú 

ausztenites acél szemcsehatár-szerkezetére gyakorolt hatásának nyomon követése és 

bemutatása 

⇒ olyan termomechanikus kezelés kifejlesztése az AISI 304 típusú acél szemcsehatárai-

nak módosítására, mely hatékonyan tudja növelni a kedvezı tulajdonságú CSL-

határok arányát az anyagban, javítva ezzel a szemcsehatármenti károsodási folya-

matokkal szembeni ellenállását 

⇒ a szemcsehatárok vizsgálata során végrehajtott mérési és kiértékelési eljárás tökéle-

tesítése, a mérési paraméterek optimalizálásával a mérési bizonytalanság csökkentése 

érdekében 
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9. A szemcsehatár-szerkezet tudatos módosítását célzó kutatások 

Kísérleti munkám során a szemcsehatár-szerkezet megváltoztatása érdekében Armco-vas 

és ausztenites acél mintákon hajtottam végre különbözı termomechanikus kezeléseket. A 

szemcsehatár-szerkezetet kedvezıen befolyásoló, hatékony és tudatos termomechanikus keze-

lés kifejlesztése érdekében szükség van a kezelést alkotó képlékenyalakítás és a hıkezelés 

hatásainak ismeretére, ezért különbözı idejő hıkezeléseknek és különbözı mértékő hidegala-

kításoknak vetettem alá acél mintákat, majd megvizsgáltam a szemcsehatár-szerkezetüket a 

kezelések elıtt és után visszaszórtelektron-diffrakció segítségével. Az értekezésben bemuta-

tott visszaszórtelektron-diffrakciós méréseket Magyarország eddig egyetlen EBSD-

berendezésével, a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudomány és 

Technológia Tanszékén végeztem. A TSL típusú EBSD készülék egy Philips XL-30-as pász-

tázó elektronmikroszkópra van felszerelve, amely wolfram katóddal rendelkezik. 

A mérések általában 150× vagy 250× nagyításon készültek, 13 mm-es munkatávolság 

mellett, 25 kV gyorsítófeszültség és 6-os foltátmérı beállításával. A méréseket az EBSD-

készülékhez csatlakoztatott számítógépen futó TSL OIM Data Collection 4.6 szoftver segítsé-

gével rögzítettem, míg a kiértékelések a TSL OIM Analysis 4.6 szoftverrel történtek. Az 

EBSD kamerájának beállításai a következık voltak: 11,86 kép feldolgozása másodpercen-

ként, 6 dB erısítés, 8×8-as binning, pásztázó üzemmódnak megfelelı felbontás. A mérési 

eredmények kiértékelésekor a következı beállításokkal dolgoztam: 13×13-as konvolúciós 

maszk, „classic plus” típusú Hough-transzformáció kis felbontással, minimum 5 csúcs figye-

lembe vételével, automatikus Hough-indexeléssel. 

Az EBSD-mérések eredményeinek kiértékelése során a számomra legfontosabb informá-

ciót a szemcsehatártípusok eloszlása jelenti. Az eredmények kiértékelésekor a kisszögő szem-

csehatárokkal nem foglalkozom. A szemcsehatárokat a szakirodalomban 10-15 fokos orientá-

ciókülönbség felett szokás nagyszögőnek tekinteni, ezért én is ezekkel a beállításokkal dol-

goztam. A kiértékelés során készített térképeken és táblázatokban feltüntetem a Σ3n típusú 

CSL-határokat. Ezeket a határokat – melyek geometriai értelemben vett speciális szemcseha-

tárok – tekintem a továbbiakban speciális szemcsehatároknak. Meg kell azonban jegyezni, 

hogy a geometriai értelemben speciális határok nem minden esetben hordoznak speciális 

anyagtulajdonságokat, de ennek vizsgálata nem képezi az értekezés tárgyát.  

Mivel a szemcsehatárokat csak síkmetszeteken áll módomban vizsgálni, a szemcsehatá-

rok nem felületekként, hanem vonalakként jelennek meg a vizsgált területen, ezért a 

szemcsehatártípusok arányának számításakor a szemcsehatár-felület helyett a síkmetszeten 
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megjelenı szemcsehatár nyomvonalak hosszát használom fel, ami a szakirodalom szerint rep-

rezentálja a szemcsehatártípusok térbeli eloszlását is. Az ikerhatárokat minden esetben a 

szemcsehatárok közé sorolom, és egyes esetekben a koherens ikerhatárok arányát külön is 

feltüntetem. 

Értekezésemben szinte kizárólag ausztenites acélokkal foglalkozom. Az ausztenites acél a 

vas γ módosulatának karbonnal alkotott homogén szilárd oldata. Kristályrácsa felületen kö-

zéppontos köbös szerkezető. Az ausztenites acélok általában erısen ötvözött, a karbonon kí-

vül számos ötvözıt és szennyezıt tartalmazó anyagok (1. táblázat).  

1. táblázat. A vizsgált AISI 304 típusú acél kémiai összetétele. 

Az AISI 304 típusú acél (1.4301 típus, lásd Gyakran elıforduló fogalmak és rövidítések) 

szövetképein (17. ábra) azonnal feltőnnek a szabálytalan szemcsehatárokkal körbevett szem-

cséken belül az egyenes vonalakként megjelenı ikerhatárok. 

   
17. ábra. AISI 304 típusú ausztenites acél szövetképe fémmikroszkópon (balra) és pásztázó elektronmikroszkó-

pon (jobbra) 

Az ausztenites acélok kiválasztását a vizsgálatokra több tény is indokolja. Egyrészt a ma-

gas mőszaki színvonalú iparágak gyakran alkalmazzák alapanyagként ezeket az acélokat, 

másrészt (mint késıbb bemutatom) oka van annak, hogy a térben középpontos köbös szerke-

zető anyagok szemcsehatárainak módosítását célzó kutatásokat nem lehet találni az irodalom-

ban. Pedig kézenfekvı gondolat a kevesebb ötvözıt tartalmazó „tisztább” acélok vizsgálata a 

folyamatok egyszerőbb modellezése érdekében. Ilyen acél például a szakzsargonban „Armco-

vas” néven emlegetett szinte ötvözetlen acél alapanyag, melynek energiadiszperzív röntgen-

Ötvözı C Si Mn P S N2 Cr Mo Ni Cu Fe 

Tömeg% 0,038 0,62 1,48 0,025 0,025 0,087 18,27 0,40 8,68 0,60 maradék 
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analízise során a vas mellett nem találtam kimutatható ötvözıt. Elsı kísérletemben ezért 

Armco-vason végeztem különbözı termomechanikus kezeléseket. 

10. Armco-vas termomechanikus kezelése 

5 mm vastag Armco-vas lemezbıl vízsugaras vágással 10 mm széles darabokat alakíttat-

tam ki. A szemcsehatár-vizsgálatok elıtt a kilágyított Armco-vas mintákat hidegen hengerel-

tem különbözı mértékben. A különbözı minták vastagságcsökkenése 12%, 23% ill. 53% volt. 

Ezután az egyik sorozat mintát 950° C-on 10 percen át ausztenitesítettem, majd levegın hagy-

tam lehőlni, egy másik mintasorozatot 870 °C-on 60 perces újrakristályosító hıkezelésnek 

vetettem alá, majd levegın hőtıttem, míg a harmadik sorozatot az újrakristályosító hıkezelés 

után ausztenitesítettem (azaz 870 °C-on 60 percig újrakristályosítottam, levegın lehőtöttem, 

majd 950 °C-on 10 percig hıkezeltem, végül levegın lehőtöttem). A hıkezeléseket Al2O3 

porban végeztem, az oxidációs folyamatok gátolásának érdekében. A mintákból 10×10×3 

mm-es darabokat vágtam ki vizsgálatok céljából, melyeket a hagyományos minta-elıkészítés 

után (csiszolás és polírozás) 0,02 µm-es finomságú kolloidszilika (SiO2) segítségével 20 per-

cig políroztam. 

Ahogy korábban már említettem, az EBSD-vizsgálat leképezi az anyag kristályszerkeze-

tét, így a szemcsehatárok tulajdonságait indirekt módon lehet meghatározni. A szemcse defi-

níciója EBSD-analízis esetében különbözik a konvencionális metallográfiában használatos 

definíciótól. EBSD-vizsgálat esetében a felhasználó definiálja azt a minimális orientációkü-

lönbséget, mely felett a berendezés az egyes tartományokat különbözı szemcséknek tekinti. 

