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MISKOLCI EGYETEM     GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 

ANYAG- ÉS KOHÓMÉRNÖKI KAR ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KARDOS IBOLYA 

FÉMTANI TANSZÉK    LEKTORÁLTA: DR. GÁCSI ZOLTÁN 

 

Kétdimenziós részecskék alak szerinti minősítése 

 

1. A gyakorlat célja 

Kétdimenziós részecske pl. gömbgrafitos öntöttvasban található grafit alak minősítésére használt 

módszerek bemutatása. A grafit alak mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásának ismertetése.  

2. Ajánlás 

Gyakorlati útmutató Anyagmérnök Szakos MSc hallgatók számára.  

 

3. Elméleti alapok 

3.1. Öntöttvasak mechanikai tulajdonságai 

Heterogén ötvözetek mechanikai tulajdonságai a mátrixban található fázisok mechanikai 

tulajdonságaitól függenek. Az öntöttvasban, ahol lágy és kemény, szívós és rideg fázisok együtt 

fordulnak elő, bonyolultabb összefüggések találhatók, mint a hasonló tulajdonságú fázisokat 

tartalmazó heterogén ötvözetekben.  

A grafitnak, mint a szövetszerkezetben jelenlévő rideg fázisnak, döntő jelentősége van az öntvény 

mechanikai tulajdonságai szempontjából, mivel a szívós, közepesen szilárd ferrit és az ugyancsak 

szívós és jelentős szilárdságú perlit mellett egy olyan rideg fázis van, melynek szilárdsága és 

szívóssága gyakorlatilag sincs. Lemezgrafitos öntöttvas esetén a lemezgrafit hatása 10-15-ször 

akkora, mint amekkora a fázis mennyisége alapján várható lenne. Mindezt a lemezgrafit éleinek 

„bemetsző hatása” okozza, amely az alapszövet szilárdságának csak kis hányadát engedi 

érvényesülni, a szívósságból pedig szinte semmit. Így megállapítható, hogy alapvetően a grafit 

mennyisége határozza meg a tulajdonságait. 

Gömbgrafitos öntöttvasnál - azonos összetétel esetén - a grafit mennyisége aránylag tág határok 

között változhat anélkül, hogy a tulajdonságai lényegesen változnának. Egyedül a Rp0,2-t 

befolyásolja egyértelműen a grafit mennyisége. Mindazonáltal a grafitnak az öntöttvasak 

mechanikai tulajdonságaira gyakorolt káros hatása a gömbgrafitos öntöttvasakra is érvényes, de 

sokkal kisebb mértékben. Az 1. ábrán a grafit morfológiájának a feszültség-nyúlás görbére 
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gyakorolt hatása figyelhető meg. Jól látható, hogy a gömbgrafit esetén kétszer nagyobb 

szakítószilárdsági értékek várhatók, mint lemezgrafit esetén. A 2. ábrán pedig látható, hogy a 

grafit gömbösödésével hogyan változik néhány mechanikai tulajdonság. Egyértelmű, hogy amint a 

grafit alakja közelít a gömb alak felé, megszűnik a grafitlemezek éleinek az alapszövetre gyakorolt 

„bemetsző hatása” és így nőnek a nyúlás és szakítószilárdsági értékek is[1][2][3]. A különböző 

szövetszerkezetű öntöttvasak különféle morfológiájú grafitot tartalmazhatnak, így a várható 

mechanikai tulajdonságaik is igen változatosak lehetnek, hiszen az  alapszövetnek és a grafit 

morfológiának is nagy hatása van. Az 1. táblázatban néhány öntöttvas típus mechanikai 

tulajdonságai találhatók különféle szövetszerkezetű alapanyag esetén. 

