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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 

 

Tantárgy neve: 

ANYAGSZERKEZATTAN II. 

 

Tantárgy Neptun kódja:  

MAKFKT224-OZD-B 

Tárgyfelelős intézet: Miskolci Egyetem, 

Műszaki Anyagtudományi Kar,  

Fémtani, Képlékenyalakítási és 

Nanotechnológiai Intézet 

Tantárgyelem: törzsanyag (BSc) 

Tárgyfelelős: Dr. Mende Tamás, egyetemi docens 

Előadást tartó oktató: Dr. Mende Tamás 

Gyakorlatokat szervező oktató: Dr. Mende Tamás 

Gyakorlatokat tartó oktató(k): Karacs Gábor  

Javasolt félév: 2. félév Előfeltétel: Anyagszerkezettan I.  

Óraszám/félév: 20 óra előadás + 12 óra 

gyakorlat (5 alkalom előadás, 3 alkalom 

gyakorlat, 4 órás blokkok) 

Számonkérés módja: aláírás-vizsga 

Kreditpont: 5 Tagozat: BSc nappali, Ózd 

 

A tantárgy feladata és célja: 

Az egyensúlyi fázisdiagramok használatának elsajátítása, az átalakulási folyamatok 

lényegének a megismerése 

 

A tantárgy tematikus 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 kurzusra jelentkezés módja: a regisztrációs héten NEPTUN rendszeren keresztül. 

A tantárgy felvételének előfeltétele: Anyagszerkezettan I. (MAKPOL226B) 

Oktatási módszer: Előadás az elméleti tananyagból. Gyakorlatok az előadás anyagából. 
 

 

Félévközi számonkérés módja, követelmények: 

 

Az aláírás feltételei a félév során: 

A gyakorlatok időben történő elvégzése, 2 db zárthelyi eredményes megírása (minimum 

40%). 

 

A tantárgy lezárásának módja: aláírás + vizsgajegy 

 

Értékelés, a félévi érdemjegy számítása:  

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 

 
Oktatási segédeszközök  

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

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 

 

Anyagszerkezettan II. 

Tantárgytematika (ÜTEMTERV) 

Aktuális tanév tavaszi félév 

 

Anyagmérnök BSc, 2. félév, törzsanyagos tárgy 

 

 

Hét Előadás 

1 Fémalapú rendszerek fázisainak szerkezete, tulajdonságai:  

A kristályrács leírása, Miller index, síkok és irányok, Színfém allotrópia, 

primer szilárdoldatok 

Intermetallikus szekunder szilárdoldatok. Oldhatósági szabályok 

2 Diffúzió  

Kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramok alapjai. A diagrammok 

szerkesztésének termodinamikai alapjai, fázisszabály (Gibbs), a diagrammok 

olvasási szabályai, fázis és szövetelem mennyiség diagramok, a diagrammok 

meghatározásának alapjai. 

3 1. Zárthelyi dolgozat írása (1. óra).  

Korlátlan oldhatóság, szétválás szilárd állapotban, Eutektikus diagramok 

Vegyületet tartalmazó egyensúlyi fázisdiagramok, peritektikus és 

monotektikus diagramok. 

4 Fe-Grafit egyensúlyi fázis diagram. 

Fe-Fe3C egyensúlyi fázisdiagram 

5 2. Zárthelyi dolgozat írása (1. óra).  

Szövetképek, Fe-C és Fe-Fe3C rendszerek esetében 

A három- és több-alkotós egyensúlyi fázisdiagramok alapjai: ábrázolási 

lehetőségek, olvasási szabályok, kvázibinér és kváziternér diagramok 

Fontosabb gyakorlati többalkotós diagramok. A diagramok ábrázolásának 

általánosítása. Egyensúlyi fázisdiagramok számítása 

 

1. Pótzárthelyi dolgozat írása (egyeztetett időpontban, nem az órarendi óra idejében!) 

2. Pótzárthelyi dolgozat írása (egyeztetett időpontban, nem az órarendi óra idejében!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alkalom Gyakorlat 

1 Kristályszerkezet. Ideális kristályrács jellemzése. Elemi cella és 

rácselem rajzolása, tér- és síkkitöltési tényezők számolása, Miller index 

számítása, merőleges síkok meghatározása. 

Oldhatóság. Darken-Gurry szabály alkalmazása (táblázatban megadott 

adatok alapján), oldhatóság számolása, ábrázolás, fázisdiagram 

gyűjteményben ellenőrzés. 

Diffúzió. Diffúziós együttható számítása hőmérséklet függvényében 

(megadott táblázat segítségével). Szilárdoldat homogenizálásának 

számítása, koncentráció-eloszlás ábrázolása a távolság függvényében, 

számítások elvégzése változó idő, hőmérséklet és távolság 

paraméterekkel. 