Természetesen helyes beállítások és megfelelı felbontású letapogatás esetén ezek közel azo-

nosak a metallográfiai szemcsehatárokkal. Egy másik, a felhasználó által definiált kritikus 

jelentıséggel bíró paraméter a legkisebb szemcseméret, mely azt a minimális képpontszámot 

adja meg, melyet külön szemcsének tekinthet a szoftver. Ezeket a definíciókat használva, 5 

fokos minimális orientációkülönbséget és 20 pixeles minimális szemcseméretet beállítva vé-

geztem a méréseket, 3,5 µm-es lépésközzel. Az így készült inverz pólusábra térkép látható a 

hidegen hengerelt minta feületérıl (53%-os alakváltozás mellett) a 18. ábrán.  
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18. ábra. Inverz pólusábra fekete-fehér transzformáltja 53%-osan hidegen hengerelt minta esetében. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy az inverz pólusábrák színes térképek, a különbözı ori-

entációjú tartományoknak megfelelıen különbözı színekkel, de mivel jelen vizsgálatban a 

szemcsék pontos orientációja nem játszik fontos szerepet, a pólusábra fekete-fehér transzfor-

máltját tüntettem fel. A transzformáció ellenére megfigyelhetı, hogy a szemcséken belül az 

orientáció változik, ami arra utal, hogy a nagy deformáció miatt szubszemcsék alakultak ki a 

szemcséken belül. A 19. ábrán 53%-osan alakított újrakristályosított minta inverz pólusábrája 

látható. A szemcséken belüli orientációkülönbségek az újrakristályosító hıkezelés hatására a 

várakozásoknak megfelelıen lecsökkentek. 

 
19. ábra. Inverz pólusábra fekete-fehér transzformáltja újrakristályosított minta esetében. 

Az 20. ábrán látható a kezelések után kapott szemcsehatár-szerkezet, képminıségtérképen 

feltüntetve. A fehér vonalakkal jelölt határok a Σ3n típusú CSL-határok, a feketével jelöltek a 

nagyszögő (15 fok feletti) véletlenszerő szemcsehatárok. A CSL-határok felismertetésénél az 

orientációkülönbségre tőrést használunk, melyet a következı egyenlet ad meg: 

∆θ = K/Σn                          (8) 
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Az általánosan használt értékek a K= 15 fok és n= 1/2. Ez az ún. Brandon-kritérium 

[Brandon 1964][Brandon 1966], de ritkábban használatos az ennél szigorúbb, ún. Palumbo-

kritérium is [Palumbo 1990], ahol a K= 15 fok és n= 5/6. A 20. ábrán jól látható, hogy a CSL-

határok nagyon kis mennyiségben vannak jelen az Armco-vasban a kezelések módjától füg-

getlenül, különösen ha összehasonlítjuk ezeket az ausztenites acél mintákban található CSL-

határok mennyiségével. 

 
20.a. ábra. A kilágyított minta szemcsehatár-szerkezete 

 
20.b. ábra. Az 53%-osan hengerelt minta szemcsehatár-szerkezete 

 
20.c. ábra. A 12%-osan hengerelt, majd újrakristályosított és  

ausztenitesített minta szemcsehatár-szerkezete 
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20.d. ábra. Az 53%-osan hengerelt, majd újrakristályosított és  

ausztenitesített minta szemcsehatár-szerkezete 

Az 2. táblázat tartalmazza a speciális határok részarányát a különbözı termomechanikus 

kezelések után. A részarányok számításakor a Σ3n típusú CSL-határok hosszát osztottam a 

szemcsehatár-hálózat teljes hosszával. A szemcsehatár-hálózat teljes hosszának számításakor 

nem veszem figyelembe a kisszögő határokat 15º orientációkülönbség alatt, de a nagyszögő 

határok közül a véletlenszerő és a CSL-határokat is ide sorolom. A 2. táblázat adatai alapján 

látható, hogy nem lehet egyértelmő kapcsolatot találni a képlékenyalakítás mértékének válto-

zása és a speciális határok mennyiségének változása között. Hasonlóképpen az egyforma ala-

kítást szenvedett, de különbözı hıkezelést kapott minták esetében sem tapasztaltam bárme-

lyik hıkezelési típus elınyösebb hatását. Ez azt jelenti, hogy a TKK Armco-vas nem érzé-

keny az alkalmazott termomechanikus kezelésekre a szemcsehatár-szerkezet szempontjából. 

 Hideghengerlés mértéke 
Hıkezelés típusa 0 [%] 12 [%] 23 [%] 53 [%] 

- 6,9 7,5 -- 2,2 
Újrakristályosított -- 6,3 2 3,9 
Ausztenitesített -- 0,6 1,9 7,6 

Újrakristályosított + 
ausztenitesített 

-- 2,3 1,5 4,4 

2. táblázat. Σ3n típusú CSL-határok részaránya a különbözı termomechanikus kezelések után [%] 

Ezzel szemben a termomechanikus kezelések befolyásolták a szemcseméretet. A 21. ábra 

mutatja a szemcseméret alakulását a különbözı hıkezelések esetén, a hideghengerlés okozta 

alakváltozás mértékének függvényében. Megfigyelhetı, hogy az alakváltozás növelésével a 

végsı szemcseméret kisebb lett, és a legnagyobb szemcseméret az újrakristályosí-

tó+ausztenitesítı hıkezelés után tapasztalható. 
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21. ábra. Átlagos szemcseméret alakulása különbözı hıkezelések után a deformáció függvényében 

Összefoglalva tehát az Armco-vason végzett EBSD-vizsgálataim kimutatták, hogy az al-

kalmazott termomechanikus kezelések nem változtatták meg jelentıs mértékben a szemcseha-

tárok típusait, de a szemcseméret és a szemcséken belüli deformáció számottevıen változott a 

kezelések hatására. A vizsgálatok során megállapítottam, hogy a térben középpontos köbös 

szerkezető Armco-vasban lényegesen kisebb arányban találhatóak speciális szemcsehatárok, 

mint amennyit a korábbi kutatások során a felületen középpontos köbös (FKK) acélok eseté-

ben találtak. A hidegalakítást és újrakristályosítást vagy ausztenitesítést tartalmazó 

termomechanikus kezelések után elért legnagyobb mért CSL-határ részarány 7,6% volt, ami 

töredéke az ausztenites acélok esetében tapasztaltaknak. Ennek legfıbb oka az ausztenites 

acélra jellemzı újrakristályosítási vagy lágyítási ikrek megjelenésének hiánya, de a különbség 

még akkor is jelentkezik, ha az ausztenites acéloknál a hıkezelés során keletkezett koherens 

ikerhatárokat nem vesszük figyelembe. 

A fenti tapasztalatok alapján a továbbiakban az FKK szerkezető ausztenites acélokat 

kezdtem vizsgálni. 

11. A minta-elıkészítés hatása a képminıségre 

Amikor a 12.1. fejezetben késıbb bemutatásra kerülı vizsgálathoz próbáltam elıkészíteni 

a hidegen hengerelt AISI 304 típusú acél mintákat, azzal szembesültem, hogy a 

visszaszórtelektron-diffrakciós méréshez legáltalánosabban használt minta-elıkészítési mód-
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szerrel nem kaptam megfelelı minıségő mérési eredményeket. Az acélmintákat EBSD méré-

sekhez általában úgy kell elıkészíteni, mint a hagyományos pásztázó elektronmikroszkópi 

mérésekhez (csiszolás és polírozás), csak egy még finomabb kolloidszilika szuszpenzióval 

(0,02 µm) is meg kell polírozni ıket. A vizsgálatok tárgyát képezı minták esetében azonban 

ez a módszer nem vezetett eredményre, azaz a mérések során nem kaptam értékelhetı felvéte-

leket. A polírozás befejezése után néhányszor több ciklusban meg kellett maratni, majd újra 

polírozni a minták felületét, hogy értékelhetı Kikuchi-vonalakat kapjak. Ennek oka valószí-

nőleg az, hogy a viszonylag lágy, felületen középpontos köbös szerkezető ausztenites acél 

felsı rétegét „szétkente” a polírozóanyag, elfedve az acél valódi kristályszerkezetét. Ebben a 

fejezetben bemutatom a különbözı módokon elıkészített AISI 304 acéltípusból készített min-

ták mérésének eredményeit az elért képminıség-érték (IQ érték) szempontjából, és megpróbá-

lom az eredmények okait felfedni. Megvizsgálom továbbá, hogy a hideghengerlés hogyan 

befolyásolja a képminıséget EBSD-mérésnél az AISI 304 típusú acél esetében. 

11.1. Mechanikus polírozás kolloidszilika szuszpenzióval 

Mivel az irodalom a kolloidszilikás, mechanikus polírozást javasolja, mint általánosan 

mőködı módszert az EBSD-mérésekre történı elıkészítéshez, ezért elıször így próbáltam a 

mintákat elıkészíteni. A csiszolást a bevezetıben leírt módon végeztem 2400-as csiszolópapí-

rig, majd 10 percig 0,5 µm-es Al2O3-os polírozószerrel fényesítettem. Ekkor a minta felülete 

látszólag teljesen karcmentes lett. A polírozást 20 perces 0,05 µm-es kolloidszilika szuszpen-

zióval folytattam. Ekkor mind szabad szemmel, mind fémmikroszkóp alatt a minta felülete 

karcmentesnek tekinthetı, és nyoma sincs túlpolírozásnak (22.a. ábra). Az így elıkészített 

mintát EBSD mérésnek vetettem alá, ahol értékelhetetlen eredményeket (Kikuchi-ábrákat) 

kaptam (23.a ábra), ezért nem készíthetı képminıségtérkép a felületrıl. 

