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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 

 

A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: 

ANYAGSZERKEZETTAN 

II 

Anyagmérnök BS 2 

A kurzus típusa: Óraszám/hét: Kreditek száma: 

előadás+gyakorlat 3e+2g K 4 

 

Tárgyjegyző és előadótanár: Dr. Roósz András, egyetemi tanár 

 

Intézet/Tanszék: Műszaki Anyagtudományi Kar 

 Fémtani, képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet 

 

A kurzus státusza a tanulmányi programon belül: 

A BS anyagmérnök szakmai törzsanyaga 

 

A kurzus célja: Az egyensúlyi fázisdiagramok használatának elsajátítása, az átalakulási 

folyamatok lényegének a megismerése 

 

A kurzus leírása:  

Fémalapú rendszerek fázisainak szerkezete, tulajdonságai: Színfém allotrópia, primer 

szilárdoldatok, intermetallikus vegyületek, szekunder szilárdoldatok. Oldhatósági szabályok. 

Kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramok. Tipikus kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramok. 

Fontosabb gyakorlati kétalkotós diagrammok. Fe-C egyensúlyi fázisdiagram. A három- és 

több-alkotós egyensúlyi fázisdiagramok alapjai: ábrázolási lehetőségek, olvasási szabályok, 

kvázibinér és kváziternér diagramok. Fontosabb gyakorlati többalkotós diagramok. A 

diagramok ábrázolásának általánosítása. 

 

A kreditpontok megszerzésének követelményei: 

A gyakorlatok időben történő elvégzése, 1 zárthelyi eredményes megírása (minimum 40%), 

eredményes vizsga. 

 

Oktatási módszer: 

Előadás az elméleti tananyagból. Gyakorlatok az előadás anyagából. 

 

Előfeltételek: 

Anyagszerkezettan I. 

 

Oktatási segédeszközök: 

Tábla, színes kréta, számítógép és videoprojektor, tankönyv (Fémtan I). 

 

Vizsgáztatási módszer: 

Írásbeli teszt előre kiadott alapkérdésekből, szóbeli vizsga, ha az írásbeli elfogadható. 

 

Kell-e jelentkezni: 

Igen, félév megkezdése előtt, NEPTUN-ban. 

 

Értékelés:  

Az aláírás megszerzésének módja: a gyakorlatok időben történő elvégzése, 1 zárthelyi 

eredményes megírása (minimum 40%). 
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Vizsga: 

Az értékelés 100%-ban a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik (a féléves teljesítmény 

az aláírás megszerzéséhez szükséges). Minimum kérdések 80%-a ami a szóbeli vizsga 

megkezdésének a feltétele,  

Szóbeli vizsga: 0 - 30%: 1, 30 – 50%: 2, 50 – 70%: 3, 70 – 90%: 4, 90 – 100%: 5 

 

Kötelező irodalom: 

Roósz A.: Fémtan I 

Verő J., Káldor M.: Fémtan 

Verhoeven J.D.: Fundamental of Physical Metallurgy  

 

Ajánlott irodalom: 

Haasen P.: Physikalishe Metallkunde 

Smallman: Moder Physical Metallurgy 

Cahn R.W.: Physical Metallurgy 

 

2. Tantárgytematika 
 

Tantárgytematika (Ütemterv) 

2013/2014. 2. FÉLÉV 

 

Hét Dátum Előadás 

1  Fémalapú rendszerek fázisainak szerkezete, tulajdonságai:  

A kristályrács leírása, Miller index, síkok és irányok, 

2  Színfém allotrópia, primer szilárdoldatok 

3  Intermetallikus szekunder szilárdoldatok. Oldhatósági 

szabályok 

4  Diffúzió  

5  Kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramok alapjai. A 

diagrammok szerkesztésének termodinamikai alapjai, 

fázisszabály (Gibbs), a diagrammok olvasási szabályai, 

fázis és szövetelem mennyiség diagramok, a diagrammok 

meghatározásának alapjai. 

6  Korlátlan oldhatóság, szétválás szilárd állapotban 

7  Eutektikus diagramok 

8  Peritektikus és monotektikus diagramok. 

9  Fe-Grafit egyensúlyi fázis diagram. 

10  Fe-Fe3C egyensúlyi fázisdiagram 

11  A három- és több-alkotós egyensúlyi fázisdiagramok 

alapjai: ábrázolási lehetőségek, olvasási szabályok, 

kvázibinér és kváziternér diagramok.  

12  Zárthelyi dolgozat írása (1. óra).  

Fontosabb gyakorlati többalkotós diagramok. A 

diagramok ábrázolásának általánosítása. 

13  Egyensúlyi fázisdiagramok számítása 

14  Pótzárthelyi dolgozat írása 

 

 

Gyakorlatok: hetente 2 óra 
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Hét Dátum Gyakorlat 

1  Beosztás, munkavédelmi eligazítás. 

2-3  Kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramok olvasási szabályai, 

fázis és szövetelem mennyiség diagramok, a diagrammok 

meghatározásának alapjai. 

4-5  Alap diagramok olvasásának gyakorlása (korlátlan 

oldhatóság, eutektikus) 

6-7  Alap diagramok olvasásának gyakorlása (peritektikus, 

monotektikus) 

8-9  Vas-karbon egyensúlyi fázis diagram tanulmányozása. 

