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Bevezetés 
 

Mióta az emberiség fémes szerkezetek, alkatrészek előállításába fogott, a maradó 

feszültség jelenlétével számolnia kellett. Kezdetben a maradó feszültség kialakulása 

általában mint káros kísérő jelenség volt. Ma már a feszültségállapotot meg tudjuk határozni, 

és a technológiai lépéseket oly módon tudjuk alakítani, hogy annak előnyös oldalát is ki 

tudjuk használni.  

Az ipari gyakorlatban már elterjedt módszer, hogy különösen fárasztó igénybevételeknek 

kitett alkatrészekben a kifáradási tulajdonságok javítása céljából, felület alatti, maradó 

rugalmas, nyomó feszültségállapotot hoznak létre. Ilyen feszültségállapot létrehozására 

kiválóan alkalmasak a felülettömörítő eljárások mint pl  a szemcseszórás, görgőzés és a 

betétedzés.  

A Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézetében (jogelődje a Fémtani Tanszék) Dr Bárczy 

Pál kezdett  röntgendiffrakciós módszerrel rugalmas feszültség meghatározásával 

foglalkozni. A tanszéken működő diffraktométert saját építésű mintatartóval egészítette ki 

mellyel a sin2  módszert alkalmazva gépalkatrészek felületén, illetve felület alatti 

feszültségeloszlását határozta meg. Munkáját a laborban Sólyom Jenő folytatta, szintén saját 

átalakításokkal létrehozott speciális mintatartókat mellyel célzottan lehetett 

gépalakatrészeken vizsgálatokat végezni (Mertinger Valéria diplomadolgozat). 

A rugalmas feszültség meghatározásában új dimenziókat nyitott a PHARE projekt 

támogatásával beszerzésre kerülő Bruker D8 Advance típusú berendezés amikor is 

mintatartóját sikerült egy Auler bölcsőre cserélni egy hatmegyés régiós pályázat 

támogatásával, ezáltal a mintatartó geometriájához illeszkedő bármilyen darab 

feszültségmérése megvalósítható.  

Jelen összefoglalóban a maradó feszültség kialakulásával, jelentőségével és 

meghatározásával kapcsolatos ismereteinkről adunk egy összefoglalót. 
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 A maradó feszültség értelmezése, kialakulása és jelentősége 
 

Maradó feszültségről egy adott munkadarabban akkor beszélünk, ha a darabra 

semmilyen külső erő illetve nyomaték nem hat, külső ponthoz viszonyított inercia 

rendszerben egyensúlyban van, ám a darab belsejében különböző helyeken különböző 

nagyságú és irányú, de egymással egyensúlyt tartó feszültségek hatnak. Ezek a belső maradó 

feszültségek kiterjedésüket tekintve hagyományosan három csoportba sorolhatók, mely 

felosztás feltételezi, hogy fémes tulajdonságú anyagokról beszélünk [2,3]. 

I. rendű feszültségeknek nevezzük azokat a belső feszültségeket amelyek, kiterjedésüket 

tekintve a darab méreteivel azonos nagyságrendben vannak, összehasonlíthatóak vele (1. 

ábra). Ezeket másképpen makroszkópos feszültségeknek nevezzük. Ezeknek a feszültségeknek 

kialakulásában szerepet játszhat a darab képlékeny hideg alakítása, forgácsoló 

megmunkálás, hegesztés, nagyobb kiterjedésű darabok esetén, ha a lehűlést nem tudjuk 

precízen szabályozott keretek között végbe vinni, bármiféle meleg technológia (öntés, 

hőkezelés, képlékenyalkítást megelőző izzítás) után a darab méreteiből következő, a 

keresztmetszetében a hőelvonás irányából a darab közepe felé haladva egyre kisebb lehűlési 

sebességek okozta eltérő mértékű hő dilatáció.  

 

 

 
1. ábra A sokkristályos fémekben előforduló feszültségeket illusztráló vázlat[2,3] 
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II. rendű vagy mikroszkópos feszültségeknek nevezzük azokat a feszültségeket melyek 

kiterjedésüket tekintve a szemcsék átmérőjének nagyságával vannak azonos nagyság 

rendben. Ezeknek a feszültségeknek értéke, előjele, azaz iránya szemcsehatárt átlépve 

megváltozhat. Mely jelenségnek oka az adott irányú alakító erőre különböző módon reagáló 

egymással határos eltérő kristálytani orientációjú vagy fázisú szemcsék eltérő mértékű 

alakváltozásából következik. Az alakító erő hatására környezetüknél kisebb mértékben 

képlékenyen alakváltozó térfogat részekben s határaikon húzó feszültséget ébresztenek az 

alakváltozásaik mértékének különbségével arányosan. Ezzel ellentétes hatással van 

környezetére, de elviekben ugyan ezzel a jelenséggel magyarázható, hogy az adott 

feszültséggel terhelt, a heterogén anyagi térfogat részben, az adott feszültségre nagyobb 

mértékben képlékenyen alakváltozó rész a határain nyomó feszültséget hoz létre. Ez a 

másodrendű feszültség az adott térfogat részben anizotróp módon ébreszt feszültségeket 

mely a képlékeny alakváltozás mechanizmusának kristálytani irányoktól való függéséből 

következik (lásd Poisson szám). 

III. rendű vagy szubmikroszkópos feszültségnek nevezzük azokat a feszültségeket 

melyek kiterjedésüket tekintve néhány atom átmérő távolságon belül hatnak s melyeknek 

oka rendre valamely kristályrácson belüli rendellenesség: vakancia, interstíciós vagy 

szubsztitúciós atom illetve minden kétdimenziós rácshiba azaz diszlokáció. Belátható, hogy 

adott (fémes) kristályrácsba beépülő, idegen, az adott kristályrácsot alkotó atomoknál 

nagyobb átmérőjű atomok környezetükre nyomó feszültséget gyakorolnak, míg a kisebbek 

körül húzott térfogat rész alakul ki. Éldiszlokációk esetén az extra sík két oldala nyomott, míg 

az extra síkkal szembeni térrész húzó feszültséggel terhelt. A sörétszórással létrehozott 

maradó nyomó feszültség is a kristályrács atomjainak nyugalmi állapotukban mérhető 

távolságuknál (rácsparaméter) nagyobb közelségre kényszerítettségükből adódik.  

 

Az egyes technológiai műveletek hatására kialakulhatnak első másod és harmadrendű 

feszültségek együttesen is.  