        

a.)                b.) 
22. ábra. A csiszolat metallográfiai képe a: 20 perces; b: 40 perces finompolírozás után. 
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A minták további húsz percig tartó kolloidszilika szuszpenziós polírozása után sem ta-

pasztalható a túlpolírozottság jele (22.b. ábra), és az EBSD képminıség valamelyest javul, de 

még mindig nem lesz kielégítı (24.a. ábra és 25.b. ábra). Az orientációs térkép sem lesz meg-

felelı minıségő, a mérési pontok 46,5%-a értékelhetetlen (26.a. ábra). A fémmikroszkópi 

képen karcmentesnek tőnı minta felsı rétege alatti megmunkálási nyomok a 

képminıségtérképen megjelennek. 

11.2. Al2O3 szuszpenziós polírozás és kémiai maratás több ciklusban 

Miután a tisztán mechanikai polírozás ebben az esetben nem vezetett eredményre, a 

kolloidszilikás polírozás után enyhén megmarattam a minták felületét (23.a. ábra). A maratás-

hoz Kalling marószerét használtam, melynek az összetétele a következı volt: 5g CuCl2, 100 

cm3 HCl, 100 cm3 C2H6O. A mikromaratott mintákat fémmikroszkóppal vizsgálva azt tapasz-

taltam, hogy a felület zavaros lett, korrodált jelleget mutatott, valamint erıs karcok jelentek 

meg a maratás elıtt szinte karcmentes csiszolaton.  

   

a.)               b.) 

 
c.) 

23. ábra. A minta maratott szövetképei a: 1 polírozás-maratás ciklus után; b: 2 polírozás-maratás ciklus után; c: 3 
polírozás-maratás ciklus után. 
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Ez csak akkor lehetséges, ha Samuels eredményeivel szemben [Samuels 1971] az AISI 

304 típusú acélon kialakult a Beilby-réteg, mely a maratás elıtt befedte a karcokat, és mely-

nek egy részét a marószer eltávolította, a megmaradt része pedig zavarossá tette a szövetké-

pet. Ekkor helyenként mérhetı pontokat kaptam, de megfelelı minıségő EBSD mérésre to-

vábbra is alkalmatlan volt a minta a hibás pontok nagy aránya miatt. Ezután 2 ciklusban to-

vább políroztam és marattam a mintákat (23.b. és c. ábra). A folyamat végén a szövetszerke-

zet kitisztult, a karcok túlnyomórészt eltőntek, és a minta alkalmassá vált a kielégítı minısé-

gő orientációs mérés elvégzésére is (26.b ábra), a képminıség átlagos értéke 112,76 volt.  

   

a.)                 b.)  

  

c.)                  d.) 
24. ábra. Képminıségtérkép a minta felületének egy részletérıl; a: 40 perc finompolírozás után; b: maratás után; 

c: 2 polírozás-maratás ciklus után; d: 3 polírozás-maratás ciklus után. 
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a.)          b.)          c.)  

  

d.)          e.) 
25. ábra. Az átlagos IQ értéknek megfelelı Kikuchi-ábrák.  

a: 20 perc finompolírozás után (nem értékelhetı); b: 40 perc finompolírozás után (IQ = 36,7); c: maratás után 
(IQ = 67,5); d: 2 polírozás-maratás ciklus után (IQ = 105,2); e: 3 polírozás-maratás ciklus után (IQ = 119,9). 

     

a.)           b.)          c.) 
26. ábra. Inverz pólusábra a színkódolást tartalmazó egységháromszöggel (c) 40 perces finompolírozás (a) és 3 

polírozás-maratás ciklus (b) után. 

A képminıség átlagos értékének változását a minta-elıkészítés szakaszaiban a 3. táblázat 

tartalmazza. Jól látható, hogy a tisztán mechanikai polírozás esetében lényegesen alacsonyabb 

értéket (ill. értékelhetetlen Kikuchi-ábrát) kapunk, mint akár már egy maratást követıen, de a 

polírozás-maratás ciklus ismétlésével lényegesen javítható az képminıségérték. A harmadik 

ciklust követıen már csak csekély képminıség javulást tapasztaltam.  
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A késıbbi vizsgálataimhoz kapcsolódó minta-elıkészítéskor megfigyeltem, hogy a 

kolloidszilikás polírozás teljesen elhagyható, ha a több ciklusban alkalmazott polírozás-

maratást alkalmazom. Ilyenkor elegendınek bizonyul a néhány perces Al2O3 szuszpenziós 

polírozás is az elsı maratás elıtt. 

Minta-
elıkészítés 

20 perc polí-
rozás 

40 perc polí-
rozás 

1 ciklusú 
polírozás-
maratás 

2 ciklusú 
polírozás-
maratás 

3 ciklusú 
polírozás-
maratás 

IQátlag - 36,7 67,5 105,2 119,9 

3. táblázat. A képminıség átlagos értékének változása a minta-elıkészítés során. 

A mechanikai polírozás és a maratás kombinálásának sikerét valószínőleg nem az okozza, 

hogy a maratással láthatóvá téve a Beilby-réteget, addig polírozzuk a mintát, amíg a Beilby-

réteget teljesen el nem távolítjuk. Ha ez igaz lenne, akkor a polírozási ciklusok összeadott 

idejét egy ciklusban elvégezve, ugyanerre az eredményre kellene jutnunk. Mivel ez nem kö-

vetkezik be, a maratás szerepe nem a Beilby-réteg láthatóvá tételében, hanem éppen annak 

eltávolításában a legfontosabb. Ez azt jelenti, hogy a réteget, amelyet a polírozással „szétke-

nünk” a minta felületébıl és amelyet a durvább csiszolópapírok deformáltak, „megnyomtak”, 

a maratással eltávolítjuk. Tisztán maratást végezve a minta nem lesz alkalmas az EBSD-mérés 

végrehajtására, mert elıször nem kapunk megfelelıen értékelhetı Kikuchi-ábrákat, majd túl-

maródik a felület. 

További vizsgálataim során, különbözı mértékben hidegen hengerelt AISI 304 típusú 

mintákról készített orientációs térképek képminıségét értékelve azt tapasztaltam, hogy az 

alakváltozás növelésével a képminıségérték csökkent (4. táblázat), mint ahogy ez várható volt 

deformált kristályszerkezet diffrakciós vizsgálata esetén. 

Alakváltozás 0% 16,1% 25,2% 46,5% 69,3% 

IQátlag 72,4 60,8 43,9 34,2 31,6 

4. táblázat. A képminıség átlagos értékének változása a deformáció függvényében. 

11.3. Elektrolitos polírozás 

Bár a kutatásaim elsıdleges célja nem az elektropolírozásos elıkészítés vizsgálata volt, 

ilyen módon is elıkészítettem néhány mintát EBSD-vizsgálathoz. P1200-as finomságú csiszo-

lás után Struers A2 I perklórsavas (HClO4) elektrolit felhasználásával hajtottam végre az 

elektrolitos polírozást, Poliromat készüléken. Elıször 40 V feszültség beállításával az elektro-

lit keringtetése mellett 30 másodpercig políroztam, majd 3 V feszültségen 10 másodpercig 

marattam a mintákat. A várakozásoknak megfelelıen a csiszolást követı elektrolitikus políro-
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zás alkalmazásával kaptam a vizsgált három módszer közül a legjobb képminıséget. Akár 

175-ös átlag képminıségérték is elérhetı, természetesen nem az erısen alakított minták, ha-

nem pl. az 50%-osan hengerelt, majd 30 percig 750 °C-on hıkezelt darab esetében (27. ábra).  

   
27. ábra. Jó minıségő Kikuchi-ábra és képminıségtérkép (átlag IQ = 175)  

Erısen alakított minták esetén a képminıség bármilyen módon elıkészített minta mérése-

kor leromlik, de az elektrolitikus polírozás adta még ekkor is a legjobb képminıséget a vizs-

gált minták esetében. 