 

    

1. ábra: A grafit morfológiai hatása a 
feszültség-nyúlás görbére [4] 

2. ábra: A grafit gömbösödésnek hatása néhány 
mechanikai tulajdonságra [4] 
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1. táblázat. Különböző öntöttvas típusok mechanikai tulajdonsági különböző szövetszerkezet esetén 
[4][5][6][7][8][9][10][11] 

Grafit Szövetelem Keménység 
(HB) 

Szakítószilárdság 
MPa 

Nyúlás,  
% 

Lemez Ferrit 100 108 - 

Ferrit+perlit 170-229 min. 124 - 

Perlit 187-269 207-276 - 

Gömb Ferrit 143-187 415 18 

Ferrit+perlit (a legtöbb 
mennyiség a ferritből van) 

131-220 min. 448 min. 12 

Ferrit+perlit 187-269 min. 555 3-6 

Perlit 241-302  min. 689 min. 3 

Martenzit 269-321  min. 827 0 

388-477 min. 1379 1 

Ausztenit <175 min.  345 min. 20 

<190 min.  379 min. 7 

Kompakt Ferrit 138-156 338-420 6-8 

Ferrit+perlit 128-164 300-400 3,5-7 

Perlit 200-220 400-550 0,5-1,5 

Temperszén Ferrit <156 354-365 10-18 

Perlit (megeresztett)+ferrit  163-241 414-552 4-10 

Martenzit (megeresztett) 217-321 586-724 1-3 

 

A táblázatban nagyon jól látható, hogy milyen széles skálán változtathatók az öntöttvas 

mechanikai tulajdonságai. Amennyiben a grafit alakja nem változik, akkor természetesen az 

alapmátrixban található szövetelemeknek van leginkább hatása. Mindamellett meg kell említeni, 

hogy azonos grafit alak esetén hatása van a grafit mennyiségének, s ezzel szoros összefüggésben 

pedig a grafit méretének is. Itt most ezeket a tényezőket nem vizsgáljuk. A gömbgrafitos 

öntöttvasnál, ahol a grafit alak miatt a legkedvezőbbek a tulajdonságok, az alapszövetben lévő 

fázisoknak jobban érvényesülnek a szilárdsági és szívóssági tulajdonságai. Egy ferrites 

szövetszerkezetnél elért maximum 415 MPa szakítószilárdsági érték egy martenzites 

szövetszerkezetnél akár ennek közel a négyszerese is lehet, 1379 MPa. Mindez más grafit alak 

esetén nem érhető el. Már ez is jól demonstrálja azt a tényt, hogy a grafit alak befolyásoló hatása 

jelentős. Amennyiben összehasonlításképpen megnézzük a ferrites alapszövetnél elért értékeket 

mind a négy grafit alaknál, szintén ugyanez a következtetés vonható le. A lemezgrafit élének 

bemetsző hatása alacsony szakítószilárdságot eredményez, de amint a grafit alakja a gömb felé 

közelít, az értékek növekedni kezdenek, és végül a gömb esetén a legnagyobbak. Ez a hatás a 2. 

ábrán is jól megfigyelhető. 

3.2. Öntöttvasak jellemzése az ipari gyakorlatban 

Az öntöttvasban található grafitnak igen jelentős hatása van a tulajdonságokra, ezért nagyon 

fontos, hogy jellemezzük alakját, méretét és eloszlását (elhelyezkedését) az alapanyagban. Az ipari 

gyakorlatban a grafitot jellemző paraméterek meghatározására használt módszer a szabványos 
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etalonképekkel történő összehasonlítás. Két szabványt használnak erre a célra: ASTM A 247-et és 

az MSZ EN ISO 945:2000-et. (Az MSZ EN ISO 945:2000 szabványt visszavonták, jelenleg az 

MSZ EN ISO 945-1:2009 szabvány van érvényben. Az érvényben lévő szabványban az alak és a 

méretre vonatkozó etalonfelvétel ugyan az, mint a visszavont MSZ EN ISO 945:2000 

szabványban.) Jelen fejezetben az MSZ EN ISO 945:2000 szabványt ismertetem. Az MSZ 

5716:1974 egy régi szabvány, amelyet leginkább az öntöttvas szövetszerkezetében lévő fázisok 

jellemzésére használtak (grafit alak és méret megadására szolgáló etalonsorozatot is tartalmaz, de 

erre a célra az újabb szabványok a használatosak). 