2 

 

Kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramok: alapok, értelmezések. Korlátlan 

oldódás olvadék és szilárd állapotban. Lehűlési görbe, emelő szabály, 

fázismennyiség és szövetelem-mennyiség diagramok (ezek minden 

fázisdiagram típusnál). 

Kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramok. Eutektikus rendszerek: olvadék 

állapotban korlátlan, szilárd állapotban (1) korlátozott, (2) nincs 

oldhatóság. Nyílt maximummal kristályosodó vegyületeket tartalmazó 

fázisdiagram típusok, a vegyület (1) oldja, (2) nem oldja az alkotóit. 

(megemlítve az eutektoidos rendszerek).  

Kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramok. Peritektikus rendszerek: 

olvadék állapotban korlátlan, szilárd állapotban korlátozott oldhatóság. 

Peritektikus folyamatban (1) szilárd oldat, (2) vegyület keletkezik zárt 

maximummal (mely vegyület (2.a) oldja, (2.b) nem oldja az alkotóit). 

Eutektoidos átalakulás részletesebben. 

Kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramok. Monotektikus rendszerek: 

olvadék állapotban sem korlátlan az oldódás.  

Reális egyensúlyi fázisdiagramok értelmezése, emelő szabály 

alkalmazása (egyensúlyt tartó fázisok arányának meghatározása, 

eutektikum mennyiségének meghatározása), lehűlési görbe, 

fázismennyiség és szövetelem-mennyiség diagramok szerkesztése. 

3 Fe-C egyensúlyi fázisdiagram (stabil rendszer). Fázisok, szövetelemek 

megnevezése, folyamatok leírása, emelő szabály alkalmazása, 

fázismennyiség és szövetelem-mennyiség diagramok szerkesztése. 

Fe-Fe3C egyensúlyi fázisdiagram (metastabil rendszer). Fázisok, 

szövetelemek megnevezése, folyamatok leírása, emelő szabály 

alkalmazása, fázismennyiség és szövetelem-mennyiség diagramok 

szerkesztése. 

Fe-C és Fe-Fe3C egyensúlyi fázisdiagramok. Szövetképek alapján 

karbon koncentráció meghatározása, olvadék állapotból történő lehűlés 

során lejátszódó folyamatok leírása, elvi ábrák rajzolása a 

folyamatokról. 

Fe-C és Fe-Fe3C szövetképek folytatása, Háromalkotós egyensúlyi 

fázisdiagramok értelmezése 

Fe-C szövetképek felismerése és fázisátalakulási folyamatok leírása I. 

 

 

 



 

 

 

3. MINTA ZÁRTHELYI 

 

Anyagszerkezettan II. zárthelyi 

Dátum:……………….. 

 

Név:…………………………….. 

Tankör:……………… 

 

1. Sorolja fel, hogy szilárd halmazállapotban milyen kötés (rács) típusokat ismer! (1 pont) Röviden 
jellemezze az atomrácsot! (2 pont) 
 
2. Definiálja a térelem kifejezést! (3 pont) 
 
3. Sorolja fel a Bravais féle elemi cellákat! (3 pont) 
 
4. Rajzolja le (3 pont) és jellemezze a térben középpontos kockarácsot a következők alapján:  
- atomok száma az elemi cellában (2 pont) 
- rácselem hány atomot tartalmaz (2 pont) 
- koordinációs szám (2 pont) 
 
5. Adja meg az előző feladatban szereplő kockarács csúcspontjaiban található atomok helyét a 
térben. (2 pont) 
 
6. Számítsa ki az x0=4; y0=1; z0=3 relatív tengely metszékekkel rendelkező sík MILLER indexét! (4 
pont) Határozza meg, hogy az adott sík a síksorozat hányadik tagja! (2 pont) 
 
7. Adja meg a 6. feladatban szereplő síkra merőleges síkot! (1 pont) 
 
8. Sorolja fel, a korlátlan oldhatóság feltételeit (2 pont) 
 
9. Rajzolja meg a Darken-Gurry diagramot, adja meg az oldhatósági határokat (2 pont) 
 
10. Hasonlítsa össze egy intersztíciósan és egy szubsztitúciósan oldódó elem diffúziós 
együtthatójának a hőmérséklettől függését (diagram!) (2 pont) 
 
11. Csoportosítsa a vegyületeket a kötések módja szerint! (2 pont) 

 

 



A MINTA ZH MEGOLDÁSA (a helyesen megadott válaszokra adható pontszámok 

feltüntetésével) 

 

 

Anyagszerkezettan II. zárthelyi 

Dátum:……………….. 

 

Név:…………………………….. 