Összefoglalva: tapasztalataim szerint tisztán mechanikai polírozással az AISI 304 típusú 

acélból készített minták nem voltak alkalmasak visszaszórt elektron-diffrakciós vizsgálatok 

elvégzésére. Ennek oka a szakirodalomban vitatott elkenıdött, a visszaszórtelektron-

diffrakciót gátoló Beilby-réteg megjelenése, amelyet a mechanikai polírozás nem volt képes 

eltávolítani. Az AISI 304 acéltípusból kivágott minták elıkészítésének esetében megfelelı 

eredménnyel az elektrolitos polírozás mellett a maratás és polírozás kombinációjának több-

szöri megismétlése járt. A maratás nemcsak arra alkalmas, hogy láthatóvá tegye a Beilby-

réteg maradványait, hanem magának a rétegnek az eltávolítását is a marószer segíti elı. Meg-

figyeltem továbbá, hogy elhagyható a kolloidszilikás finompolírozás, mert nélküle is megfele-

lı felület készíthetı, ha a polírozást maratással kombináljuk. Bár az elektrolitos polírozás adja 

általában a legjobb EBSD képminıséget az elıkészítési módok közül, a polírozás-maratás 

kombinációja egyszerősége miatt és az elektrolitos polírozás korlátozott alkalmazhatósága 

miatt alternatívát kínál a visszaszórtelektron-diffrakciós vizsgálatokhoz történı minta-

elıkészítésre. A vizsgálatok során azt is bemutattam, hogy nemcsak a minta-elıkészítés befo-

lyásolja az elért képminıséget, hanem egyéb tényezık mellett a reflektáló kristályszerkezet 

deformációja is. Minél nagyobb a deformáció a kristályrácsban, annál kisebb átlagos IQ érté-

ket kapunk az orientációs térképek készítése során. 
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12. A képlékenyalakítás hatása a szemcsehatár-szerkezetre 

12.1. AISI 304 típusú acél hideghengerlése 

Az ausztenites acélok közül az AISI 304 típust választottam további vizsgálataim tárgyá-

ul, mivel ez az egyik leggyakrabban felhasznált korrózióálló acél, így ipari jelentısége meg-

lehetısen nagy. 

Az eredetileg 7,5 mm vastag AISI 304 típusú ausztenites korrózióálló acél mintákat hide-

gen hengereltem különbözı mértékben, 16,1; 25,2; 46,5; és 70%-os vastagságcsökkenésig, 

majd darabokat vágtam ki a visszaszórtelektron-diffrakciós mérésekhez. Minden mintát kilá-

gyítottam az alakítás elıtt, az azonos és ismert kiindulási állapot elérése végett: 1050 °C-on 

30 percig hın tartottam, majd vízben lehőtöttem ıket. 

A mintákat az elızı fejezetben bemutatott módon készítettem elı a vizsgálatokra, azaz a 

polírozás befejezése után néhányszor több ciklusban meg kellett maratni, majd újra polírozni 

a minták felületét, hogy értékelhetı Kikuchi-vonalakat kapjak.  

Az EBSD mérések során képminıségtérképeket készítettem, amelyeken feltüntettem a 

szemcsehatárokat is. A vizsgálataim során maximum 5 fokos orientációkülönbséget engedtem 

meg a szemcséken belül, a legkisebb szemcseméretet pedig 10 pontra állítottam. A CSL-

határok felismerésére a méréseknél a Brandon-kritériumot használtam. Mindegyik mintánál 

1000×500 µm-es felületet vizsgáltam 2 µm-es lépésközzel. A Σ3n típusú CSL-határokat fehér 

színnel, a nagyszögő (15 fok feletti), véletlenszerő határokat feketével jelöltem a mintákról 

készített képminıségtérképeken (28.a. és 28.b. ábra). 

 
28.a. ábra. A minta szemcsehatár-szerkezete az alakítás elıtt 
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28.b. ábra. A minta szemcsehatár-szerkezete 16%-os deformáció után. 

A sötétebb árnyalatú képminıségtérkép a várakozásaimnak megfelelıen azt jelzi, hogy a 

deformáció növekedésével a mért pontok képminısége romlik. Pusztán az ábrák szemrevéte-

lezésével megállapítható, hogy a deformáció növekedésével a CSL-határok aránya csökken a 

vizsgált felületen. Az is feltőnik azonban, hogy a felületen megjelenı CSL-határok nyomvo-

nalai igen szakadozottak. Ugyanakkor a CSL-modell definíciója szerint a CSL-határok be-

azonosítása nem az adott szemcsehatár mentén elhelyezkedı pontok geometriája alapján tör-

ténik, hanem a két szomszédos szemcse orientációkülönbsége alapján, így elméletben egy 

határszakaszon belül nem lehetne szakadozott a CSL-határként beazonosított szemcsehatár. 

Mi lehet az oka a szakadozottságnak? A képlékeny alakváltozás során mozgó diszlokációk 

feltorlódtak a szemcsehatárok mentén, és mivel a szemcsehatár-nyomvonal pontjainak vizsgá-

latánál a CSL-kritérium ellenırzésekor csak a szemcsehatár két oldalán elhelyezkedı szom-

szédos pontok orientációját vesszük figyelembe, a szemcsehatár mentén feltorlódó 

diszlokációk miatt létrejövı helyi rácstorzulások megakadályozzák a CSL-határok beazonosí-

tását, még ha a szemcsék CSL-helyzetben is vannak egyébként.  

Ez kitőnıen látható a 28.b. ábrán. A klasszikus CSL-felismerési módszert alkalmazva, az-

az csak a szemcsehatár két oldalán elhelyezkedı szomszédos pontok orientációjának figye-

lembevételével megjelenik a helyi rácstorzulás hatása, ugyanis a speciális határszakaszok va-

lószerőtlenül szakadozottá válnak. A szemcsehatár két oldalán elhelyezkedı szomszédos pon-

tok orientációját a szomszédos szemcsék átlagorientációjával helyettesítve kapjuk ugyanerrıl 

a felületrıl a 29. ábrát, ahol a szemcsehatármenti lokális deformáció hatását kiküszöböltem. 

Amellett, hogy a CSL-modellnek is megfelel, a képen látható szemcsehatár-szerkezet valószí-

nőleg jobban modellezi a valós szemcsehatár-szerkezetet, mert kevéssé valószínő, hogy a 

vizsgált síkban tapasztalt torzulás a CSL-helyzetbıl az egész szemcsehatár-felület mentén 

megjelenik. 
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A CSL-határok arányának csökkenését tehát egyrészt az okozta, hogy a képlékenyalakí-

tással energiát vittünk be a kristályszerkezetbe, amely energia úgy tárolódott el, hogy a kis-

energiájú speciális szemcsehatárok jelentıs része nagyenergiájú szemcsehatárrá alakult. Más-

részt viszont a mérést kiértékelı algoritmus hibája is torzította a kapott eredményeket. 

 
29. ábra. A 28.ábrán bemutatott minta szemcsehatár-szerkezete az orientáció szemcsénkénti átlagolása után. 

Az átlagorientáció felhasználásával a 16%-os mértékben hengerelt minta esetében 10%-

kal megnıtt a beazonosított CSL-határok mennyisége, amely azt jelenti, hogy a szemcsék 

maguk CSL-helyzetben maradtak, csak a szemcsehatár mentén lévı pontok orientációja tért el 

attól. Az átlagolás után bizonyos határok szakadozottsága megszőnt, és folytonosabb CSL-

hálózat képe alakult ki. Az elkészült orientáció-térképen manuálisan megvizsgáltam, hogy a 

szemcsehatártól távolodva milyen távolságban lesznek a pontok CSL-helyzetőnek beazono-

sítva. Ha 2 µm-es lépésközzel dolgozunk, akkor a szemcsehatártól számított 3. pontokat vizs-

gálva már minden esetben beazonosítható a határ CSL-határnak, ha az átlagorientációval ope-

ráló felismerésnél is CSL-határnak bizonyul. 
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30. ábra. A Σ3n típusú szemcsehatárok arányának változása a hidegen hengerelt AISI 304 típusú acélban az ala-

kítás mértékének függvényében 
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A 30. ábrán a Σ3n típusú határok arányát tüntettem fel a véletlenszerő határokhoz képest, 

az alakítás mértékének függvényében. A különbözı mértékben hidegen hengerelt AISI 304 

típusú ausztenites acélminták szemcsehatárainak visszaszórtelektron-diffrakciós vizsgálata 

során azt tapasztaltam, hogy az alakítás mértékének növelésével a speciális szemcsehatárok, 

ezen belül a Σ3n típusú CSL-határok aránya a nagyszögő határokon belül a véletlenszerő 

szemcsehatárokhoz képest egyenletesen csökkent. Ennek oka az, hogy a terhelés okozta kép-

lékeny alakváltozás növeli az anyagban a rácsrendezetlenséget. A koherens vagy szemi-

koherens speciális szemcsehatárok a periodikus rácsszerkezetükkel „rendezettebbek”, kisebb 

energiájúak, mint a véletlenszerő határok, ezért a befektetett munka hatására a speciális szem-

csehatárok a kisebb energiájú állapotukból nagyobb energiájú, rendezetlen állapotba kerülnek, 

ezért arányuk lecsökken az anyagban, így növelve az anyagban lévı szemcsehatárok 

összenergiáját. 

12.2. AISI 304L és AISI 316 típusú acél nyújtása 

Az AISI 304 típusú acélon végzett kísérletek eredményeinek ismeretében elvégeztem a 

képlékenyalakítás hatásának vizsgálatát ugyanezen acél csökkentett széntartalmú típusain: 

AISI 304L (MSZEN10088/3-2005 szerint 1.4307) és AISI 316 (MSZEN10088/3-2005 szerint 

1.4401) típusú acélon. A korábbi vizsgálattól eltérıen hidegalakítást itt nem hengerlés, hanem 

5, 10, 20, 30 és 40%-os nyújtás jelentette. 