Technológiai feszültségekre mutat példát a 2. ábra. Az ábrán bemutatott technológiák során 

kialakuló feszültségállapot az eljárás tényszerű következménye, elkerülni nem lehet, csak 

jellegét, nagyságát befolyásolni a művelet paramétereinek változtatásával. Egy ilyen hatást 

mutat hidegen húzott acél drót esetére a 3. ábra. 
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a) hőkezelés után *4] b)Öntés után [6] 

 

 

c) cementálás és szemcseszórás után [7] 

 

d) indukciós edzés során *5+ Heating- fűtés, Quenching-edzés  

 
2. ábra Technológiai feszültségek  
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3. ábra Hengeres 1045-ös acél 20%-os hideghúzása, görgőzése és feszültségtelenítése során kialakuló 

feszültségállapot [8] 
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A főbb műveletek, amelyek feszültségek kialakulásáért felelősek: 
 Képlékeny hidegalakítás 

 Hőkezelés 

 Minden olyan művelet, amely hőmérséklet gradiens kialakulásával jár tipikus 

példája a hegesztés 

 Fázisátalakulások 

A maradó feszültségek jelentősége kettős. Kialakulását követően egyensúly áll be a darab 

belsejében, de ha bármi ezt az egyensúlyt megbontja, akkor a feszültségek relaxációja során 

makroszkopikus deformációk is kialakulhatnak. Ami a feszültségállapotot megváltoztathatja 

az például egy újabb hőhatás pl. hegesztés, de nagyon gyakori a hőkezeléseket követő 

forgácsoló megmunkálás is. Erre mutat példát a 4. ábra. A fogaskerék tömegének csökkentése 

érdekében furatokat helyeztek el a darabon, mely a megbontott feszültségállapot hatására 

erőteljesen deformálódott, használhatatlanná vált (kép/a). Ha a furatok átmérőjét 1/3-ra 

csökkentették a deformáció nem alakult ki a fogaskerékben (kép/b) [8].  

Ha az igénybevétel során kialakuló feszültségek a maradó feszültségekre szuperponálódnak, 

akkor helyileg meghaladhatják a folyáshatárt és így a darab nem várt tönkremenetelét 

okozhatják. Ennek az ellenkezője esetén a maradó feszültség akár előnyös is lehet egy 

alkatrészben, szerkezeti elemben, ha az igénybevételek hatására ébredő feszültség a maradó 

feszültséggel ellentétes előjelű. Ilyen esetekben a technológia direkt egy adott 

feszültségállapot létrehozására irányul. Leggyakoribb ilyen technológia a szemcseszórás és a 

görgőzés, amely által létrejött feszültségállapot az alkatrészeket a kifáradással szemben 

ellenállóbbá teszi, kifáradási határát megnöveli.  

 

 

4. ábra Fogaskeréken kialakuló deformációk *8+ 
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A maradó feszültség létrehozására irányuló technológiák 

Szemcseszórás  

 

Szemcseszórásnak azt az eljárást nevezzük, amely során egy céltárgyra nagy sebességgel, 

nagyszámú, maximum néhány milliméter átmérőjű szilárd szemcsét röpítünk. (5. ábra a) 

része) A szemcsék anyaga szerint osztályozva beszélünk acélszemcsékkel történő 

szemcseszórásról, homokszórásról illetve szárazjéggel történő szórásról.  

 

a) 

 

b) 

5. ábra Pillanat képek a szórásról (a) a szórás hatás mechanizmusa (b) 

 
Ez a technológia létrejöttekor nem a fémes anyagok kifáradási tulajdonságait volt hivatott 

javítani, hanem az adott gyártási folyamatban további megmunkálásra váró félkész termékek 

felületén mechanikusan tapadó szennyeződésektől való mentesítés volt eredeti feladata. Az 

első ilyen jellegű technológiák az 1800-as évekből származnak. Tipikusan az öntött vagy a 

melegen képlékenyen alakított oxidációra hajlamos vasalapú ötvözetek védőatmoszférát 

nem biztosító hőkezelésekor felületükön keletkező reve réteg eltávolítása volt a 

rendeltetése. Hiszen, a képlékenyalakítást végző szerszámokra gyakorolt erős koptató 
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hatása, valamint az alakított termékek felületébe a megmunkálás során beágyazódva, így azt 

selejtessé téve, a gazdaságosság megköveteli a revementesítést. 

A revementesítés mellett ennek az eljárásnak egy másik jelentős ipari alkalmazása az az 

eljárás mely során az adott céltárgyat elsősorban acél golyókkal szórják (sörétszórás), olyan 

célból, hogy a darab felületén, felület közeli rétegeiben néhány mikron mélységben 

szubmikroszkopikus maradó nyomó feszültséget hozzanak létre [1]. Az első ilyen célú 

alkalmazás Zimmerli és Almen nevéhez fűződik 1935-ből [14]. Az 6. ábra b) része mutatja a 

sörétszórás hatás mechanizmusát. A becsapódó szemcsék nyomán a felszínen kis kráterek 

alakulnak ki. Az egyes szemcsék csak becsapódási helyük szűk környezetében fejtik ki 

hatásukat. Az egyes becsapódó szemcsék kinetikus energiája, részben az anyag képlékeny 

alakváltozását okozza, másrészt az anyagban maradó feszültséget ébreszt. Ez a módszer 

elsősorban a fárasztó igénybevételnek kitett alkatrészek kifáradással szembeni ellenálló 

képességét növeli. Ugyanis a felületi rétegben a sörétezés hatására bekövetkezett képlékeny 

alakváltozás okozta keményedés és a kialakuló maradó nyomó feszültség a hajlító, illetve 

hajlító csavaró fárasztó igénybevételek során, a darab felületén ébredő húzó feszültségek 

ellen dolgoznak, azokat kioltják, vagy részben kompenzálják. A sörétszórásnak a kifáradási 

határra gyakorolt hatását mutatja a 6. ábra.  

 

 

 
6. ábra Kifáradási határ változása a szemcseszórás hatására *7+ 

 
Az sörétszórás során ébredő maradó nyomó feszültségnek kitett réteg vastagsága és a 

maradó nyomó feszültség értékének alakulása a mélység függvényében a darabot bombázó 

sörétek nagyságától, sebességétől és a szemcseszórt felület minőségétől nagymértékben 

függnek. A sebesség hatására mutat példát betétedzett acél felület alatti 
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feszültségeloszlására a 7. ábra, míg a 8. ábra pedig a lágyító hőkezelés hőmérsékletének 

hatását mutatja be a darabban uralkodó feszültség állapotra. A legfontosabb paraméterek 

hatását a felület alatti feszültségprofil kialakulására a 9. ábra foglalja össze *14+. A 

paraméterek változtatásának a hatását a görbe lefutására a nyilak mutatják.  A paraméterek 

szinte mindegyikének hatása a nyomó feszültség kialakulásának kedvez a felületen, illetve a 

felület alatti nyomó feszültség maximum helyét határozza meg. Általános szempont, hogy 

lehetőleg kemény ( 45-52 HRC) , egyenletes méreteloszlású és gömbszerű szemcsével, nagy 

sebességgel és legalább 100%-os lefedettséggel dolgozzunk.   

A direkt maradó feszültséggel kapcsolatban néhány felmerülő problémát meg kell 

említenem. Az egyik az, hogy a maradó feszültség a kisebb szilárdságú anyagokban, 

nehezebben hozható létre, kisebb mértékű tulajdonság változásokat okoz és könnyebben 

relaxál. Szintén probléma a maradó feszültség fárasztó igénybevétel közbeni leépülése. Erről 

a folyamatról nincsenek ismereteink, a maradó feszültség leépülésének kinetikája, valamint 

a fárasztás paraméteritől való függése feltérképezetlen [14]. Nem szabad szem elől 

téveszteni, hogy a szemcseszórás kísérő jelensége lehet, különösen ha szemcsék alakja nem 

megfelelő, a felületi minőség erőteljes romlása, mely a kezdeti célkitűzések megvalósítását is 

veszélyeztetheti.  