3.2.1. Az MSZ EN ISO 945:2000 szabvány 

A szabvány a grafit alakjának, méretének és az eloszlásának meghatározására egyaránt tartalmaz 

etalonsorozatot, melyekkel a fénymikroszkópon látható polírozott minta mikroszkópos felvételeit 

összehasonlítva a mintára jellemző osztályozási értékek adhatók meg.  

A grafit alak meghatározására hat különböző etalonkép található a szabványban, amelyek I-VI 

római számmal vannak jelölve: I a lemezes eutektikus grafit, II a csillag vagy pókszerű 

képződménnyé összeállt grafit, III a vaskos, tompa végű átmeneti grafit (CG, kompakt), IV az 

apró, szabálytalan, a temper öntvényekben található tempergrafit, V a nem tökéletesen szabályos 

gömbgrafit és a VI a tökéletesen gömb alakú grafit. Az etalonképek az M.1. mellékletben láthatók. 

Az alakhoz hasonlóan a grafit eloszlás meghatározására is etalonképek vannak a szabványban. Az 

eloszlást A-E betűvel jelölik. Az eloszlás etalonképeit csak abban az esetben használjuk, ha a 

vizsgált mintában I típusú, azaz lemezgrafit található, mert csak ennél az alaknál értelmezhető az 

eloszlás meghatározása. Lemezgrafit esetén az eloszlás információt ad arról, hogy milyen 

összetételű a vizsgált öntöttvas, és arról, hogy milyen volt a túlhűlés dermedés közben. Az 

etalonképek az M.2. mellékletben láthatók. A grafit méretét szintén etalonképek segítségével lehet 

meghatározni. Azért, hogy ez egyszerűbb és értékelhetőbb legyen, mind a lemez (A típusú 

eloszlásra értelmezve), mind a gömbgrafitra található a szabványban egy etalonsor. Az 

etalonképek az M.3. és M.4. mellékletben láthatók. A szabvány tartalmaz egy táblázatot is, amely a 

grafitszemcsék méretét adja meg 100x-os nagyításnál mm-ben és valódi méretben is. A táblázat az 

M.5. mellékletben található. A vizsgálat összehasonlító eljárásra épül, amelynek során a 100x-os 

nagyítású, polírozott mintafelületen a fent ismertetett paramétereket a szabványban lévő 

etalonképekkel hasonlítják össze. Az alak meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a legtöbb 

esetben nem egyetlen alak típus van az öntvényben. Sok esetben a szabálytalan gömböt (V), 

szabályos gömböt (VI) és az átmeneti, kompakt grafitot (III) tartalmazó öntöttvasakban e három 

alaktípus százalékos mennyiségét kell szemrevételezés után megítélni. A következőképpen 

történik ilyen esetben az alak megadása: 50%III+20%V+30%VI. Ahogy fent említettem az 
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eloszlás csak a lemezgrafit esetén értelmezhető, így ha a mintánkban lemezgrafit van, akkor a 

következőképpen történik a meghatározás: 100% I A. Amennyiben a méret meghatározása során 

azt tapasztaljuk, hogy két vagy akár három méretnek megfelelő grafit található az öntvényben, 

akkor mind a két vagy három értéket meg kell adni. Azt az értéket, amely mértékadó, vagyis a 

leginkább jellemző aláhúzással ki kell emelni, pl. 2/3. Ezek alapján, amennyiben egy öntvényben 

átmeneti (kompakt) grafit és szabályos gömbgrafit van, amely 60% és 40%-os mennyiségben van, 

és mind a két típusnak a mérete ötös és hatos, de a hatos a leginkább jellemző, a következőképen 

történik az értékek megadása: 60%III 5/6+40%VI 5/6. 