ötvözı C Si Mn P S N Cr Mo Ni Cu Co 
AISI 
304L tö-

meg% 
0,019 0,500 1,900 0,027 0,024 0,088 18,14 0,280 8,610 0,480 0,080 

ötvözı C Si Mn P S Ni Cr Ti    
AISI 
316 tö-

meg% 
0,07 0,48 1,30 0,021 0,003 10,75 17,90 0,49    

5. táblázat. A vizsgált minták ötvözıtartalma a vason (Fe) kívül 

Az azonos kiindulási állapot elérése érdekében minden mintát kilágyítottam (1050 °C-on 

30 percig hın tartottam, majd vízben lehőtöttem) az alakítás elıtt. A szakítógéppel végzett 

képlékenyalakítás után 12×10×10 mm-es darabokat vágtam ki a visszaszórtelektron-

diffrakciós mérések céljára. 

A polírozás-maratással elıkészített mintákon 1000×500 µm-es felületet vizsgáltam, 5 µm 

lépésközzel. A szemcséken belül megengedett legnagyobb orientációkülönbséget 5 fokra állí-

tottam, a legkisebb szemcseméretet pedig 5 pontban határoztam meg. Nagyszögő szemcseha-
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tárok közé a 15 foknál nagyobb orientációkülönbségő szemcsehatárokat soroltam. A CSL-

határok felismerésére a méréseknél a Brandon-kritériumot használtam. 

A 31. ábra az AISI 316 típusú húzási igénybevételnek kitett acél Σ3n szemcsehatárainak 

arányát mutatja meg a deformáció mértékének függvényében. A Σ3n típusú szemcsehatárok 

aránya csökkent a deformáció mértékének növekedésével (31. ábra), tehát hasonló eredményt 

kaptam, mint korábban a hidegen hengerelt AISI 304 típusú acélminták esetében. 
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31. ábra. Σ3n típusú szemcsehatárok aránya az AISI 316 típusú acélban a megnyúlás függvényében 

A fenti kísérletet elvégeztük AISI 304L típusú acél esetében is: a 32. ábra a húzási igény-

bevételnek kitett acél Σ3n típusú szemcsehatárainak arányát mutatja meg a deformáció mérté-

kének függvényében.  
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32. ábra. Σ3n típusú szemcsehatárok aránya az AISI 304L típusú acélban a megnyúlás függvényében 
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A húzott AISI 304L típusú minták vizsgálatakor a Σ3n típusú szemcsehatárok aránya 

csökkent a deformáció mértékének növekedésével, tehát hasonló eredményt kaptam, mint 

korábban a hidegen hengerelt AISI 304 és a megnyújtott AISI 316 típusú acélminták eseté-

ben. Ha a húzott 304L és 316-os minták eredményeit a hengerelt 304-es acél eredményeivel 

összehasonlítjuk, látható, hogy mindhárom esetben csökkent a CSL-határok aránya a defor-

máció növelésével, de a csökkenés a húzott mintáknál nem volt olyan egyenletes, mint a hen-

gerelt mintáknál. A CSL-határok arányának csökkenésére mindhárom esetben az szolgáltat 

magyarázatot, hogy a képlékeny alakítás során a kisenergiájú rendezett szerkezető CSL-

határok egy része nagyobb energiájú, rendezetlen szerkezető véletlenszerő határokká alakul. 

13. A hıkezelés hatása az AISI 304 típusú acél szemcsehatáraira 

A képlékenyalakítás hatásának vizsgálata után a termomechanikus kezelések másik alko-

tóelemének, a hıkezelésnek a hatását kutattam az AISI 304 típusú ausztenites acél esetében. 

A mintákat elıször 1050 ˚C-on kiizzítottam, majd vízben lehőtöttem. Ezután 600 ˚C-ra felme-

legítettem, majd különbözı ideig hın tartottam ıket. 15, 30, 60, 90, 120, ill. 150 perc eltelté-

vel kivetettem a mintákat a kemencébıl, és levegın hőtöttem ıket szobahımérsékletre. Az 

EBSD mérések során maximum 10 fokos orientációkülönbséget engedtem meg a szemcséken 

belül, a legkisebb szemcseméretet pedig 10 pontra állítottam. Mindegyik mintánál 800×400 

µm-es felületet vizsgáltam 2 µm lépésközzel. A kapott szemcsehatár-szerkezet a 33. ábrán 

látható. Megfigyelhetı a lágyítási ikrek nagy mennyiségben történı elıfordulása a szemcse-

határ-hálózatban. 

 
33.a. ábra. A 30 percig hın tartott minta szemcsehatár-szerkezete 
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33.b. ábra. A 90 percig hın tartott minta szemcsehatár-szerkezete 

 
33.c. ábra. A 150 percig hın tartott minta szemcsehatár-szerkezete 

A CSL-határok beazonosítását a szomszédos szemcsék átlagorientációjának felhasználá-

sával végeztem. A szemcsehatár-szerkezet statisztikai kiértékelésekor (34. ábra) a Σ3n típusú 

CSL-határok arányának növekedését tapasztaltam a hın tartás idejének emelkedésével. 
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34. ábra. A Σ3n típusú CSL-határok relatív mennyisége a hıkezelési idı függvényében 
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Készítettem egy másik mintasorozatot is, valamivel nagyobb hıkezelési hımérséklettel 

(750 ˚C) és lényegesen hosszabb hın tartási idıkkel: 3, 8, 30, ill. 40 óra elteltével vettem ki a 

mintákat a kemencébıl, és hagytam lehőlni ıket szobahımérsékletre. A méréseket kiértékelve 

(35. ábra) azt találtam, hogy ezeknél a mintáknál tovább nıtt a Σ3n típusú CSL-határok aránya 

a véletlenszerő határokéhoz képest a hıkezelés idejének növelésével, bár abszolút értékben a 

növekedés lelassult. 
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35. ábra. A CSL-határok relatív mennyisége a hıkezelési idı függvényében  

Az 36. ábrán látható a hıkezelt minták szemcsehatár-szerkezete. Megfigyelhetı a nagyon 

erıs ikresedés a lágyítási ikrek tömeges megjelenésével, továbbá az, hogy a hármas találkozá-

si pontoknál szinte egyáltalán nem találunk olyan esetet, amikor két CSL-határ és egy vélet-

lenszerő határ találkozik. 

 
36.a. ábra. A 3 órán át hın tartott minta szemcsehatár-szerkezete 
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36.b. ábra. A 8 órán át hın tartott minta szemcsehatár-szerkezete 

 
36.c. ábra. A 40 órán át hın tartott minta szemcsehatár-szerkezete 

A kapott mérési adatokból kiderül, hogy CSL-határok mennyisége befolyásolható a hıke-

zelés segítségével. Minél tovább tart a hıkezelés, a speciális szemcsehatárok mennyisége an-

nál nagyobb lesz. Ebben legnagyobb szerepe az ún. lágyítási ikrek megjelenésének van. 

Ugyanebben a kísérletsorozatban karbidkiválások megjelenését vizsgáltam a szemcseha-

tárok mentén. Megfigyelhetı volt, hogy rövidebb hıkezelési idı eltelte után (37.a. ábra) nem 

találtam karbidkiválásokat a szemcsehatárokon. Hosszabb hıntartási idınél a CSL-határokon 

nem jelentek meg karbidok, csak a véletlenszerő határokon (37.b. ábra). A hıkezelés idejének 

további növelésével a nagyobb Σ-értékő CSL-határokon már láthatunk karbidokat, a kis Σ-

értékő határokon ezeknél a mintáknál sem jelennek meg karbidok (37.c. ábra). Ez a megfigye-

lés igazolja, hogy a periodikus szerkezető, kisenergiájú, kis Σ-értékő CSL-határok kevésbé 

hajlamosak a karbidkiválásokra, mint a nagy Σ-értékő CSL-határok, és még kevésbé hajlamo-

sak, mint a rendezetlen geometriával rendelkezı véletlenszerő szemcsehatárok. 
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37.a. ábra. Nem jelennek meg karbidkiválások a szemcsehatárokon 30 perces hıkezelés után (5000×) 

 
37.b. ábra. Karbidkiválások a véletlenszerő szemcsehatárokon 60 perces hıkezelés után (5000×) 

 
37.c. ábra. Karbidkiválások a nagy Σ-értékő CSL-határokon 150 perces hıkezelés után (5000×) 

14. AISI 304 típusú acél termomechanikus kezelése 

Miután megvizsgáltam a képlékenyalakítás és a hıkezelés hatásait az AISI 304 típusú 

ausztenites korrózióálló acél szemcsehatáraira, termomechanikus kezeléseket hajtottam végre. 