 

7. ábra Mélységi feszültségeloszlás a szemcseszórás hatására *1+ 
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8. ábra A lágyítás hőmérsékletének hatása a mélységi feszültség eloszlásra *9] 

 
 
 

 
 

9. ábra A szemcseszórás paramétereinek elvi hatása a felület alatti feszültségprofil kialakulására *14+. V- a 
szórás sebessége, d a szemcsék mérete, C a szórás fedettsége %, HS a szórószemcse keménysége, HM a szórt 

anyag keménysége 

 

Görgőzés 

 

Görgőzés során egy elfordulni képes kemény tárcsát, vagy egy folyadék ágyban szabadon 

forgó acélgolyót nyomunk adott erővel a munkadarab felszínéhez. Az eljáráshoz különösen 
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alkalmas, ha a munkadarabot esztergapadba fogjuk a görgőző szerszámot pedig az 

esztergakés helyére tesszük. 10. ábra 

 

   

 

10. ábra Görgőzés esztergapadon [17] 

 

A 10. ábra egy esztergapadon megvalósított görgőzési technológiát mutat be. Itt tárcsa a 

görgőző szerszám. Az ábra egy olyan görgőzési eljárást mutat be, ahol közvetlenül a tárcsa 

előtt a görgőzésre váró felületet lézersugárral hevítik. Ebben az esetben eltérnek a képlékeny 

alakulási és a maradó feszültségi viszonyok a klasszikus görgőzéshez képest, de a részletezett 

ábra rész jól szemlélteti a görgőzés felületi minőségre gyakorolt hatását. Üzemeltetési és 

tervezési szempontból fontos, hogy egy tárcsa nagyobb felületen érintkezik a megmunkálandó 

darabbal, mint egy görgőző golyó, ezért abban az esetben, ha azonos mechanikai feszültséget 

akarunk elérni, mint egy golyós kezelés közben akkor a görgőzést végző szerszámra nagyobb 

erők hatnak.  

Az eljárás nem csak forgás szimmetrikus alkatrészekhez adaptálható, hanem bármilyen más 

geometriájú munkadarabra is. Ekkor azt kell biztosítani, hogy a kezelni kívánt felületet 

követni tudjuk a görgőző szerszámmal. Erre a célra kitűnően alkalmas egy CNC robotkar.  
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11. ábra Vizsgálati próbatest CNC robotkarral történő görgőzése [20] 

 

Az esztergapad minden gépgyártással foglalkozó műhelyben megtalálható, de mindenképpen 

kisebb beruházási költség, mint egy CNC robot. Általánosnak mondható, hogy a görgőzéssel 

kezelendő felületen többször is áthalad a görgőző szerszám. Az ismételt görgőzések során 

rendszerint növekszik a görgőt a munkadarabhoz szorító erő nagysága. A görgőzéséi erő 

nagyságát úgy választják meg, hogy a görgőzési eljárás után a kezelt munkadarab felületén 

jelentős hideg képlékenyen alakult réteg alakuljon ki. Az így kezelt felület szilárdsági értékei 

nőnek a hideg alakítás következtében. A komplett szerkezet ellenállóbbá válik a korróziós 

kifáradással és a feszültség korróziós töréssel szemben, a felület görgőzésének következtében. 

További az előzőekkel összefüggő hatás, hogy ez a technológia is növeli az anyag kifáradási 

határát, épp úgy, mint a sörétezés. A görgőzést az ipar legintenzívebben a Szovjetunió 

területén használta az 1970- es években. A görgőzés és hatásainak élettartalomra, 

használhatóságra, korróziós, fáradási és szilárdsági tulajdonságaira gyakorolt hatásának 

tanulmányozásával világviszonylatban a Szovjetunió és Japán foglalkozott a legtöbbet. A 

görgőzésnek változatos típusai alakultak ki. A kelet-európai régióban napjainkban is igen 

kedvelt ez a technológia (12. ábra). 
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12. ábra Görgőzés a Rába Járműipari Holding Nyrt gyárában 

 

 

 

 

13. ábra LPB szerszám fej részletes gépészeti rajza 

 

Az angol szakirodalomban találkozhatunk az low plasticity burnishing vagy LPB magyarul 

kis képlékeny alakulással járó görgőzés fogalmával is. A technológiát egy amerikai családi 

kisvállalkozás a Lambda Techbnologies fejlesztette ki Cincineti városban, Ohio államban. A 

technológia szabadalmi oltalmának jogát is Lambda Techbnologies gyakorolja. A technológia 

fejlesztésekor azt tartották szem előtt, szélesebb anyagi minőségi körben tudjanak maradó 

nyomó feszültséget indukálni a munkarab felszínén. Az eljárás hordozza a maradó nyomó 

feszültség mező biztosította előnyöket, mind e mellett simítja a felszínt, javítja a súrlódási, 

csúszási tulajdonságokat (sikló csapágyak!). Az LPB görgőző szerszám mindig golyós, (13. 

ábra) aminek az a sajátossága, hogy mechanikusan nem érintkezik a persellyel, hanem 

folyadék ágyban lebeg. Ezt nyomás alatti folyamatosan pótolt hidraulika folyadék biztosítja. 

Az LPB alkalmazási spektruma igen széles a gyógyászati csípőprotézistől a turbina lapátig.  
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Angolszász nyelvterületen használatos a deep rolling fogalma. Mely a görgőzés egy fajtája, 

ahol is a görgőzéskor jellemző átlagos hidegalakításnál nagyobb hidegalakítást végez a felszín 

anyagi rétegeiben. 

A különböző típusú görgőzések és az esztergált felület összehasonlításából kiderül, hogy a 

tárcsás görgőzés hordozza a legjobb felületi minőséget, de a golyós görgőzéssel nagyobb 

keménység (nagyobb mértékű hidegalakítás) érhető el. (14. ábra)[16]  

 

 

 

14. ábra A köszörült és görgőzött felületek összehasonlítása 

 
A görgőzési technológiákkal rokonítható eljárás a felület vasalás. Ennek során a (15. ábra) 

szerinti összeállításban a tárcsás görgőző szerszám helyén egy lekerekített végű kemény 

szerszám foglal helyet, gyakorlatilag egy elfordulásra nem képes golyós görgőző szerszám. A 

görgőzéssel kapcsolatos kutatásaim során egy érdekes japán fejlesztésű szerszám 

dokumentációjával is találkoztam. A program lényege egy egyszerre felső maró és maradó 

feszültséget létrehozó szerszám fejlesztése volt. [19.] (15. ábra) A fejlesztési program az elején 
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jár. A szerkezet a vágási feltételek tökéletesítése vár. Ez a maradó feszültség létrehozó eljárás 

abban is különbözik a hagyományos vasalástól, hogy ebben az esetben nyomószerszám nem a 

munkadarabbal való érintkezés következtében fordul el.  

 

 

 

15. ábra Integrált felső maró és maradó és vasaló szerszám működési elve és fénykép felvétele 
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 A betétedzés 

 

A betétedzés nevét a cementálás kezdeti eljárásról kapta. A cementálás célja, hogy a 

munkadarab felületében megnöveljük a karbon koncentrációját, tehát karbon atomokat 

juttassunk a darab felszíni rétegeibe. Léteznek más elemek, illetve azok kombinációjának 

felületbe juttatására szolgáló technológiák is (N nitridálás, B boridálás, N,C 

karbonitridálás, C,N nitrocementálás, Alaluminálás). Ezeknek az eljárásoknak 

összefoglaló neve a felületötvözés. Ezek a folyamatok közönséges körülmények között igen 

hosszú időt vennének igénybe, ezért mérnöki feladat a felületötvözéshez optimális feltételek 

megteremtése. A felület ötvözési technológiák tervezése során mindig az adott 2-3-... alkotós 

egyensúlyi fázisdiagramok tanulmányozásából kell kiindulnunk. 