3.2.2. A grafitszemcsék alakjának jellemzése hagyományos eljárással 

Az összehasonlító vizsgálatok során igen nagy szerepet játszik a szubjektivitás, melynek 

jellemzésére a következő mérési sorozatot készítettem elő. A vizsgálat során a grafitszemcse 

alakot az MSZ EN ISO 945:2000 szabvány szerint, összehasonlító eljárással három különböző (1. 

mérés, 2. mérés, 3. mérés), metallográfiai vizsgálatokat napi rendszerességgel végző szakember 

állapította meg. A vizsgálatokat 14 darab gömbgrafitos öntöttvas mintán végezték el. A vizsgálat 

során meghatározták a mintában lévő grafitszemcsék alakját az M.1. mellékletben található 

etalonképek alapján. Mindhárom mérés sorozatnál minden próbatest esetén azt az eredményt 

kaptam, hogy a próbatestekben V és VI alakú grafitszemcsék vannak, az eltérés ezek %-os 

mennyiségi megítélésében van. A 2. táblázatban az eredmények összefoglalása látható. A grafit 

alak esetén mindkét alaktípusnál 50%-os teljes egyezőség állapítható meg.  

 

2. táblázat. Hagyományos grafitszemcse alak meghatározás eredményei 

Grafitszemcse paraméterek 

Etalonképekkel való összehasonlítás eredményei 
(azonosságok száma, 14 vizsgált minta esetén) 

Mind a három 
mérés azonos 

Két mérés 
azonos 

Minden mérés 
eltérő 

Grafitszemcse 
alak 

V alak 7 esetben 6 esetben 1 esetben 

VI alak 7 esetben 6 esetben 1 esetben 

 
Az eredmények alapján jól látható, hogy az alak meghatározásánál a szubjektivitás nagy 

eltéréseket okoz. Mindezek azt erősítik meg, hogy szükséges egy objektívebb és megbízhatóbb 

mérési rendszer kidolgozása. 

 

4. A grafitszemcsék alakjának jellemzése a digitális képfeldolgozás segítségével 

 

Ahhoz, hogy a próbatesteken mért grafitszemcséket be tudjam sorolni egy–egy alak kategóriába, a 

szabványban található alaktípusok értékelésére alkalmazott etalonképeken is méréseket végeztem.  
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Először minden grafit alaktípuson a körszerűség (R1) értékeket határoztam meg. Ez az a 

legegyszerűbb paraméter, amellyel az objektumok alakja számszerű értékkel jellemezhető. A 

körszerűség a körtől való eltérést mutatja. Értéke kör esetén 1. Amint a mért objektumnak 

nagyobb a kerülete, mint egy ugyanolyan kerületű körnek, a körszerűség értéke egyre nagyobb 

lesz. Értelmezése a következő: 
A

P
R

4

2

 , ahol a P a részecske kerülete, A pedig a területe [13]. A 

3. táblázatban a körszerűség értékek átlaga és szórása figyelhető meg. 

 

3. táblázat. Alak etalonképeken mért grafitszemcsék körszerűség értékeinek átlaga és szórása 

Grafit alaktípusok Körszerűség 

Átlag Szórás 

I 9,7 4,52 

II 10,01 6,9 

III 3,25 1,52 

IV 3,2 1,55 

V 1,78 0,51 

VI 1,13 0,06 

 

A körszerűség átlagértékeik alapján három kategória alakítható ki: 

- ha a körszerűség érteke 1,0-2,0 közé esik, akkor a grafitszemcse az V vagy a VI 

alaknak felel meg. A hisztogramon jól látható (lásd M.20. melléklet), hogy szabályos 

gömb alak (VI) esetén a körszerűség értékei nem haladják meg az 1,4-t, és minden 

szemcse a megadott tartományban van, a szabálytalan gömb esetén pedig a 

grafitszemcsék 79%-a esik ebbe a tartományba, 

- amennyiben a körszerűség értékek a 2-5 tartományban vannak, akkor a grafitszemcse 

III vagy IV alakú, a III alak esetén a grafitszemcsék 98%-a, a IV-nél pedig 100%-a 

esik ebbe a tartományba, 

- ha az értékek az 5-10,0 tartományban találhatók, akkor a grafit az I vagy a II alaknak 

felel meg, a grafitszemcsék a II alaknál 68%-ban, az I alaknál pedig 85%-ban 

találhatók a megadott tartományban. 