10-11  Vas-karbon ötvözetek mikroszkópos vizsgálata. 

12  Gyakorlati kétalkotós diagramok egyéni feldolgozása. 

13  Háromalkotóe egyensúlyi fázisdiagramok alapjai 

14  Gyakorlatok pótlása 

 

 

 

Miskolc, 2014.01.10. 

 

 

 

 Dr. Roósz András Dr. Gácsi Zoltán 

 egyetemi tanár, tárgyfelelős egyetemi tanár, intézetigazgató 
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MISKOLCI  EGYETEM 

MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KARFÉMTANI, 

KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI ÉS NANOTECHNOLÓGIAI INTÉZET 

 
 

Anyagszerkezettan II. 
zárthelyi feladat 

„A” csoport 

Név: 

Tanulókör: 

 

1.  

a, rajzolja meg azt az egyensúlyi fázisdiagramot, amely esetében a két alkotó olvadék 

állapotban minden arányban, szilárd állapotban korlátozottan oldja egymást, nyílt 

maximummal vegyület keletkezik, a vegyület oldja az alkotóit, a vegyület oldóképessége a 

hőmérséklet csökkenésével csökken, egy adott hőmérsékleten eutektoidosan átalakul (2 pont) 

b, írja be a diagram egyes területeibe az egymással egyensúlyt tartó fázisokat (1 pont), 

c. rajzolja meg annak az ötvözetnek a lehűlési görbéjét, amely esetében a priméren vegyület 

kristályosodik, és a vegyület eutektoidosan átalakul (2 pont), 

d, írja le a szokásos módon (jelölésekkel) mi történik, amikor a c. pontban kiválasztott 

összetételű ötvözetet  olvadékállapotból szobahőmérsékletre lehűtjük (2 pont), 

e. rajzolja meg min 3 lépésben, hogyan változik a szerkezet a lehűlés során (3 pont). Az 

ábrákon az egyes fázisokat jelölje egyértelműen!! 

f. rajzolja meg egy szabadon megválasztott (az alkotók olvadáspontja alatti) hőmérsékleten a 

fázismennyiség diagramot (2 pont). 

g. rajzoljon szövetelem mennyiség diagramot a kristályosodás végén (4 pont) 

Figyelem!!! Csak a c pontban megadott ötvözetekre vonatkozó választ fogadom el d. és 

e. pontokban!!! 

 

 

2.  

Az alábbiakban látható Ag-Zn gyakorlati fázisdiagram esetében : 

a, irja be a diagram egyes területeibe az egymással egyensúlyt tartó fázisokat (1 pont), 

b, rajzolja le a Co= 5 tömeg% Zn összetételű ötvözet lehűlési görbéjét (1 pont), 

c, irja le a szokásos módon (jelölésekkel) mi történik, amikor a Co= 5 tömeg % Zn összetételű 

ötvözetet olvadék állapotból szobahőmérsékletre lehűtjük (2 pont), 

d, rajzoljon fázismennyiség diagramot 600 C hőmérsékleten (2 pont), 

e, számítsa ki 300 C hőmérsékleten az egymással egyensúlyt tartó fázisok mennyiségét - az 

emelőszabály alkalmazásával - a a Co= 5 tömeg % Zn összetételű ötvözet esetében (2 pont), 
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3.  

a, rajzolja fel a vas- Fe
3
C ötvözetrendszert (3 pont), 

b, irja be a diagram egyes területeibe az egymással egyensúlyt tartó fázisokat (2 pont), 

c. írja be a diagramba a jellemző hőmérsékleteket és koncentrációkat (5 pont) 

d. rajzolja le a C
o
= 0,6 % C összetételû ötvözet lehûlési görbéjét (1 pont), 

e. irja le a szokásos módon (jelölésekkel) mi történik, amikor 0,6 % C tartalmú ötvözetet 

olvadék állapotból szobahőmérsékletre lehűtjük (2 pont), 

f. rajzolja meg az egyes lépésekben a kialakuló szerkezetet, a rajzokon jelölje a fázisokat (4 

pont) 

g. számítsa ki a 0,6 % C tartalmú ötvözetben keletkező perlit mennyiségét (2 pont). 

h. rajzoljon fázismennyiség diagrammot 800 C-on (2 pont), 

 

4.  

a. határozza meg, hogy milyen szövetelemek találhatók az alábbi képen, és becsülje meg a C 

tartalmat (3 pont) 

b. állapitsa meg, hogy lehűlés során milyen folyamatok mentek végbe.(4 pont) 

 

 
 

5. Mi a fázis? (2 pont) 

 

6.Mi a szövetelem? (2 pont) 

 

7. Irja fel a Gibbs féle fázisszabályt, értelmezze az egyes jelöléseket. (4 pont) 

 

8. Sorolja fel milyen szilárdoldatokat ismer (2 pont). 

 

9. Rajzolja fel a Darken -Gurry diagramot, adja meg az egyes területeken belül az oldhatóság 

mértékét (2 pont). 

 

10. Sorolja fel milyen intermetallikus vegyületeket ismer (2 pont) 

 

11. Egyszerű valencia vegyületek esetében adja meg az összefüggést a kationok és az anionok 

száma között (CmAn vegyület esetében) (2 pont). A képlet segítségével határozza meg a 

kationok és anionok számát ha a kation a hármas az anion az ötös oszlopban található a 

periódusos  rendszerben (2 pont). 

 