Minden cementálási technológiának biztosítania kell atomos állapotú karbont a munkadarab 

felületén. A karbon leadó közeg halmazállapota alapján beszélünk szilárd, folyadék és gáz 

közegű cementálásról. Mivel a ferrites állapotú acél karbon oldó képessége lényegesen 

alacsonyabb, ezért a cementálást ausztenites hőmérsékleten végezzük. Ezt elsősorban energia 

hatékonysági megfontolásokból tesszük. Cementálni csak kis karbon tartalmú (CC≤0,2m/m 

%) acélokat szokás.  

Betétedzés során öntöttvas vagy faszén forgácsba ágyazzuk a munkadarabot (ez a betét) és így 

helyezzük kemencébe, ahol ausztenites hőmérsékleten hőntartjuk majd eddzük és 

megeresztjük. Ebből következik, hogy a betétedzés eredményeként egy kemény nemesített 

felületű, szívós magú munkadarabot kapunk, amely szerkezet a legtöbb esetben kedvez az 

alkatrész gépészeti tulajdonságainak. A darab nemesítése történhet közvetlen a cementálás 

után, vagy azt követően újbóli ausztenitesített állapotból. Az újbóli ausztenitesítésre szemcse 

finomítás okán lehet szükség, ha a cementálás közbeni hőntartás olyan mértékű 

szemcsedurvulást okozott, ami már a felhasználhatóságot veszélyeztető szilárdsági 

tulajdonság romlást eredményez.[1]  

A cementálás egy széles körben elterjedt, kedvelt, jól leírt technológia, ám hátrányos 

tulajdonságai miatt veszített jelentőségéből. A felületötvözési technológiákról általánosságban 

elmondható, hogy a velük létre hozható ötvöző tartalomban megnövelt réteg vastagsága nem 

haladja meg a néhány mm-es, 100μm-es nagyságrendet. A felületötvözési eljárások egy 

alkatrész gyártás technológiai folyamatában befejező műveleteként jelentkeznek, ezt követően 

már csak finom megmunkálás történik. Ebből következik a cementálási eljárások közös 

hátrányos tulajdonsága, a vetemedés. Mivel a cementálás ausztenites hőmérsékleten történik, 
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ezért a darabban történő átalakulások, és a nagy hőmérséklet különbségek az alkatrész 

geometriai torzulását okozhatják. Ezeknek a torzulásoknak a korrigálása során épp a 

cementált réteget köszörüljük le a darab 

Ettől függetlenül abban az esetben, ha a darab deformációja jól kézben tartható előszeretettel 

alkalmazzák a cementálást. Az gépészeti gyakorlat megkedvelte ezt az eljárást. Egyszerűsége 

és az egyéb felületötvözési, illetve bevonatolási technológiákhoz képesti relatív olcsósága 

miatt alkalmazása folyamatos. Ismeretes, hogy betétedzés nyomán is a felszíni anyagi 

rétegekben maradó nyomófeszültség alakul ki. Ennek számszerű értéke elmarad ugyan a 

direkt maradó feszültségek létrehozását megcélzó technológiák által létrehozható maradó 

feszültség értékektől, de ennek az eljárásnak nem is ez a rendeltetése. (16. ábra) Ezen előnyös 

tulajdonsága is tovább növeli népszerűségét.  

 

 

 

16. ábra Egy edzett és betétedzett lemez maradó feszültségének lefutása a keresztmetszetben [14]  
 

Szoros összefüggés fedezhető fel a cementált réteg vastagság és a keresztmetszetben kialakuló 

maradó feszültség állapot lefutása között. A karbon koncentráció csökkenésével a maradó 

nyomófeszültség értéke csökken. A maradó feszültség azután, a vastagsági pont után vált át 

nyomó feszültségből húzó típusúvá, ahol még kimutatható a cementálás okozta karbon 

koncentráció növekmény (17. ábra). 
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17. ábra Egy cementált darab keresztmetszeti karbon koncentráció lefutásának és a kialakuló maradó 

feszültségének viszonya[14]  
 

Maradó feszültség mérése 
 

A szemcseszórással vagy egyéb más módon pl: görgőzéssel létrehozott felületi maradó 

feszültség ipari alkalmazásának terjedése, a minőség szabályzás és irányítás megköveteli a 

maradó feszültséget létrehozó eljárások mérhetőségét. A mérési módszerek alapvetően 

kétfélék lehetnek: a mechanikai módszerek és a fizikai módszerek. A mechanikai módszerek 

a feszültség relaxációjával együtt járó deformáció mértékéből következtetnek a 

feszültségállapotra, míg a fizikai módszerek a rácsszerkezetben bekövetkező változásokat 

határozzák meg valamely módon. Fizikai módszer lehet például röntgen vagy neutron 

diffrakció, akusztikus vagy mágneses módszer. A gyakoribb módszereket röviden 

ismertetjük, az 1. táblázatban összefoglaljuk, majd a talán leginkább elterjedt 

röntgendiffrakciós módszert részletesen bemutatjuk. 
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Gyakoribb módszerek [10, 11,14] 
1. Kifejezetten a szemcseszórás következtében létrejött maradó nyomó feszültségek 

mértékének jellemzésére használatos módszer az Almen teszt (18. ábra). Ennek során 

. néhány darab, 10 mm széles kb. háromszor olyan hosszú vékony szalagot vezetnek 

végig a technológiai folyamaton. Ennek következtében a felszínétől mért különböző 

mélységekben különböző mértékű feszültségek ébrednek. Ezek a feszültségek a 

darab kis méretének következtében azt deformálva relaxálnak, mely deformáció 

hossztengelyhez képesti kihajlásként jelentkezik. A kihajlás mértékéből 

következtetünk az ébredő feszültségekre, illetve a feszültség profilra a mélység 

függvényében. 

 

18. ábra Almen teszt 

 

2. A következő módszer azon az elven alapszik, hogy egy feszültséggel terhelt 

térfogatba lyukat fúrva (hole drilling) a feszültség relaxáció a lyukat deformálja. A 

deformáció mértékéből lehet a feszültségállapotra következtetni. A deformáció 

nagyságát például ellenállásmérésre lehet visszavezetni. Ehhez egy speciálisan 

kialakított, rozetta típusú nyúlásmérő ellenállást helyezünk a vizsgálandó felületre. A 

rozetta közepén kialakított kisméretű (1,0 mm) nyíláson keresztül az alkatrészbe 

furatot készítünk, amely segítségével a vizsgált pont környezetében felszabaduló 

feszültség a rozetta segítségével meghatározható. A furatot határoló anyagi 

részekben a maradó feszültségek relaxációja során torzul a furat, s szűk környezete. 

3. Találunk olyan feszültség mérési eljárást is, mely során egy optikai kettős réteget 

viszünk fel a vizsgált modellre vagy alkatrészre. Ezzel a bevonattal szemben 

támasztott igényeink a jó tapadás, a csekély mértékű kúszás és zsugorodás. Ezzel a 



Mertinger-Sólyom-Cseh: Maradó feszültség vizsgálata röntgendiffrakcióval 
 

 22 

módszerrel lehetőségünk van a szerkezet valós terhelési körülményei között végzett 

vizsgálatára. A terhelés hatására a bevonat rétegben a darabban lévőkkel azonos 

feszültségek ébrednek, mely feszültségek hatására a felszíni optikai kettős réteg 

törésmutatója és vastagsága megváltozik. A terhelt körülmények között vizsgált, 

rögzített optikai tulajdonságait jellemző adatokból, összehasonlítva azokat a 

nyugalmi állapotban lévő bevonat ismert jellemzőivel, számolható a felszínben 

uralkodó feszültség. 