Tankör:……………… 

 

 

1. Sorolja fel, hogy szilárd halmazállapotban milyen kötés (rács) típusokat ismer! (1 pont) Röviden 
jellemezze az atomrácsot!  
Ionrács, atomrács, molekularács, fémes rács  
Atomrács: nemfémes elemekre jellemző kötéstípus. A nem ionizálódott atomokat erős kovalens 
kötés tartja össze. Az atomok egymásnak adják az eektronjaikat, így látszólag zárt 
elektronhéjat hoznak létre. Típikus példája a gyémántrács.  

 
2. Definiálja a térelem kifejezést! (3 pont) 

A térelem olyan paralelepipedon, melynek mozgatásával (vektorokkal való eltolásával) a tér 
hiány és átfedés nélkül leírható. 
 

3. Sorolja fel a Bravais féle elemi cellákat! (3 pont) 
Kocka, hexagonális, romboéderes, tetragonális, rombos, monoklin, triklin  

 
4. Rajzolja le (3 pont) és jellemezze a térben középpontos kockarácsot a következők alapján:  

- atomok száma az elemi cellában (2 pont) 
- rácselem hány atomot tartalmaz (2 pont) 
- koordinációs szám (2 pont) 
 

- atomok száma az elemi cellában: (az elemi cella nem rendelkezik 
transzlációs tulajdonsággal) 
   8 * 1 + 1 = 9 db 
 

- rácselem  
   8 * (1/8) + 1 = 2 db atomot tartalmaz 
 

- koordinációs szám: 
   Z = 8 
 

5. Adja meg az előző feladatban szereplő kockarács csúcspontjaiban található atomok helyét a 
térben. (2 pont) 
000, 100, 110, 010, 001, 101, 111, 011 

 
6. Számítsa ki az x0=1; y0=1; z0=1 relatív tengely metszékekkel rendelkező sík MILLER indexét! (4 

pont) Határozza meg, hogy az adott sík a síksorozat hányadik tagja! (2 pont) 
A legkisebb közös osztó: n = 1 
h = y0 * z0 / n = 1 * 1 / 1;     k = x0 * z0 / n = 1 * 1 / 1   l = x0 * y0 / n = 1 * 1 / 1 
Miller index: (hkl) = (111) 



 
7. Adja meg a 6. feladatban szereplő síkra merőleges síkot! (1 pont) 

F = x0 * y0 * z0 / n = 1 * 1 * 1 / 1 = 1 
 
8. Sorolja fel, a korlátlan oldhatóság feltételeit (2 pont) 

azonos rácstípus, kis különbség az oldószer atomjaának és az oldódó atomok atomsugara 
között, hasonló elektronegativitás, hasonló elektronkoncentráció 

 
9. Rajzolja meg a Darken-Gurry diagramot, adja meg az oldhatósági határokat (2 pont) 

 
I. terület: a „B” atom 5 %-nál nagyobb mértékben oldódik az 
„A” atom rácsában 
 
II. terület: a „B” atom 1% és 5 % közötti mértékben oldódik 
az „A” atom rácsában 
 
III. terület: a „B” atom 1%-nál kisebb mértékben oldódik az 
„A” atom rácsában 
 
 
 
 
 
 

10. Hasonlítsa össze egy intersztíciósan és egy szubsztitúciósan oldódó elem diffúziós 
együtthatójának a hőmérséklettől függését (diagram!) (2 pont) 

 
 
11. Csoportosítsa a vegyületeket a kötések módja szerint! (2 pont) 

(I.) Valencia vegyületek, (II.) elektron vegyületek, (III.) méret-faktor vegyületek 
 

 

Összesen szerezhető pontszám: 35 melyből 12,5 pont megszerzése szükséges az elégséges 

ZH eredményhez! 



4. VIZSGAKÉRDÉSEK 

 

Vizsgatételek Anyagszerkezettan II. tantárgyból 
 

1. Vas-karbon fázisdiagram részletes ismertetése 

2. Vas-vaskarbid fázisdiagram részletes ismertetése 

3. Egyensúlyi fázisdiagramok részletes ismertetése 

4. A diffúzió ismertetése 

5. Szilárdoldatok csoportosítása, részletezése 

6. Darken-Gurry diagram értelmezése 

7. Kristályszerkezet bemutatása 

8. Kristálysíkok, síkrendszerek 

9. Vegyületek 

10. Az anyagi rendszerek, halmazok  
 

 
 

5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 

 

A zárthelyi dolgozat írása és a vizsga közben a mobiltelefon használata tilos! 

 

 

 

 

 

Miskolc, 2018. február 09. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ ______________________ 

 

Dr. Mertinger Valéria Dr. Roósz András 

Intézetigazgató, egyetemi tanár Tantárgyjegyző, egyetemi tanár 

 


