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A képelemzés használata többfázisú szerkezetek jellemzésére, színes maratás 

 

1. A gyakorlat célja 

Színes maratás alapjainak és alkalmazási lehetőségeinek bemutatása.  

2. Ajánlás 

Gyakorlati útmutató Anyagmérnök Szakos MSc hallgatók számára.  

 

3. Elméleti alapok 

A fémekben és az ötvözetekben található különböző fázisok azonosítása meglehetősen összetett 

feladat. A kémiai összetételből, az esetleges alakítási és hőkezelési előéletből, illetve a 

fázisdiagramokból következtetni lehet arra, hogy milyen fázisok vannak jelen a vizsgált mintában. 

Mindezek ellenére mégis nagy problémát jelenthet a várható szövetszerkezet előhívása. A 

metallográfiában fázisok kimutatására a fázisok oldékonysági potenciáljának különbségén alapuló 

korróziós (oldódási) jellegű, úgynevezett korróziós maratás mellett egyre nagyobb teret nyernek a 

színesmaratási technikák, mivel egyes fémek és ötvözetek mikroszerkezetéről több információhoz 

juthatunk, ha a színes marószereket alkalmazunk. A maratás során létrehozott színkülönbségnek 

köszönhetően pedig különböző kvantitatív értékelések is elvégezhetők. 

3.2. A színesmaratás alapjai 

A színesmaratás során alkalmazott marószereket a megfelelő elszíneződés érdekében kémiailag 

úgy állítják be, hogy a minta felületén egy stabil általában 0,04–0,5 μm vastagságú filmet 

képezzenek. Ezek a vékony filmek oxid, szulfid, komplex molibdát, szelén vagy kromát típusú 

filmek lehetnek, melyek az interferencia hatásnak köszönhetően különbözőképpen színeződnek. 

Az interferencia erősen függ a keletkezett film vastagságától, így a passzíváló filmek, amelyek 

alumínium vagy saválló anyagok felületén jelentkeznek, nem teszik láthatóvá a mikroszerkezetet, 

mivel túl vékonyak. Más eljárásokkal is létre lehet hozni interferencia filmet, pl. hőfuttatás és a 

különböző elemek gőzfázisú leválasztásával. Bármilyen módszerrel is hozzuk létre a filmet, az 

interferencia jelenség annak eredményeként figyelhető meg, hogy a filmréteggel bevont fém 

felületre beeső fénysugarakat a film felülete és a fém felülete is visszaveri. Ez a jelenség függ a 
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fényforrás levegőben mért hullámhosszától (λ), a film vastagságától (t) és a film törésmutatójától 

(n). A levegő–film–fém interferenciahatás vázlatos rajza az 1. ábrán látható. 

 

1. ábra. A levegő–film–fém interferenciahatás vázlatos rajza [1] 

 

Interferencia jöhet létre abban az esetben, ha a két felület által visszavert fény effektív úthossza 

egymásnak a λ/2 páratlan számú többszöröse. A visszavert fény effektív úthosszaiban lévő 

különbség arányos a film vastagságának kétszeresével. Így, ha a fénynek a filmben mért 

alacsonyabb sebessége által okozott fázisváltásokat elhanyagoljuk, interferenciát figyelhetünk meg 

az egymással a λ/4 páratlan számú többszöröseiben különböző filmvastagságnál. Ha a fénynek a 

filmben mért alacsonyabb sebességét figyelembe vesszük, az interferenciát a λ/4n páratlan számú 

többszörösénél találjuk. Ha megnézünk egy fehér fényt, amely egy olyan levegő-film-fém 

rendszerre esik, amelynek filmrétege olyan vastag, hogy a fém felületéről visszavert fény zöld 

komponense és a film felületéről visszavert fény zöld komponense pontosan λ/4 (vagy ennek 

páratlan számú többszöröse) fáziseltolódásban van egymáshoz képest, akkor a zöld fény 