4. Magnetoelasztikus anyagok deformációja esetén a mágneses doménszerkezet 

anizotróp lesz, mely szintén jól mérhető paraméter. 

5. Feszültséggel terhelt anyagokban az ultrahang terjedési sebessége a 

feszültségállapottól változik. Egy jó kalibrációs mintával olcsó, mobilis mérést lehet 

megvalósítani. Transzparens anyagok esetén a fény terjedési sebességét mérve lehet 

a feszültségállapotra következtetni.  

6. Nagyfelbontású és érzékenységű infra kamerával a rugalmas feszültség hatására 

kialakuló hőmérséklet változás is kimérhető pl acélokban 1 MPa feszültség megfelel 

1 mK hőmérséklet változásnak.  

7. A legnagyobb feszültség felbontást elektrondiffrakciós vizsgálattal lehet elérni, így a II 

és III rendű feszültségek mérésére alkalmas igazán. 

8. A neutrondiffrakciós mérés előnye a röntgendiffrakcióhoz képest, hogy nagyobb 

mélységbe hatol be az anyagba és ad információt.  
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1. táblázat 

Eljárás 
A vizsgálat behatolási 
mélysége 

Felbontás Pontosság Megjegyzés 

Lyukképzés, a lyuk deformációjának 
vizsgálata (a környezetében relaxáló 
feszültségek következtében) 

~1,2x furat átmérő 50 m mélység 
50 MPa a behatolási 

mélység korlátozza az 
érzékenységet 

Síkbeli, elsőrendű feszültség állapot 
mérésére alkalmas,  
Fél roncsolásos technika  

Almen teszt, próba darab elhajlásának  
mérésén alapuló feszültség 
meghatározási módszer (a fellépő ill. 
relaxáló feszültségek miatt) 

0,1-0,5x vastagság 0,05x vastagság 
A minimális görbölet 
mérhetősége 

Ismert növekvő feszültségű minden 
tekintetben azonos darabokhoz viszonyítva 
számítható a maradó feszültség, így is csak 
síkbeli elsőrendű feszültségek mérhetőek 

Röntgen diffrakció (atomi léptékű 
feszültségek) 

<50 m (Al);<5 m (Ti) 
<1mm felület leválasztás 
esetén 

1 mm 
20 MPa nem lineárisan 

változik (sin
2

 szerint ) 
függ a felület érdességtől   

Roncsolásmentes eljárás, csak a felület kö-
zeli rétegek vizsgálatára alkalmas. Érzékeny 
a felület minőségre, csúcs eltolódásra, I, II és 
III rendű feszültségeket is kimutat  

Kemény röntgen diffrakció (atomi 
léptékű feszültségek) 

150-50mm (Al) 
20 m  
1mm 

10x 10
-6 

 alakváltozás. 
 A szemcseméret 
eloszlástól meghatározott 

~lágy röntgen, nagyobb mélységet sugároz 
be 

Neutron diffrakció (atomi léptékű 
feszültségek) 

200mm (Al);  
25mm(Fe);      
4mm(Ti) 

500 m 
50x 10

-6
 alakváltozás, 

feszültségmentes etalon 
kell  

A neutronok gyorsítása komoly nehézséget 
jelent, az adatgyűjtés is csekély hatásfokú, a 
röntgen diffrakciónál lényegesen 
költségesebb 

Ultrahangos (a feszültség okozta 
rugalmasság megváltozás előidézte 
hanghullám terjedési sebesség 
változás) 

>100mm 5 mm 10% Szerkezet érzékeny 

Mágneses ( térfogat részekben 
uralkodó különböző feszültség okozta 
különböző mágneses tulajdonságok) 

10mm 1mm 10% 

Érzékeny a mikro szerkezet milyenségére, 
kizárólagosan ferromágneses anyagok 
vizsgálatára alkalmas, I II és III rendű 
feszültségek meghatározására is alkalmas 

Raman spektroszkópia <1 m <1 m megközelítőlegesen 0,1cm
-1

50 MPa 
A vizsgált felületi réteg vastagsága ennél a 
módszernél a leg kisebb  
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A maradó feszültség röntgen diffrakcióval történő 
meghatározásának elméleti alapja 
 

A röntgendiffrakción alapuló mérési módszer a röntgensugár hullám természetét 

kihasználó vizsgálati eljárás. Mind az elektromágneses mind a mechanikai hullámokra igaz az, 

hogy ha hullámhosszukkal összemérhető rácsállandójú rácson szóródnak a visszaverődő 

hullámok egymáshoz képest fázis eltolódást szenvednek. Ha a szóródó hullám eredetileg 

monokromatikus volt, akkor a szórt hullámok fázis különbsége állandó, ekkor koherens 

hullámokról beszélünk. Ezekre a hullámokra igaz, hogy a fázis eltolódásokból eredően a 

visszaverődő hullámok találkozásukkor a hullámok szuperpozíciójának törvényei alapján 

fáziseltolódásaik szerint erősíthetik és gyengíthetik egymás hatását. A hullámok 

összeadódását interferenciának nevezzük. Az azonos fázisban találkozó szóródott hullámok 

egymás hatását maximálisan erősítik, az egymással ellentétes fázisban találkozó szóródott 

hullámok kioltják egymást. A szóródott hullámokat tartalmazó hullámtérben így vannak, 

helyek ahol a hullámok megszűnni látszanak, illetve ahol felerősödnek. A koherens szórt 

hullámokat tartalmazó hullámtérre igaz, hogy az interferencia jellegzetes térbeli amplitúdó 

eloszlást, interferenciaképet hoz létre. Ezek az interferenciaképek a szóródó hullám 

hullámhosszától és a rács rácsállandójától függnek, így alkalmasak arra, hogy ismert 

hullámhossz esetén jellemezzük a rácsot. Maga a diffrakció a hullámoknak az útjukba kerülő 

akadályok miatt bekövetkező szóródását, elhajlását, azaz eltérést jelenti. Ebből eredően az 

interferenciaképnek egy másik elnevezése a diffrakciós kép. 

 

 

19. ábra A röntgendiffrakció elvi alapja  
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Adott rács röntgennel történő megvilágítása esetén a röntgen behatolva a rácsba nem csak a 

felület síkjából verődik vissza (19. ábra). Ilyen esetben a visszaverődő, találkozó hullámok 

abban az esetben erősítik egymást teljes mértékben, hogy ha (az ábrán a-val jelölt) 

útkülönbségük azonos a hullámhosszuk egész számú többszörösével. Adott hullámhosszú, 

adott Miller indexű rács síksorozatról visszaverődő hullámok teljes erősítésének feltételét a 

Bragg egyenlet írja le. 