A vizsgálatok során változtattam a termomechanikus kezelés ciklusszámát, az alakítás mérté-

két és a hın tartási idı hosszát. 
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14.1. Az ciklusszám és az alakváltozás nagyságának hatása 

12×12 mm keresztmetszető AISI 304 típusú acél rúdból 100 mm hosszú darabokat vág-

tam ki. A mintákat kilágyítottam az alakítás elıtt, az azonos kiindulási állapot elérése végett: 

1050 °C-on 30 percig hın tartottam, majd vízben lehőtöttem ıket. A lágyítás után két csoport-

ra bontottam a mintákat. Az elsı csoportban a mintákat 50%-os mértékben, ill. 25%-os mér-

tékben hengereltem hidegen, egy lépésben. Ezután hıkezeltem 1050 °C-on, 30 percig, majd 

vízben lehőtöttem ıket. A másik csoport mintáit két lépésben alakítottam, egy hıkezelési cik-

lust (1050 °C, 30 perc, vízhőtés) a két, egyenlı vastagságcsökkenést okozó alakítás közé beik-

tatva. A teljes alakváltozás mértéke 25%, ill. 50% volt a kétciklusú alakítás végén. Így a keze-

lések eredményeként volt egy ciklusban kezelt 25% és 50%-ban alakított, ill. két ciklusban 

kezelt 25% és 50%-ban alakított mintám a szemcsehatár-vizsgálatokhoz (6. táblázat). Ezután 

12×12×10 mm-es darabokat vágtam az EBSD-vizsgálatok céljára. 

Minta jele A mintákon elvégzett termomechanikus kezelések 

1C25 Hengerlés (25%); hıkezelés (1050 °C, 30 perc) 

2C25 
Hengerlés elsı szakasza; hıkezelés (1050 °C, 30 perc); hengerlés második 

szakasza; hıkezelés (1050 °C, 30 perc) /teljes alakváltozás: 25%/ 

1C50 Hengerlés (50%); hıkezelés (1050 °C, 30 perc) 

2C50 
Hengerlés elsı szakasza; hıkezelés (1050 °C, 30 perc); hengerlés második 

szakasza; hıkezelés (1050 °C, 30 perc) / teljes alakváltozás: 50%/ 

6. táblázat. A minták jelölése és a rajtuk elvégzett termomechanikus kezelések. A hıkezeléseket minden esetben 
vízhőtés követte. 

A mintákat P1200-as finomságú csiszolópapírral történı csiszolás után perklórsavas 

(HClO4) elektrolittal políroztam a 11.3 pontban ismertetett módon. Ezzel eltávolítottam a 

Beilby-réteget a vizsgálandó felületrıl. Minden mérésnél 400×250 µm nagyságú felületet 

pásztáztam 2 µm lépésközzel. Az EBSD mérések kiértékelése során maximum 5 fokos orien-

tációkülönbséget engedtem meg a szemcséken belül, a beállított legkisebb szemcseméret pe-

dig 5 pont. A CSL-határok azonosításánál a Brandon-kritériumot használtam. A Σ3n típusú 

CSL-határokat fehér színnel, a nagyszögő (15 foknál nagyobb), véletlenszerő határokat feke-

tével jelöltem a mintákról készített képminıségtérképeken (38. ábra). 
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38.a. ábra. Az 1C25 jelő minta szemcsehatár-szerkezete a képminıségtérképen 

 
38.b. ábra. A 2C25 jelő minta szemcsehatár-szerkezete a képminıségtérképen 

 
38.c. ábra. Az 1C50 jelő minta szemcsehatár-szerkezete a képminıségtérképen 
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38.d. ábra. A 2C50 jelő minta szemcsehatár-szerkezete a képminıségtérképen 

A következı grafikonon Σ3n típusú határok arányát tüntettem fel a nagyszögő szemcseha-

tárokon belül a véletlenszerő határokhoz képest, az alakítás mértékének függvényében (39. 

ábra). 
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39. ábra. A speciális, Σ3n típusú szemcsehatárok arányának változása a különbözı termomechanikus kezelések 

hatására 

Az eredmények értékelése során azt találtam, hogy az anyagban lévı speciális szemcseha-

tárok, ezen belül a Σ3n típusú CSL-határok aránya a véletlenszerő szemcsehatárokhoz képest a 

kétciklusú alakítást tartalmazó termomechanikus kezelés után nagyobb volt, mint az egyciklu-

sú kezelés után, egyenlı mértékő, 25%-os alakítás esetén.  

Az eredmények alapján látható továbbá, hogy a kétciklusú termomechanikus kezelésnek 

alávetett mintáknál az alakítás mértékének növelésével a speciális szemcsehatárok aránya 

lecsökkent az AISI 304 típusú acélban. Az egyciklusú termomechanikus kezelést kapott min-
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tákat tekintve azonban nem csökkent le az alakváltozás növekedésével a CSL-határok aránya, 

hanem megközelítıleg változatlan maradt. 

Ha növeltem az alakítás mértékét, az alakítás két ciklusra bontásának hatása sokkal kisebb 

volt, bár nem jelentıs mértékben ebben az esetben is nagyobb volt a két ciklusban kezelt min-

tában a speciális határok részaránya. Az 50%-ban alakított mintáknál a kétciklusú és egycik-

lusú alakítás között nem volt jelentıs különbség, tehát a 25%-ban alakított mintáknál észlelt 

jelenség nem volt tapasztalható. Ennek az oka valószínőleg az, hogy a képlékenyalakítás mér-

tékének növelése a korábbi tapasztalataink alapján a speciális szemcsehatárok arányának 

csökkenéséhez vezet, és az 50%-os alakításnál már olyan erıs ez a hatás, hogy elnyomja a 

termomechanikus kezelésnél alkalmazott ciklikus alakítás kedvezı hatását. A kiértékelés so-

rán szerzett tapasztalatok alapján további kísérleteket folytattam kétciklusú termomechanikus 

kezelés alkalmazására a hıkezelési idı változtatásával.  

14.2. A termomechanikus kezelés során alkalmazott hın tartási idı hatása 

Az elızı kísérletsorozathoz hasonlóan, 12×12 mm keresztmetszető AISI 304 típusú acél 

rúdból 100 mm hosszú darabokat vágtam ki. A mintákat kilágyítottam az alakítás elıtt 

(1050 °C-on 30 percig hın tartottam, majd vízben lehőtöttem ıket). A lágyítás után megkezd-

tem a termomechanikus kezeléseket. Az elızı pontban bemutatott vizsgálati eredmények is-

meretében, két ciklusban hajtottam végre a termomechanikus kezelést. Minden mintánál ösz-

szességében egyforma mértékő (25%) hengerlést hajtottam végre a két, egyenlı vastagság-

csökkenést okozó alakítás közé egy hıkezelési ciklust iktatva (1050 °C, 5-30 perc hıkezelés, 

majd vízhőtés), ill. egy ugyanilyen hıkezelési ciklust alkalmaztam a második hengerlési lépés 

után. Az egyes mintáknál alkalmazott kezeléseket a 7. táblázat tartalmazza. Annak érdekében, 

hogy a termomechanikus kezelések hatását tisztábban láthassam, referenciamintát készítet-

tem, melynél a termomechanikusan kezelt mintákkal azonos deformációt értünk el hengerlés-

sel, de a hengerlést itt nem követte hıkezelést. 

12×12×10 mm-es mintákat vágtam ki EBSD-vizsgálatok céljára, amelyeket a korábban 

ismertetett módon elektrolitos polírozással készítettem elı a mérésekre. A mérések során 

400×250 µm nagyságú felületeket vizsgáltam 2 µm-es lépésekben. Az eredmények kiértékelé-

sekor maximum 5 fokos orientációkülönbséget engedtem meg a szemcséken belül, a legki-

sebb szemcseméretet 5 pontra állítottam. A CSL-határok azonosításánál a Brandon-

kritériumot használtam. 
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Minta jele A mintákon elvégzett termomechanikus kezelések 

TM0 Hengerlés; /teljes alakváltozás: 25%/ 

TM5 

Hengerlés elsı szakasza; hıkezelés (1050 °C, 5 perc); 

hengerlés második szakasza; hıkezelés (1050 °C, 5 perc)  

/teljes alakváltozás: 25%/ 

TM10 

Hengerlés elsı szakasza; hıkezelés (1050 °C, 10 perc);  

hengerlés második szakasza; hıkezelés (1050 °C, 10 perc)  

/teljes alakváltozás: 25%/ 

TM15 

Hengerlés elsı szakasza; hıkezelés (1050 °C, 15 perc); 

hengerlés második szakasza; hıkezelés (1050 °C, 15 perc)  

/teljes alakváltozás: 25%/ 

TM20 

Hengerlés elsı szakasza; hıkezelés (1050 °C, 20 perc);  

hengerlés második szakasza; hıkezelés (1050 °C, 20 perc)  

/teljes alakváltozás: 25%/ 

TM30 

Hengerlés elsı szakasza; hıkezelés (1050 °C, 30 perc);  

hengerlés második szakasza; hıkezelés (1050 °C, 30 perc)  

/teljes alakváltozás: 25%/ 

7. táblázat. A minták jelölése és a rajtuk elvégzett termomechanikus kezelések. 
A hıkezeléseket minden esetben vízhőtés követte. 