interferenciáját figyelhetjük meg, vagyis a fény zöld komponense kioltódik, és a visszavert fény 

bíborszínű lesz, amely a zöld komplementer színe. (A fehér fényből az egyetlen alapszín 

kivonásával nyert szín az alapszín komplementer színe.) Ha megfigyelünk egy a fém felületén 

fokozatosan vastagodó filmet fehér fényben, akkor a következőket tapasztalhatjuk. Amennyiben a 

film nagyon vékony, az interferenciája az ultraviola tartományban fordul elő, és így nem 

figyelhetők meg színek. Ha film fokozatosan vastagodik, akkor az interferencia eléri a kék–ibolya 

tartományt (0,45 μm) és a felületről visszavert kék fény eltolódik, és a komplementer sárgát 

fogjuk látni. A film további vastagodása során a zöld (0,5 μm) hullámok fognak interferenciát 

szenvedni, és a bíbor szín látható. A sárga tartományban lévő interferencia esetén a kék színt 

látjuk. Végül elérjük a színek első sávjának végét, és az interferencia kilép a látható tartományból. 

Ez történik mielőtt az interferencia a második illetve a harmadik sávot tartalmazó filmvastagságot 

eléri. Az első sávban lévő színeket elsőrendű színeknek nevezik. A színek sorrendjének 
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ismétlődése a második sávban ugyanaz lesz, de a köztük lévő intervallum különbözni fog. Nem 

mindegyik szín lesz benne az összes sávban [2]. 

3.2. Színesmaratás során alkalmazott marószerek 

Az elektropotenciál a minta felületén mikroszerkezeti lépték során változik, így a szemcsék és a 

szemcsehatár között is változik. Ezt az elektrolitikus aktivitást, amely a filmképződést is 

eredményezi, a helyi fizikai vagy kémiai heterogenitások hozzák létre, amelyek a specifikus 

maratási körülmények között egyes fázisokat anódossá, másokat katódossá tesznek.  

Beraha aszerint csoportosította a színes marószereket, hogy a film a katódos (pl. karbidok, 

nitridek) vagy az anódos mikroszerkezeti elemeken (pl. ferrit, ausztenit) alakul-e ki. Vannak olyan 

komplex reagensek, melyek mind az anódos, mind a katódos fázisokat elszínezik. Gyakorlati 

tapasztalatok alapján levonható az a következtetés, hogy az anódos fázisokon könnyebb 

létrehozni az interferencia filmet. Ahogy az oldódási (korróziós) maratásnál, itt is befolyásoló 

hatása van a kristálytani orientációnak, amely leginkább az anódos fázisnál figyelhető meg. A 

különböző orientációval rendelkező anódos fázisokon más a film vastagsága, és így különböző 

színárnyalatokban színeződnek el. A katódos fázison lévő film vastagsága általában konstans, így 

csak egy szín látható. A filmképződéshez úgy kell beállítani a marószer pH-ját, hogy a kialakuló 

film ne oldódjon fel. A létrejött film alatt gyakorlatilag a minta nem maródik. A legtöbb színes 

marószer Beraha és Klemm nevéhez fűződik, akik számos olyan receptúrát hoztak létre, melyek 

segítségével vas-, alumínium- és rézbázisú anyagok mikroszerkezeti sajátosságai tárhatók fel. 

Ahogy korábban említettem, különböző típusú filmek keletkeznek a minta felületén. A szulfid 

filmet létrehozó színes marószerek, melyek az anódos fázisokat színezik el a legkönnyebben 

alkalmazhatók. Ezek közül talán a legismertebbek alkotóelemei a következők: nátrium-

metabiszulfit (Na2S2O5), kálium-metabiszulfit (K2S2O5). A metabiszulfit só a desztillált vízben 

lebomlik amint érintkezésbe kerül a minta felületével, és eközben SO2, H2S és H2 keletkezik. A 2. 