(1) 

 

Mely egyenletben n: egész szám, λ a röntgen sugárzás hullámhossza, dhkl adott hkl Miller 

indexű síkok rácssík távolsága,  a diffrakció szöge. A diffrakciós mérések során a d 

távolságot keressük úgy, hogy ismert λ hullámhosszúságú röntgen hullámmal besugározva a 

vizsgálandó felületet mérjük azt a  szöget, amelynél a szórt sugárzásnak intenzitás 

maximuma van. Adott felületi reflexióról alkotott diffrakciós kép, a különböző szögekben 

mért visszaverődő sugár intenzitásának mérése. Az adott szögeknél mérhető diffrakciós 

csúcsokból visszaszámolható a diffrakciót okozó síksorozat távolsága. Adott „a” 

rácsparaméterű kockarács tetszőleges (hkl) Miller indexű rácssíkok távolsága következő 

összefüggésből számolható  

(2) 

 

Mivel az anyagban a rugalmas maradó rácsfeszültség hatására a rácssíkok távolsága 

megváltozik, a rácssík távolságok megváltozásának mérésével visszaszámolható a feszültség. 

Tehát maradó feszültség mérésekor az adott dhkl rácssík távolság változás okozta Bragg szög 

eltolódását mérjük.  

A rácssík távolság változásának mérését a nagyobb hátsó szögeknél (nagyobb Miller indexű 

síkoknál végezzük) ugyanis a Bragg egyenletből levezethető, azt átrendezve és differenciálva 

azt  szerint, hogy a nagyobb szögek esetében az adott pontosságú rácssík távolság változás 

mérésekor az elkövethető leolvasási bizonytalanság nagyobb lehet. 

A maradó feszültség meghatározásához az úgynevezett sin2 Ψ módszert használjuk, mely 

alkalmas tetszőleges irányban ébredő feszültség meghatározására [2,12]. Ha például a 20. 

ábra szerinti elrendezésben a tengelymetszékek pontjában a σФ feszültséget szeretnénk 

222 lkh

a
d hkl

sin2 hkldn



Mertinger-Sólyom-Cseh: Maradó feszültség vizsgálata röntgendiffrakcióval 
 

 26 

meghatározni, annak megmérése csak transzmissziós módon lenne lehetséges, de ezt a 

kompakt anyag nem teszi lehetővé. Ekkor a következő eljárást alkalmazzuk.  

Ha a test egy pontjában x,y és z irányokban ható feszültségek σx, σy, σz, akkor ezekben az 

irányokban bekövetkező elmozdulások a Rugalmassági modulus(E) és a Poisson szám ( ) 

ismeretében: 

zyzz

zxyy

zyxx

E

E

E

1

1

1

         (3) 

 

 

20. ábra Vázlat a σψ feszültség meghatározásához 

 

Ekkor egy tetszőleges irányban ható feszültség értéke: 

2

33

2

22

2

11 nnnn          (4) 

Mely egyenletben a σ1, σ2, σ3 főfeszültségek, α1n, α2n, α3n, pedig n vektor irány cosinusai az 

1,2,3 tengelyekre nézve a 21. ábra alapján:  
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21. ábra Az irány cosinusok szemléltetése 

 

cos

sinsin

cossin

3

2

1

          (5) 

Behelyettesítve a (4) egyenletbe: 

2

3

2

2

2

1 cos)sin(sin)cos(sin       (6) 

 Ha a Ψ=90°, akkor ebből meg kapjuk σΦ értékét 

2

2

2

1 sincos          (7) 

Az ε alakváltozásokra a (4) egyenlet analógiájára felírható 

2

3

2

2

2

1 cossinsincossin       (8) 

Helyettesítsünk be a (4) egyenletbe, figyelembe véve, hogy σz= σ3,= 0 

2

3

22

12

22

21 cossinsinsincos
1

E
   (9) 

Az egyenletet átrendezve, a sin²Φ + cos²Φ = 1 és az ε3=-
E

(σ1+σ2) összefüggéseket 

felhasználva 

3

22

2

2

1 sinsincos
1

E
       (10) 

adódik. Ha (10)-ba behelyettesítjük (7)-et és átrendezzük, a 

23
sin1

E
         (11) 
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egyenlőség adódik. Ezzel a feladatot megoldottuk.  és 3 ( z) mérésével  

meghatározható. Az irodalomban az ezen alapuló feszültség mérési metódust a sin  

módszernek nevezik. 

 

Mivel 

0

0

0

03
3

d

dd

d

dd

        
d

d

d

dd

3

3

3
 

 

Ekkor a (10) egyenlet a következő módon írható: 

2

3

3

sin)1(
*

E

d

dd
        (12) 

Mivel  

ctg
a

a           (13) 

 a feszültség a Bragg szög eltolódásából ebben az alakba írható fel. 

22 sin1sin)1(

ctgE

d

dE
       (14) 
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A maradó feszültség mérése röntgendiffrakcióval  
 

Az Anyagtudományi Intézetben lévő un Auler bölcsővel rendelkező Bruker D8 Advance 

diffraktométerrel történő mérést mutatjuk be.  Az Auler bölcső biztosítja a minta forgatását, 

döntését, illetve a z tengelyű elmozdítását, mely a feszültség méréshez nélkülözhetetlen. A 

ψ=0 állásban mutatja a berendezést a 22. ábra.  

A mérés menete: 

 Először felvesszük az adott minta összes reflexióját a teljes 

szögtartományon. 

 Kiválasztjuk a diffraktogramból amérendő fázis ( gyakorlati példánkban a 

ferrit-megeresztett martenzit) fázis valamely nagy szögeknél lévő jól 

mérhető reflexióját.  

 A diffraktométer ψ= 0 állásában felvesszük a kérdéses csúcsot. 

 Elvégezzük a szokásos korrekciókat (simítás, háttérleválasztás, 

k 2leválasztás, P-L korrekció) az adott interferencia függvényre.  

 Valamely módszer segítségével meghatározzuk a Bragg szöget 

 Ugyanezen módon felvesszük a síksorozat reflexióját ψ 0 diffraktométer 

állásnál és ott is meghatározzuk a Bragg szöget. 

 A sinψ2 módszer segítségével kiszámoljuk a feszültség értékét. 

 A mérési pontosság növelése érdekében a vizsgálatot legalább 3 ψ 

értéknél elvégezzük. 

 A mérési pontosság növelése érdekében a vizsgálatot elvégezzük az 

azonos módon kezelt de, feszültségtelenített mintákon is, minden ψ 

értéknél. Az így kapott értékkel a minták eredményeit korrigáljuk. 

 

A ψ 0 diffraktométer állás megvalósítására kétféle gyakorlati mód terjedt el, ezeket a 23. 

ábra szemlélteti. Az általunk használt berendezés a ψ geometria szerint dolgozik, mely jobb 

fókuszálási feltételeket, és több ψ állást biztosít. 

A feszültség méréshez használt Diffracplus Stress szoftver kezelő felülete két alapegységből (a 

Stress és az Edstress) tevődik össze. Az Edstress teszi lehetővé, hogy a röntgendiffraktometer 

mérési paramétereit megváltoztathassuk, beállításokat végezhessünk rajta tekintettel arra, 
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hogy a mérés célja maradó feszültség mérés. A Stress az Edstress által előírt, adott 

körülmények között végrehajtott mérés eredményeinek feldolgozására, kiértékelésére 

szolgáló része a csomagnak.  