 

Annak érdekében, hogy a gömb alakú (VI) és a szabálytalan gömb alakú (V) grafitot el tudjam 

különíteni, újabb paramétert kellett bevezetnem. A két típus közötti alak eltérés olyan 

paraméterrel különíthető el, amely az objektum kerületét is figyelembe veszi, hiszen a két alak 

között a különbség azok kerületéből adódik. A kitöltöttség (FR)2, hasonlóan a körszerűséghez az 

                                                           
1 R: roundness = kerekdedség, gömbölydedség 
2 FR: fullness ratio = kitöltöttség, teltség 
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objektum alakját írja le úgy, hogy a konvex kerület és a kerület értékeit használja fel, vagyis a 

kitöltöttség a konvex kerület és a kerület hányadosa. A meghatározása a következő módon 

történik: 
P

P
FR

C

 , ahol PC a konvex kerület P pedig a kerület. A kerület az objektumot 

körülvevő határvonal hosszúsága képpontban kifejezve (lásd 3. ábra). A részecske belsejében lévő 

lyukak ún. belső határfelülete, pontosabban annak kerülete szintén a paraméter része. A konvex 

kerület meghatározása akkor hasznos, ha az objektumon konkáv beszögelések vannak, ahogy a 

szabálytalan grafit gömb esetén is A paraméter mérése során az objektumot konvex burokkal 

vesszük körbe, és ennek a konvex buroknak, mint határvonalnak a hosszúsága a konvex kerület 

(lásd 4. ábra) [13]. 

 

 

 

3. ábra. Az objektumok egyedi kerülete [13] 4. ábra. Az objektumok egyedi konvex kerülete [13] 

 

A 4. táblázatban a gömb alak (VI) és a szabálytalan gömb alak (V) kitöltöttség értékeinek átlaga és 

szórása található.  

4. táblázat. Az V és a VI alak etalonképeken mért grafitszemcsék kitöltöttség értékeinek átlaga és szórása 

Grafit alaktípusok Kitöltöttség (%) 

Átlag  Szórás 

V 84 8,37 

VI 93 1,23 

 

A táblázatban szereplő értékek alapján megállapítható, hogy ha a kitöltöttség átlagértékek  

100-93% tartományba esnek, akkor a grafitszemcse szabályos gömb alaknak tekinthető. 

Amennyiben a kitöltöttség értékek 93%-nál kisebbek, akkor a grafit szabálytalan gömb alakú. 

Ezzel a paraméterrel sikerült a gömb alakot és a szabálytalan gömb alakot egymástól 

elkülönítenem. A fennmaradt két kategóriában szereplő alaktípusok elkülönítése során az első 

lépésben a már meghatározott körszerűség értéket használtam. Ezt követően olyan mutatószámot 

vezettem be, amely figyelembe veszi a grafitszemcsék megnyúlt, a körtől nagymértékben eltérő 

alakját. Ezért a nyújtottság (AR3) értékeket határoztam meg, amely a hosszúság és a szélesség 

                                                           
3 AR: aspect ratio = karcsúság 
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viszonyszáma: 
W

L
AR   , ahol az L a hosszúság W a szélesség [13]. Az 5. táblázat nyújtottság 

értékeinek átlaga és szórása található. 

 

5. táblázat. Az I, II, III és a IV alak etalonképeken mért grafitszemcsék nyújtottság értékeinek átlaga és szórása 

Grafit alaktípusok Nyújtottság 

Átlag  Szórás 

I 8,15 3,61 

II 2,37 0,88 

III 2,66 0,76 

IV 1,4 0,15 

 

A nyújtottság értékek alapján a fent látható négy grafit alak között is különbség tehető. 

Amennyiben a körszerűség érték szerint a grafitszemcse a III és a IV alak kategóriába sorolható, 

de a nyújtottság értéke 1,0–1,9 között van, akkor a grafitszemcse IV alaknak felel meg, ha 

nyújtottság értéke ennél nagyobb, akkor III alaknak felel meg. Ha körszerűség értékek alapján a 

grafitszemcse az I és a II alak kategóriába tartozik, de a nyújtottság értékek 4,5-nél nagyobbak, 

akkor a grafit az I alak kategóriába sorolható, ha 4,5-nél kisebb a nyújtottság, a II kategóriának 

felel meg a grafitszemcse. 