és a 3. ábrán a Klemm I. reagenssel maratott öntöttvas mikorszkópos felvételei láthatók (reagens 

összetételét lásd M.1. mellékletben). A 2. ábrán megfigyelhető, hogy a szilíciumban szegény 

részek kék színűek a szilíciumban gazdag részek pedig sárgás-barna színűek. A gömbgrafit körüli 

Si–ban dúsult réteg fehér színű lesz. A 3. ábrán az alacsony foszfor tartalmú eutektikus cellák 

színeződtek el kéken, a fehér pedig a gyakorlatilag nem „maródó” nagy foszfortartalmú steadit. A 

kálium-metabiszulfidhoz (K2S2O5) különböző mennyiségű sósav (HCl) és ammónium-bifluorid 

(NH4FHF) adagolásával kialakítható egy olyan koncentráció sorozat, amellyel különböző 

vasbázisú ötvözeteken lehet létrehozni az interferencia filmet. Így színesmaratási eljárással saválló 

és hőálló ötvözetek is vizsgálhatók lesznek. A 4. ábrán egy ausztenites saválló acél 

szövetszerkezeti felvétele látható, melyet polarizált fény használatával készítettek (reagens 

összetételét lásd M.1. mellékletben). Különböző reagensekkel létrehozott színkülönbségek nem 
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minden esetben hoznak létre olyan kontrasztkülönbséget, amely elégséges lenne egy kvantitatív 

fázisazonosításhoz. Ezekben az esetben kell olyan kontraszteljárásokat alkalmazni, melyek 

segítségével javítható a kontraszt pl. polarizált fény. A polarizált fény tisztán optikai módszer, 

mellyel színes kép állítható elő. 

 

2. ábra. Öntöttvas mikroszkópos felvétele Klemm 
I reagenssel történő maratás után 

 (Eredeti nagyítás: 100x) [3] 
 

3. ábra. Öntöttvas mikroszkópos felvétele Klemm 
I reagenssel történő maratás után  

(Eredeti nagyítás: 100x) [4] 

 

4. ábra. Ausztenites saválló acél mikroszkópos felvétele Beraha BI reagenssel történő  
maratás után (polarizált fény, nagyítási lépték: 100μm)[4] 

 

A nátrium-tioszulfátot (Na2S2O3), ólom-acetátot (C4H6O4Pb) vagy kadmium-kloridot (CdCl2) és 

citromsavat (C6H8O7) tartalmazó komplex marószer szintén szulfid típusú filmet hoz létre, amely 

rézbázisú ötvözeteknél alkalmazható hatékonyan. Az 5. ábrán ausztemperált gömbgrafitos 

öntöttvas mikroszkópos felvétele látható, melyen a kékre és barnára színeződött fázis a martenzit, 

a fehér pedig a maradék ausztenit (reagens összetételét lásd M.1. mellékletben). 
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5. ábra. Ausztemperált gömbgrafitos öntöttvas 
mikroszkópos felvétele Beraha CdS reagenssel 

történő maratás után (polarizált fény) [4] 
 

 

6. ábra. Sárgaréz (Cu-30%Zn) 
mikroszkópos felvétele Beraha PbS reagenssel 

történő maratás után (polarizált fény) [4] 
 

A 6. ábrán pedig egy sárgaréz ötvözet mikroszkópos felvétele figyelhető meg, amelyen a 

polarizált fényű megvilágításnak köszönhetően a szemcsék között nagyon jó kontraszt jött létre.  