 

 

22. ábra A Bruker D8 Advance tipusú diffraktométer a ψ=0 állásnál 

 

 

 

a)omega geometria b) Ψ geometria  

 

23. ábra A ψ 0 állás geometriai megvalósítása 

 

Az Edstress használatával tudunk létrehozni olyan DQL kiterjesztésű fájlt, amely a gép 

elsődleges irányító szoftvere, az XRD commander számára, a mérés paramétereit 

tartalmazza. Kiválasztható a detektor típusa és az adat rögzítés mechanizmusa. Ezek szerint 

felvehetünk adott szög tartományban folytonos szögelfordulás melletti diffrakciós képet, 

vagy diszkrét pontokat. Ez esetben, a diszkrét pontokban rögzített adatokból kapott  

függvényében ábrázolt intenzitás értékekből álló pontok grafikonjára illeszti a diffrakciós jel 

görbéjét a program. A detektor mozgásának szempontjából lehetőség van egy harmadik 

típusú üzemmódra is. Ilyenkor a detektor álló helyzetben az intenzitás maximumhoz tartozó 

Bragg szögben áll. Ha szögtartományban mozog a detektor, akkor meg kell adni az 
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intervallum kezdő és vég pontját. Ekkor üzemmódtól függően értelemszerűen meg kell adni 

vagy a szögelfordulás sebességét, vagy a diszkrét pontok lépés közét és a diszkrét pontokon 

tartózkodás, azaz a gyűjtés idejét. Ezekből az adatokból számolható az adott mérés 

elvégzéséhez szükséges idő. Lehetőség van a mérés időtartalmának megadására is. Ebben az 

esetben a gép ehhez igazodva vagy a szögelfordulás sebességét, vagy a lépésköz 

ismeretében a megállások, az adatgyűjtés idejét beállítja. A detektornak be kell állítani a 

feszültségét és szükség esetén, ha kell erősíteni a jelet, akkor az erősítés mértékét. 

 A gép azt is lehetővé teszi, hogy a mintatartót is programozzuk. Ezt a beállítást is az Edstess- 

en belül tehetjük meg. A darab horizontálisan, vertikálisan és előre-hátra (z irányban) is 

állítható, továbbá felületére merőleges tengelye körül és felületére illeszkedő tengelye 

mentél elfordítható. A körül fordítást -vel, az elfordítás, döntés szögét -vel jelöli a 

sofrtware.   

Lehetőség van a termikus elektronokat kibocsájtó katódként kapcsolt fűtőszál és az 

antikatód közötti gyorsító feszültséget létrehozó generátor szabályozására is. A két fő 

jellemző és beállítható paramétere az áramerősség (mA) és a feszültség (kV).  

A Stress program az XRD Commander által létrehozott RAW, fájlokat megnyitva a bennük 

található adatok feldolgozására szolgál. Lehetőséget biztosít a mérési adatokat tartalmazó 

dokumentumok megnyitására, kiterjesztésük megváltoztatására, kalibrációs fájlkénti 

mentésére. Ez az a része a programnak, amely a maradó feszültséget számolja [13]. 

A diffrakciós jel feldolgozása előtt számos lehetőségünk van az adatok és a számolás 

módjának beállításaira. A diffrakciós jel intenzitás görbéjének korrekciójakor figyelembe 

tudjuk venni a minta alakjából és a besugárzott területből eredő abszorbciós hatást, a 

fékezési, fehér azaz háttér sugárzás leválasztását. Polarizációs és Lorentz (PL) korrekció is 

végezhető mellyel az intenzitás -tól való függését küszöbölhetjük ki. Választható a 

diffrakciós jel görbéjének simítása is, mely során a görbe csipkésségét korrigálhatjuk. 

Kiküszöbölhetjük a röntgen cső anyagának, antikatódjának karakterisztikus 

röntgensugárzásnak a monokromátor ellenére jelen lévő k 2 sugárzás káros hatását is. 

Az intenzitás maximumhoz tartozó Bragg szög meghatározására is több módszert kínál fel a 

software: parabolaillesztéses, súlyponti, és módosított súlyponti módszert. Méréseim során 

a módosított súlyponti módszert használtam a szoftverben. A feszültség kiszámolásához, be 

kell táplálni a szoftverbe néhány anyagi és a mérés összeállítására jellemző állandót. Mivel a 

számításokat sin2ψ módszerrel végezzük, szükséges az anyag nyugalmi állapotban mérhető 
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megfelelő síksorozatához tartozó Bragg szög ( 0) megadása. Szintén nélkülözhetetlen az 

adott anyagra jellemző adatok megadása során az adott anyag kristályrácsának, 

anizotrópikus faktorának (ARX), a reflexiót adó síksorozat Miller indexének, Rugalmassági 

modulusának (E) és Poisson ( ) tényezőjének megadása. 

Ezeket a beállításokat a számítási beállítások között kell megadnunk ahhoz, hogy a 

diffrakciós jelből a szoftver a feszültség értéket számolni tudja. A feszültség számoláskor 

lehetőség van nyíró és normál feszültség érték keresésére is. Pontosabb mérési 

eredményeket tesz lehetővé, ha korrekciót végzünk az anyag lágy állapotának reflexiójához 

képest. Ehhez is a Stress program részben tudunk kalibrációs fájlt létrehozni a referenciaként 

szolgáló nyugalmi állapotban lévő azonos anyagi minőségű és felületi érdességű minta 

reflexiójának kiértékelése után. 

A számolás elvégzése után lehetőség van a kapott adatok jegyzőkönyvbe foglalására. A 

jegyzőkönyvezés során annak minden elemét külön kell (konstansok, reflexiók görbéi, a 

diffrakciós csúcshoz tartozó adatok stb.) kiíratni. A mérési jegyzőkönyveket a melléklet 

tartalmazza.  

A példamérésünknél a következő paraméterekkel dolgoztunk: a ferrit (211) Miller indexű 

síksorozatának reflexióját vizsgáltuk a 2θ= 97,5°- 102° intervallumban,  Δ2θ=0,05° lépés 

közzel, lépésenként 20 szekundumos gyűjtési idővel,  Ψ: 0°;10°;20°;30°;40° döntési 

szögeknél. A következőkben bemutatunk egy mérési jegyzőkönyvet: 

A jegyzőkönyv először feltünteti a röntgen diffrakciós mérés beállításait, (hullámhossz, 

minta, a vizsgált 2  intervallumot, a döntési szögeket, a mérés várható idő tartalmát): 

Raw-Data File Info 
 
File Name: E:\Sólyom10\feszültség\CsehD1001.raw Meas. Date: 09/14/10 
Lambda: 1.7890 Equipment: unknown 
Sample: CsehD1001 
2 Theta Range: 97.5000 ... 102.0000 Stepsize: 0.0500 
2 Theta Mode: --- 
Psi values: 40; 30; 20; 10; 0 
Psi mode: Side-inclination 
Phi values: -90 
Time: 20.0000 

 

 
Megnevezi a szögszámítás módját (súlypont eltolódásos módszer), a számításokhoz használt 

paramétereket, a különböző korrekciós lépéseket: 

Peak Evaluation Parameters 
 
Psi-independent Corrections: A BG PL Smooth Alfa2  
Preselected Peak Method: Sliding Gravity 
Thresholds for sliding Gravity: 10   20   30   40   50   60   70   80       
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Psi-dependent Corrections: 
 
Phi  Psi  Bgr.Left  Bgr.Right  Calc.Left  Calc.Right 
 
All All 97.625 101.875 97.500 102.000 

 

 
A jegyző könyv közli a feszültség kalkulációhoz használt paramétereket, úgymint; a vizsgált 

síksorozat Miller indexe, a síksorozathoz tartozó diffrakciós csúcs feszültség mentes 

állapotban mért szögét, a Young modulust, a Poisson tényező, valamint a textura hatást 

kiküszöbölő faktort (ARX). 