A vizsgált minták szemcsehatár-szerkezete a 40. ábrán látható, a 41. ábrán pedig a Σ3n tí-

pusú határok arányát tüntettem fel a nagyszögő szemcsehatárokon belül, az alakítás mértéké-

nek függvényében. Szerepel a grafikonon a koherens ikerhatárok aránya is, ennek megfelelı-

en a 42. ábra mutatja a minták koherens ikerhatárainak hálózatát.  

 
40.a. ábra. A TM5 jelő minta szemcsehatár-szerkezete a képminıségtérképen 
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40.b. ábra. A TM10 jelő minta szemcsehatár-szerkezete a képminıségtérképen 

 
40.c. ábra. A TM15 jelő minta szemcsehatár-szerkezete a képminıségtérképen 

 
40.d. ábra. A TM20 jelő minta szemcsehatár-szerkezete a képminıségtérképen 
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40.e. ábra. A TM30 jelő minta szemcsehatár-szerkezete a képminıségtérképen 

Jól látszik az erıteljes ikresedés a szemcsehatár-szerkezetet bemutató 

képminıségtérképeken, valamint az is, hogy ez a hıkezelés idejének növelésével fokozódik. 

Tudni kell azonban, hogy a koherens ikrek kielégítik a CSL-határokra vonatkozó geometriai 

kritériumot, ezért arányuk benne van a CSL-határok részarányában. Ahhoz, hogy megtudjuk 

mennyi az olyan CSL-határok részaránya, melyek nem koherens ikerhatárok, a 41. ábrán áb-

rázoltam a két részarány különbségét is.  
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41. ábra. A speciális, Σ3n típusú CSL-határok arányának, a koherens ikerhatárok arányának és ezek különbségé-

nek változása a különbözı termomechanikus kezelések hatására 



 79 

 
42.a. ábra. A TM5 jelő minta koherens ikerhatár-hálózata 

 
42.b. ábra. A TM10 jelő minta koherens ikerhatár-hálózata 

 
42.c. ábra. A TM15 jelő minta koherens ikerhatár-hálózata 
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42.d. ábra. A TM20 jelő minta koherens ikerhatár-hálózata 

 
42.e ábra. A TM30 jelő minta koherens ikerhatár-hálózata 

Utóbbi azért különösen lényeges, mert az értekezés témájául szolgáló kutatások eredmé-

nyeinek publikálásakor nehézkes a szemcsehatár-szerkezet elınyös voltának kifejezése szá-

mokkal. A legtöbb publikációban egyszerően a CSL-határok arányát adják meg, amely azon-

ban pont a fent említett tény miatt – miszerint így a koherens ikrek arányát is implicit megad-

ják – nem korrekt. Korábbi vizsgálataim során ugyanis tapasztaltam – mint ahogy az iroda-

lomban is megtalálható –, hogy lágyítás során kialakulnak az ún. lágyítási ikrek az anyagban, 

amelyek általában olyan koherens ikrek, amelyek a korábban meglévı szemcséken belül jön-

nek létre. Ezáltal többnyire nem javítják a meglévı szemcsehatár-szerkezet tulajdonságait, 

mert megjelenésükkel nem lecsökken a kiválásra ill. a szemcsehatármenti károsodásra hajla-

mos véletlenszerő szemcsehatárok mennyisége, hanem új határok jönnek létre a szemcséken 

belül. A koherens ikerhatárok arányának növekedése a 41. ábra diagramján egyértelmően lát-

ható, bár ez a növekedés nem teljesen monoton. 

A másik megközelítés szemcsehatár-szerkezet minısítésére, amikor a véletlenszerő, tehát 

a nem CSL-határok eloszlását ábrázolják (43. a-e ábra). Ekkor az számít elınyös szerkezet-
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nek, ha a véletlenszerő határok hálózata szakadozott, amely viszont nehezen számszerősíthe-

tı. 

 
43.a ábra. A TM5 jelő minta véletlenszerő szemcsehatár-hálózata 

 
43.b ábra. A TM10 jelő minta véletlenszerő szemcsehatár-hálózata 

 
43.c ábra. A TM15 jelő minta véletlenszerő szemcsehatár-hálózata 
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43.d ábra. A TM20 jelő minta véletlenszerő szemcsehatár-hálózata 

 
43.e ábra. A TM30 jelő minta véletlenszerő szemcsehatár-hálózata 

Amennyiben a véletlenszerő szemcsehatár-hálózat szakadozottságát mégis szeretnénk 

számszerősíteni, akkor a tripla kapcsolódási pontokat kell számba vennünk. Ideális esetben 

olyan tripla kapcsolódási pont alakul ki, amikor egy véletlenszerő és két CSL-határ találkozik. 

Ekkor ugyanis a szemcsehatár mentén terjedı jelenségek az arra kevésbé hajlamos speciális 

szemcsehatároknál blokkolódnak, mert a véletlenszerő szemcsehatárok hálózata ezen a pon-

ton megszakad. Ha megszámoljuk az összes tripla kapcsolódási pontot a felületen, akkor ki-

számíthatjuk a fent említett „ideális” típusú pontok arányát. Ennek a számításnak az eredmé-

nyét mutatja a 8. táblázat.  

Minta neve TM0 TM5 TM10 TM15 TM20 TM30 
Ideális tripla kapcsolódási 

pontok aránya [%] 
0 5,5 3,4 3,4 4,2 5,6 

8. táblázat. A véletlenszerő szemcsehatár-hálózat szempontjából ideális tripla kapcsolódási pontok aránya az összes 
tripla kapcsolódási ponthoz képest. 

Hidegen hengerelt állapotban egyáltalán nem találtam „ideális” tripla kapcsolódási ponto-

kat, de az 5 perces hıkezelést tartalmazó termomechanikus kezelés hatására kialakultak ezek 
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a pontok. Arányuk a hıkezelés idıtartamának növelésével csökkenni kezd, de a 30 perces 

hıkezelést tartalmazó termomechanikus kezelés hatására eléri és minimálisan meg is haladja a 

TM5 jelő minták esetében tapasztalt értéket. 

Az eredmények értékelése során azt találtam, hogy az anyagban lévı speciális szemcseha-

tárok, ezen belül a Σ3n típusú CSL-határok aránya a véletlenszerő szemcsehatárokhoz képest a 

különbözı termomechanikus kezelések hatására nem változott jelentısen az alkalmazott hı-

kezelés idıtartamának függvényében. Ha azonban a Σ3n típusú CSL-határok arányából kivo-

nom a koherens ikerhatárok arányát, akkor egyértelmően látszik, hogy a rövidebb hın tartási 

idejő hıkezelést tartalmazó termomechanikus kezelés hozta létre a legelınyösebb szemcseha-

tár-szerkezet. A koherens ikerhatárok nélküli Σ3n típusú CSL-határok aránya ugyanis megmu-

tatja, hogy mennyivel nıtt az elınytelenebb tulajdonságú véletlenszerő határok mennyiségé-

nek rovására az elınyösebb tulajdonságú CSL-határok mennyisége, ha az ebben a tekintetben 

nem annyira fontos koherens ikreket elhanyagoljuk. Ez az érték a TM5 jelő mintánál volt a 

legnagyobb, majd a hın tartási idı növelésével erıteljesen csökkent; még tovább növelve a 

hıkezelés idejét, újra nıni kezdett, de nem érte el a legrövidebb hıkezeléssel elért eredményt. 

Termomechanikus kezelés nélkül, hengerléssel kaptam a legelınytelenebb szemcsehatár-

szerkezetet ebbıl a szempontból. 

A grafikonból nyert adatok megegyeznek a véletlenszerő szemcsehatár-hálózat szakado-

zottságának vizsgálata során kapott megállapításokkal, azzal a különbséggel, hogy a véletlen-

szerő szemcsehatárok hálózatának szakadozottságán nem látszik ennyire egyértelmően a na-

gyon rövid, illetve a hosszú idejő hıkezelések közötti különbség, de az mindenképpen megfi-

gyelhetı, hogy a hıkezelés idıtartamát növelve elıször csökken, majd az idıtartamot tovább 

növelve erısödik a véletlenszerő szemcsehatárok hálózatának szakadozottsága. Tehát a hıke-

zelés idejének növelésével kezdetben romlik, a hıkezelési idıt tovább növelve javulni kezd a 

szemcsehatár-szerkezet minısége. A 9. táblázatban megfigyelhetı továbbá a hın tartási idı 

növelésével az átlagos szemcseméret növekedése. 