 

7. ábra. Szürke öntvény mikroszkópos 
felvétele Beraha szelénsavas reagenssel történő 

maratás után  
(nagyítási lépték: 50μm) [4] 

 

 

8. ábra. Hipoeutektikus szürke öntvény 
mikroszkópos felvétele Beraha szelénsavas 
reagenssel történő maratás után (nagyítási 

lépték: 100μm) [6] 
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Az elemi szelént tartalmazó filmet 

létrehozó receptúrák a katódos fázist 

színezik el. A marószer szelénsavat 

(H2Se2O2) és sósavat (HCl) tartalmaz, 

amelyek arányának változtatásával a vas, 

nikkel- és rézbázisú ötvözetek esetén is 

jól alkalmazható, és kiváló eredmény 

érhető el öntöttvasaknál is. A 7-8. ábrán 

gyakorlatilag hasonló lemezgrafitos 

szürke öntöttvas látható (reagens 

összetételét lásd M.1. mellékletben). A 

„maratás” hatására a cementit 

narancssárgára színeződött, a ferrit pedig 

fehér maradt, mivel a reagens ezt a fázist nem színezte meg. Mindkét felvételen jól láthatók a 

ferrit által kirajzolt, és a maratás hatására jól láthatóvá tett dendrit ágak. Komplex molibdát film 

esetén a marószer nátrium-molibdátot (Na2MoO4) tartalmaz, amely szintén a katódos fázisokon 

fog redukálódni. Amennyiben az oldatot salétromsavval (HNO3) savanyítom, akkor 

öntöttvasaknál és acéloknál használható, sósavas (HCl) savanyításnál pedig az alumínium 

ötvözeteknél alkalmazható. Minimális mennyiségű ammónium-bifluorid (NH4FHF) adagolásával 

tovább javítható az acéloknál elért színeződés. A 9.  ábrán egy fehér öntvény látható, amelyben a 

cementit a marószer hatására narancssárgára színeződött el (reagens összetételét lásd M.1. 

mellékletben).  

Bármely típusú színes marószerrel is dolgozunk, a mintát a bemerítéses eljárással 

„maratjuk” meg. A mintát a marószerbe mártva, nem mozgatva, megvárjuk míg a keletkezett film 

eléri a kívánt makroszkópos színt. Ezt követően folyóvízbe majd alkoholba mártjuk, és meleg 

levegővel szárítjuk. Fontos, hogy a filmet ne sértsük meg semmivel. Több esetben a színesmaratás 

előtt egy általános marószerrel előmaratást kell végezni, hogy eltávolítsuk a Beilby-réteget, és 

azért, hogy kontrasztosabb elszíneződést érjünk el. Az előkészítés során törekedni kell a 

tökéletesen karcmentes felületre, mivel a maratás során a karcok erősen láthatóvá válnak, és a 

mintán maradt szennyeződések értékelhetetlen csapadékot eredményeznek [4][5][6][7][8]. 

 

 

 

  

9. ábra. Fehér öntöttvas mikroszkópos felvétele 
Beraha nátrium-molibdát reagenssel történő maratás után 

(nagyítási lépték: 20μm) [6] 
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4. 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! 

 

 

5. Ellenőrző kérdések 

 

- Mondjon néhány ötvözetet, anyagminőséget melynél jól alkalmazható a színes 

maratás.  

- Színes maratás lényege (röviden, pár mondatban). 
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Melléklet 

 

 

M.1. Reagensek összetétele [5][6] 

Reagens  Összetétel 

Klemm I 50 ml törzsoldat: telített Na2S2O3 oldat, 1g K2S2O5 

Beraha BI 1000ml H2O, 0,3-0,6g K2S2O5, 200ml HCl, 24g NH4FHF 

Beraha CdS 1000ml H2O, 240g Na2S2O3•5H2O, 20-25g CdCl2, 30g C6H8O7 

Beraha PbS 1000ml H2O, 240g Na2S2O3•5H2O, 24g C4H6O4Pb, 30g C6H8O7 

Beraha nátrium 
molibdát 

100ml H2O, 1g Na2MoO4 •2H2O, 0,1-0,5g NH4FHF vagy nem szükséges 
adagolni, pH. 2,5-3,5 vagy 2,5-3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