Stress Calculation Parameters 
 
2 Theta0: 99.750 hkl: 2,1,1 ARX: 1.490 
s1 in 10-6 MPa-1: -1.208 1/2 s2 in  10-6 MPa-1: 5.721 
E in MPa: 210000 v: 0.280 
Sigma33 = 0: No  
 

 

Megtalálható az egyes döntési szögekhez tartozó szögértékek és döntési szögekhez tartozó 

megnyúlások számításának közbenső értékei. 

 

Evaluated Peak Data 
 
     Calculated Peak Locations for Methods 
Range Phi Psi Max. Width Gravity Gravity Gravity Gravity Gravity Gravity  
     10% 20% 30% 40% 50% 60%  
 deg deg Cnt/s deg deg deg deg deg deg deg  
 
1 -90 0 8 1.125 99.418 99.415 99.426 99.436 99.436 99.438 
2 -90 10 11 0.988 99.446 99.463 99.454 99.432 99.418 99.405 
3 -90 20 10 1.106 99.524 99.519 99.515 99.504 99.504 99.507 
4 -90 30 9 1.210 99.579 99.585 99.587 99.580 99.577 99.578 
5 -90 40 10 1.172 99.693 99.680 99.677 99.666 99.667 99.678 
 
 
Continued Peak Data: 
Range Gravity Gravity  
 70% 80%  
 deg deg  
 
1 99.449 99.463 
2 99.398 99.398 
3 99.513 99.543 
4 99.580 99.568 
5 99.680 99.694 
 

Dependency of Stress Components on Threshold (in MPa) 
 Phi = -90     
Threshold normal shear normal shear normal shear 
Slid.Grav. 10% -829 +/- 56      
Slid.Grav. 20% -783 +/- 57      
Slid.Grav. 30% -769 +/- 33      
Slid.Grav. 40% -754 +/- 41      
Slid.Grav. 50% -773 +/- 63      
Slid.Grav. 60% -818 +/- 89      
Slid.Grav. 70% -813 +/- 118     
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Slid.Grav. 80% -802 +/- 164     
Average Gravity -785 +/- 41        
 

Peak Data used for Stress Calculations: 
 
Selected Method: Sliding Gravity 
Psi Epsilon(Phi=-90) 
0 0.002357871 
10 0.002322204 
20 0.001741755 
30 0.001245887 
40 0.0005336749 

 

 
Bemutatja a darab függőleges helyzetében (döntés nélkül) felvett diffrakciós maximumához 

tartozó szög számításhoz használt korrekciók (háttér leválasztás, simítás, K 2-, abszorbciós-, 

polarizásciós- és Lorentz- korrekció) eredményének grafikus ábrázolását. A rózsaszín görbe 

mutatja a rögzített diffraktogramot, a kék görbén a háttér leválasztás látható, jól elkülönül 

még a szürke görbe, amit az összes korrekciós lépés eredményeként kapunk: 

 
 
Range No.: 1 - Phi: -90 - Psi: 0 
 

 
 

 
Továbbá minden egyes döntési szögben grafikusan bemutatja a felvett interferencia görbét 

és az előbb felsorolt korrekciós lépések végeredményét: 

All Curves - Phi: -90 
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A Sin2 Ψ függvényében ábrázolja az egyes döntési szögekhez tartozó diffrakciós csúcsok 

szögeltolódásából számolt nyúlásokat, s a pontokra egyenest illesztve, annak 

meredekségéből és az anyagjellemzők ismeretében kiszámolja a keresett feszültséget: 

 
Strain Distribution - Phi: -90 
 

 
 

 
 

Stress Components in MPa: 
 
Phi Normal Stress 
 
-90 -785+/-41 
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 Adott vastagságú felületi réteg eltávolítása elektrolitos 
maratással 

A vizsgálat célja a maradó feszültség eloszlásának meghatározása a felület alatti 

mélységben. A kivágott mintadarabok közepén a felületi feszültség mérést elvégezve a 

következő lépés a felület felső rétegének eltávolítása. A felületi réteg eltávolítása közben 

ugyanazokat a szempontokat kell szem előtt tartani, mint a mintavételi eljárás során. A 

rendelkezésre álló eszközök közül az elektrolitos polírozó és marató berendezés volt a 

legalkalmasabb arra, hogy az eltávolított réteg alatt keletkező felületben a maradó feszültség 

értékének változatlansága mellett szabályozottan tudjam a felső anyagi réteget leválasztani. 

A polírozó és marató berendezés mikroprocesszorral vezérelt, Struers gyártmányú, 

LectroPol-5 típusú, programozható automata berendezés (24. ábra), melyben a darabot 

anódként kapcsolva egy elektrolitos galván cellában az anyag felületéről atomok válnak le. A 

felső anyagi réteg eltávolítását egy kör alakú 0,5 cm2 területű felület részen végezzük, több 

lépcsőben azonos körülmények között. A darabokat maratási lépcsőnként acél minta 

esetében 60 szekundumig 60 V feszültségű, átlagosan ~2,5 A erősségű áram átfolyása 

mellett maratjuk. Az elektrolit a Struers gyártmánya a pontos összetételét szabadalmi 

okokból nem közli. Az elektrolit amellett, hogy a leválasztást biztosítja egyben a darab 

hűtését is végzi. A maratás paramétereit változtatva az anyagleválasztás mennyisége 

változtatható. A különböző összetételű mintadarabok különböző módon maródnak így eltérő 

beállításokkal is dolgozhatunk.  

A mintaleválasztás után meghatározzuk annak mértékét egy arra alkalmas eszközzel. Az 

Anyagtudományi intézetben egy lézeres elven működő berendezést használunk, 

összeállítását a 25. ábra mutatja. .  

 

 

24. ábra Struers gyártmányú, LectroPol-5 típusú polírozó-marató berendezés  
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25. ábra Lézeres felületi érdesség mérős 2. összeállítás 

 

Minden maratás előtt a felület egy vonalában a lézeres felület letapogatóval meghatározzuk 

a felületi mélység adatokat 10 mm hosszú intervallum, ami a későbbi maratás területén 

keresztül halad. Ugyanezt a vizsgálatot elvégezve azonos vonal mentén vett mélység adatok 

átlagának, és a maratás előtti adatok átlagának különbségéből a levált anyagi réteg 

vastagsága adódik.  

Ezek az adatok, amellett, hogy elengedhetetlenek a röntgendiffraktométer fókuszálásához, a 

hozzájuk tartozó mélységben mért maradó fezsültségi adatokkal együtt alkotják a felvetett 

probléma megoldását, ha megfelelő számú, közeli mélységekben mért adat áll 

rendelkezésre. A mélységi adatok mérésének kezdete előtt a diffraktométer mintatartóját a 

mélységnek megfelelő mértékben z irányban elmozdítjuk, hogy a fókuszálási feltételek 

továbbra is érvényben legyenek. 

 

 

L é zerfej 
Csavar  

mikrom é ter 

Rug ó s  

befog ó 

Digit á lis  

kijelz ? 

L é zerfej 
Csavar  

mikrom é ter 

Rug ó s  

befog ó 

Digit á lis  

kijelz ? 
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