Minta neve TM5 TM10 TM15 TM20 TM30 

Átlagos szemcseméret [µm] 19,4 16,7 19,2 22 24,6 

9. táblázat. Az átlagos szemcseméret alakulása a különbözı termomechanikus kezelések hatására. 

Az AISI 304 típusú ausztenites acélminták szemcsehatárainak visszaszórt-elektron diff-

rakciós vizsgálata során azt tapasztaltam, hogy a termomechanikus kezelés során alkalmazott 

hıkezelés idejének jelentıs befolyása van a kialakuló szemcsehatár-szerkezet minıségére. A 

legelınyösebb szemcsehatár-szerkezetet a legrövidebb idejő hıkezelést alkalmazó 
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termomechanikus kezelésnél kaptam, amelyet a véletlenszerő szemcsehatár-hálózat törede-

zettsége mutatott, illetve amire a koherens ikerhatárok nélküli CSL-határok aránya engedett 

következtetni. A hın tartás idejének növelésével a szemcsehatár-szerkezet minısége romlott, 

majd a hın tartási idıt tovább növelve újra javulni kezdett, így gazdasági szempontból a rövid 

hıkezelés célravezetı. A Σ3n típusú CSL-határok arányából a koherens ikerhatárok arányának 

kivonásával képzett különbség számszerően leírja az AISI 304 típusú acél szemcsehatár-

szerkezetének „jóságát” a termomechanikus kezelések után, és jó közelítéssel alkalmas a 

szemcsehatár-szerkezet minısítésére azzal a korlátozással, hogy nem veszi figyelembe az 

átlagos szemcseméretet, amely szintén befolyásolhatja a szemcsehatár-szerkezet minıségét. 

Az átlagos szemcseméret figyelembevétele mellett nem elhanyagolható tényezı a szemcsék 

alakja sem, hiszen ez döntıen módosíthatja a szemcsehatár-felületének nagyságát és alakját is. 

Bár rendelkezésre állnak módszerek a szemcsék síkbeli és térbeli alakjának jellemzésére 

[Gácsi 2001], kutatásaimban a szakirodalomban használatos arányszámító módszert alkalma-

zom, amely nem veszi figyelembe a fenti tényezıket. 

15. Gyakorlati alkalmazási lehetıségek 

Az automatizált EBSD-készülék megjelenésével az utóbbi két-három évtizedben jelentıs 

erıfeszítések történtek a szemcsehatár-technológiák fejlesztésére, amelyek segítségével javí-

tott makroszkopikus tulajdonságú anyagok állíthatók elı. A kifejlesztett technológiák közül 

manapság már többet sikerrel alkalmaznak az ipari acéltermelésben. Minden kutatási ered-

mény, amely közelebb visz az adott célra optimális technológia megtalálásához, magában 

hordozza a gyakorlati alkalmazás lehetıségét. A kutatásaim során vizsgált, széles körben fel-

használásra kerülı ausztenites acélok tulajdonságjavításának komoly gazdasági jelentısége 

van. Az értekezésben bemutatott termomechanikus kezelés lehetıséget nyújt az AISI 304 tí-

pusú acél szemcsehatármenti károsodásokkal szembeni tulajdonságainak javítására. 

A szemcsehatár-módosító technológiák eredményességének vizsgálatához lehetıség és 

szükség van különbözı korróziós és mechanikai vizsgálatok végrehajtására. A technológia 

fejlesztéséhez azonban szükség van a gyorsan, megbízhatóan végrehajtható és összehasonlít-

ható eredményeket adó anyagvizsgálati módszerre, amelyet az EBSD-s vizsgálat testesíthet 

meg. Az értekezés a minta-elıkészítésre és a kiértékelésre vonatkozó téziseivel elısegíti a 

visszaszórtelektron-diffrakciós módszer hatékonyabb alkalmazását a technológia-fejlesztések 

során. 
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Tézisek 

Az értekezés elkészítése során Armco-vas és AISI 304 típusú acélok szemcsehatárainak 

tudatos – a CSL-határok arányának növelésére irányuló eljárások segítségével történı –

módosításával és azok visszaszórtelektron-diffrakciós vizsgálatával foglalkoztam. A CSL-

határok elınyösebbek a szemcsehatármenti károsodási folyamatok szempontjából, így kedve-

zıbb tulajdonságú anyagok fejleszthetık ki arányuk növelésével. Az elvégzett kutatások és 

vizsgálatok alapján az alábbi következtetéseket vontam le: 

1. Tézis 

A térben középpontos köbös szerkezető Armco-vason végrehajtott 0-53% hidegalakítást 

és újrakristályosító hıkezelést tartalmazó termomechanikus kezelések során elért legnagyobb 

mért CSL-határ részarány (7,6%) töredéke a felületen középpontos köbös szerkezető 

ausztenites acélok esetében tapasztaltaknak. Ennek legfıbb oka az ausztenites acélra jellemzı 

újrakristályosítási vagy lágyítási ikrek megjelenésének hiánya, de a különbség még akkor is 

jelentkezik, ha az ausztenites acéloknál a hıkezelés során keletkezett koherens ikerhatárokat 

nem vesszük figyelembe, csak az egyéb speciális szemcsehatárokat. Az Armco-vas speciális 

szemcsehatárainak aránya független a végrehajtott termomechanikus kezeléseknél al-

kalmazott képlékenyalakítás mértékétıl és a hıkezelés típusától. [Gaál 2004a][Gaál 

2004b][Gaál 2004c][Gaál 2004d] 

2. Tézis 

Az AISI 304 típusú ausztenites acél visszaszórtelektron-diffrakciós vizsgálatának se-

gítségével készíthetı képminıségtérkép bizonyítja, hogy a mechanikai csiszolás és polí-

rozás deformáció-, és nem vágás jellegő megmunkálás. A mechanikai polírozás során a 

minta felszínén kialakuló Beilby-réteg gátolja az egyedi pontokról kapott diffrakciós kép kiér-

tékelését, így rontja a képminıség értéket. A réteg maratás és polírozás többszöri ismétlésével 

eltávolítható, és a képminıség érték növekedése (IQátl: 67,5; 105,2; 119,9) egyértelmően kö-

veti a deformált réteg eltőnését. A legjobb képminıség értékek mechanikus csiszolást követı 

elektrolitos polírozással adódnak (IQátl: 175), míg tisztán mechanikus csiszolással és políro-

zással a darabok még extrém hosszú minta-elıkészítést követıen sem adnak kielégítı ered-

ményt (IQátl: 36,7). [Gaál 2007a] 
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3. Tézis 

Az AISI 304 típusú ausztenites acél orientációs térképeinek kiértékelésénél a csak a 

szemcsehatár környezetében elhelyezkedı pontok orientációját figyelembe vevı kiérté-

kelı algoritmusnál lényegesen pontosabb eredményt szolgáltat a szomszédos szemcsék 

átlagorientációjának felhasználásával számoló módszer. Ennek oka a szemcsehatár köze-

lében intenzíven jelentkezı rácstorzulás, melynek befolyása a szemcse átlagos orientációra 

elhanyagolható, de a szemcsehatár közelében elhelyezkedı pontok orientáció-

meghatározásában jelentıs hibát okoz. A vizsgált minták esetében a szemcsehatár torzító ha-

tása 2 µm-es mérési lépésköz esetén a szemcsehatártól számított harmadik mérési pontokban 

már nem jelentkezik. [Gaál 2007b] 

4. Tézis 

A CSL-határok és a koherens ikerhatárok arányaiból képzett különbség jobban 

tükrözi a szemcsehatár-szerkezet jóságát, mint a CSL-határok aránya önmagában. Ezt a 

véletlenszerő szemcsehatárok hálózatának szakadozottsága is bizonyítja azzal, hogy a 

szakadozottság mértéke a különbség értékének változását követi (nem pedig a CSL-

határok arányának változását). [Gaál 2008a][Gaál 2008b] 

5. Tézis 

A különbözı idejő hıkezelést (5-30 perc; 1050 ºC; majd vízhőtés), de egyformán 25% 

alakváltozást tartalmazó kétciklusú termomechanikus kezelés után az AISI 304 típusú acélban 

a CSL-határok részaránya független az alkalmazott hıkezelés idıtartamától. A koherens iker-

határok aránya a hıkezelés idejének növelésével nı, de a véletlenszerő szemcsehatárok meny-

nyisége lényegesen nem változik. Az öt perces hıkezelést tartalmazó termomechanikus 

kezelés esetében a legnagyobb a CSL-határok és a koherens ikerhatárok arányaiból 

képzett különbség (35,2%) és az olyan tripla kapcsolódási pontok aránya (5,5%), ame-

lyeknél a véletlenszerő szemcsehatár-szerkezet megszakad. Gazdaságossági szempontból 

ezért a rövidebb idejő hıkezelés a célravezetı, ha a szemcsehatár mentén terjedı folyamatok-

kal szembeni ellenálló képesség szempontjából elınyös szemcsehatár-szerkezet kialakítása a 

cél. [Gaál 2008a][Gaál 2008b] 
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