A három paraméter alapján kialakított algoritmus folyamatábrája az 5. ábrán látható. 
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5. ábra. A grafitszemcse alakjának osztályozására kialakított algoritmus folyamatábrája 

 

A folyamatábrán megfigyelhetjük az algoritmusban szereplő paramétereket és azok 

értéktartományait. Első lépés a körszerűség értékének meghatározása, amely alapján három 

csoport hozható létre. Amennyiben a körszerűség értéke 1-2 között van akkor V és VI alakú a 

mért grafitszemcse, e kettő között a kitöltöttség értékek meghatározásával lehet különbséget 

tenni, 100-93% kitöltöttség esetén VI alakú, 93%-nál kisebb értékek esetén pedig V alaknak felel 

meg a grafitszemcse. Abban az esetben, ha a kitöltöttség 2-5 között van, II és III alakú, ha 5-nél 

nagyobb, akkor I és II alakú grafitszemcse. A két csoportban szereplő alaktípusok között a 

nyújtottság paraméterrel lehet különbséget tenni. Az 1-1,9 értéktartomány között IV alakú, ,9-nél 

nagyobb értékeknél pedig a III alaktípusba sorolható a grafitszemcse. Ha a nyújtottság 4,5-nél 

kisebb, akkor II, ha 4,5-nél nagyobb, akkor I alakú a mért grafitszemcse [14].  

 

5.  Jegyzőkönyv 

 

A feladatok elvégzése után a jegyzőkönyvben nevezze meg az elemzett minta azonosítóját, a mért 

paramétereket, a kiértékelés menetét és a kapott eredményeket! A jegyzőkönyvben tüntesse fel az 

alkalmazott nagyítást is! 

 

 

START 

Körszerűség 

(R) mérése 

Kitöltöttség 

mérése (FR) 

Nyújtottság 

(AR) mérése 

Nyújtottság 

(AR) mérése 

I-II alak 
R > 5 

 

5 ≤ R >2 

 

III-IV alak 

I alak 

AR>4,5 

II alak 

AR<=4,5 
V-VI alak 

2 ≤ R ≥ 1 

 

93%≤FR≤100

% 

FR<93% 

VI alak V alak 

III alak 

AR≥1,9 

IV alak 

1≤AR>1,9 

STOP 
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6. Ellenőrző kérdések 

- Kétdimenziós részecskék alakja milyen paraméterekkel lehet meghatározni? 

- Milyen gyakorlati jelentősége van az alak meghatározásának? 
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Melléklet 

 

M.1. MSZ EN ISO 945:2000 szabványban található grafit alakra vonatkozó etalonfelvételek [12] 

   
I II III 

   

IV V VI 

 

M.2. MSZ EN ISO 945:2000 szabványban található grafit eloszlásra vonatkozó etalonfelvételek 
[12] 

   
A B C 



12 

 

  
D E 



Kardos Ibolya   Melléklet 

M.3. MSZ EN ISO 945:2000 szabvány gömbgrafit méretére vonatkozó etalonfelvételei [12] 

   
3 4 5 

   
6 7 8 

 
M.4. MSZ EN ISO 945:2000 szabvány lemez grafit méretére vonatkozó etalonfelvételei [12] 

 
  

1 2 3 
 

 
  

   
4 5 6 
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M.4. folytatása 

  
7 8 

 

M.5. MSZ EN ISO 945:2000 szabvány szerint a grafitszemcsék mérete [12] 

Grafit méret fokozat Grafitméret 100x-os 
nagyításban (mm) 

Valódi mérete (mm) 

1 100 felett 1,0 felett 

2 50-100 0,5-1,0 

3 25-50 0,25-0,5 

4 12-25 0,12-0,25 

5 6-12 0,06-0,12 

6 3-6 0,03-0,06 

7 1,5-3 0,015-0,03 

8 1,5 alatt 0,015 alatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


