
 
 
 

 
 
 
 

 

METALLOGRÁFIA 
 

ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS 
HŐKEZELÉSI ÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI SZAKIRÁNY 

SZAKIRÁNYOS TANTÁRGY 
(nappali/levelező munkarendben) 

 
 
 
 
 

TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 
 
 
 
 
 
 

MISKOLCI EGYETEM 
MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR 

FÉMTANI, KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI ÉS NANOTECHNOLÓGIAI INT ÉZET 
 
 
 
 
 

 
Miskolc, 2016/17. II. félév 



Tartalomjegyzék 
 
 
1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám, kreditérték 
2. Tantárgytematika (órára lebontva) 
3. Minta zárthelyi 
4. Vizsgakérdések 
5. Egyéb követelmények 



 
1. TANTÁRGYLEÍRÁS 
 
Tantárgy neve: 
 

Metallográfia 
 

Tantárgy Neptun kódja:  MAKFKT270B(L) 
Tárgyfelelős intézet: Miskolci Egyetem, 
Műszaki Anyagtudományi Kar, Fémtani, 
Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai 
Intézet 
Tantárgyelem: kötelező 
 Bsc szakirányos tantárgy 

Tárgyfelelős: Kissné Dr. Svéda Mária tudományos főmunkatárs 
Javasolt félév: tavaszi félév Előfeltétel: Fémtan I.  
Óraszám/hét: 4 óra gyakorlat Számonkérés módja: aláírás-/gyakorlati 

jegy/beszámoló 
Kreditpont: 6 Tagozat: Bsc nappali/levelező 
 
A tantárgy feladata és célja: 
A metallográfiai módszerek megismerése, fémek szövetének felismerése, ennek alapján a 
technológia (öntés, alakítás, hőkezelés) hatásának értelmezése. 
 
A tantárgy tematikus leírása: 
Az első 3 héten általános összefoglaló gyakorlatok során megismerkednek a metallográfiai 
előkészítés, beágyazás, csiszolás, mechanikus-, kémiai-, elektrolitos polírozási, maratási 
technikákkal (bemártó-, elektrolitos-, színes-, hőn- és mélymaratás). Fémmikroszkópos 
technikák (ráesőfény, sötétlátótér, interferencia és polarizáció feltét) megismerése. 
Továbbiakban egyéni feladatok végzése feladatlapok alapján, öntött, hőkezelt és alakított 
acél, öntöttvas, könnyű- és nehézfémek csiszolatainak vizsgálata. 
 
A kurzusra jelentkezés módja: a regisztrációs héten NEPTUN rendszeren keresztül. 
A tantárgy felvételének előfeltétele: sikeres Fémtan I. vizsga 
Oktatási módszer:  
Órai magyarázat, kivetítés, egyéni feladatok folyamatos konzultációval 
 
Félévközi számonkérés módja, követelmények: óra elején rövid zárthelyi, minden órára 
jegyzőkönyv írása, félév utolsó óráján szóbeli beszámoló 
 
Az aláírás feltételei a félév során: 
Például: 
� minden kis zárthelyi dolgozat teljesítése (elégséges szint: 90 %), 
� a félévi gyakorlati munkában való folyamatos részvétel. Minden műszeres és számítási 

gyakorlatot el kell végezni,  
� a végzett munkáról jegyzőkönyv készítése a kiadott feladatlap alapján; 
� a beszámoló teljesítése (teszt + szóbeli). 

 
A tantárgy lezárásának módja: beszámoló, gyakorlati jegy 
 
Értékelés (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, kis zh-k, jegyzőkönyvek):  
ötfokozatú értékelés 
 



A félévi érdemjegy számítása: 75 % évközi gyakorlati feladatok érdemjegye + 25 % 
beszámoló érdemjegye 
 
Oktatási segédeszközök  
 
Kötelező irodalom: 
- kiadott oktatási jegyzetek 
- Verő J.- Káldor M.: Fémtan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977 
- Verő J.- Káldor M.: Vasötvözetek fémtana, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987 
- Roósz A.: Fémtan I., Miskolci Egyetem, Miskolc, 2011 
 
 
Ajánlott irodalom: 
- De Ferri Metallographia I, II; Presses Académiques Européenues, Bruxelles, 1966 
- Metals Handbook, Vol 8, Metallography, Structures and Phase diagrams, 1973 
- Hanemann und Schrader, Atlas Metallographicus, Gebrüder Borntraeger, Berlin 
- Verő József, Általános metallográfia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1952 
 
 



2. TANTÁRGYTEMATIKA 
 

A tantárgy neve: METALLOGRÁFIA 
Tantárgytematika (ÜTEMTERV) 
Aktuális tanév 15/16. félév tavaszi 

 
 

 Anyagmérnök BSc, 2. évfolyam 2. félév 
 
Hét Előadás Gyakorlat 
1.  Tájékoztató  
2.  Különféle próbaelőkészítési technikák megismerése  

(Acél és AlMgSi minták előkészítése) 
3.  Különféle próbaelőkészítési technikák megismerése  

(Színes maratás és sárgaréz minták előkészítése) 
4.  Különleges maratási módszerek 
5.  Egyéni feladatok 1.  
6.  Nemzeti ünnep  
7.  Egyéni feladatok 2.  
8.  Húsvét  
9.  Egyéni feladatok 3.  
10.  Egyéni feladatok 4.  
11.  Egyéni feladatok 5.  
12.  Egyéni feladatok 6.  
13.  Egyéni feladatok 7.  
14.  Beszámoló  
 
 
 
 
 



3. MINTA  KIS ZÁRTHELYI 
 

Metallográfia kis zárthelyi 
Dátum:……………….. 

 
Név:…………………………….. 
Tankör:……………… 
 

1. A polírozás célja és módszerei? 
2. A csiszolás menete? 
3. Mi a Beilby réteg? 

 
 
 

 
A MINTA  KIS ZH MEGOLDÁSA  
 
 
 

Metallográfia kis zárthelyi 
Dátum:……………….. 

 
Név:…………………………….. 
Tankör:……………… 
 

 
1. A polírozás célja a csiszolás nyomainak eltüntetése, egy teljesen karcmentes, 

fényes felület létrehozása. Módszerei: - mechanikus, - kémiai, - elektrokémiai 
5  pont 

2. Csiszoláskor egyre finomabb minőségű csiszolópapírral  munkáljuk meg a mintát. 
A durvább papírtól haladunk a finomabb felé. Két csiszolópapír között lemossuk a 
darabot és elfordítjuk 90°-kal, hogy a frissen keletkezett karcok merőlegesek 
legyenek az előző művelet nyomaira. hogy az előző művelet nyomait eltüntessük. 
A csiszolás lehet száraz/szappanos, paraffinos, ill. vizes csiszolás. A lágyabb 
mintákat elég minden második papíron megcsiszolni. 

5 pont 
3. A csiszoláskor az anyag egy rétege elkenődik, összetöredezik, ez az ún. Beilby - 

réteg. Amíg ezt el nem távolítjuk a csiszolatról, legfeljebb ennek a szövetét látjuk, 
nem pedig a próba igazi szerkezetét.       5 pont 

 
 
Összesen szerezhető pontszám:15, melyből 12 pont megszerzése szükséges az aláíráshoz! 



MINTA FELADATSOR AZ EGYÉNI FELADATOKHOZ  
 
 
 

Anyag: acél (különböző minőségű) 

 

1. x próbadarab áll a rendelkezésére, amelyből 1 próbadarabot a gyakorlaton kell 

(csiszolás, polírozás, maratás) előkészítenie, majd fénymikroszkópon vizsgálnia. 

 

2. Írja le részletesen, hogyan készítette elő a csiszolatot! 

 

3. Rajzolja le a próbadarabok szövetét! 

 

4. Határozza meg, milyen fázisokat, illetve szövetelemeket talál a próbadarabokon! 

 

5. A szövetelemek mennyisége alapján becsülje meg a kiadott próbadarabok karbon 

tartalmát! 

 

6. Írja le milyen kristályosodási, átalakulási körülmények között jöhetett létre ilyen 

szövet! 

 

7. Keressen a kiadott kézikönyvekben hasonló szövetű anyagot (pontosan adja meg: cím, 

oldal, képszám, hol találta meg, mit ír róla a könyv). Megfelel-e az összehasonlítás 

alapján a saját megállapításainak? 

 

8.  Kérjen árajánlatot C45 acélra! 

 


