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TANTÁRGYI TEMATIKA 

Anyagmérnöki BSc képzés  

(nappali/levelező munkarend) 

 

Tantárgy neve: Anyagszerkezettan II. Tantárgy neptun kódja: MAKFKT224B(L) 

Tárgyfelelős intézet: FKNI 

Tantárgyelem: törzsanyag 

Tárgyfelelős: nappali tagozaton: Prof. Dr. Roósz András, professor emeritus 

                       levelező tagozaton: Dr. Mende Tamás, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Karacs Gábor, tudományos segédmunkatárs 

Javasolt félév: 2. félév Előfeltétel: Anyagszerkezettan I. (MAKPOL226B(L) 

Óraszám/hét: 3 ea + 2 gy 

Óraszám/félév: 15 ea + 10 gy 

Számonkérés módja: a/k 

Kreditpont: 5 Munkarend: nappali/levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

Az egyensúlyi fázisdiagramok használatának elsajátítása, az átalakulási folyamatok lényegének a 

megismerése 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: BT1;BT2 

képesség: BK1 

attitűd: BA1;BA2; 

autonómia és felelősség: BF2 

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. 

 

 Előadás 

1 Fémalapú rendszerek fázisainak szerkezete, 

tulajdonságai:  

A kristályrács leírása, Miller index, síkok és 

irányok, Színfém allotrópia, primer 

szilárdoldatok 

2 Intermetallikus szekunder szilárdoldatok. 

Oldhatósági szabályok 

3 Diffúzió  

4 Kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramok 

alapjai. A diagrammok szerkesztésének 

termodinamikai alapjai, fázisszabály 

(Gibbs), a diagrammok olvasási szabályai, 

fázis és szövetelem mennyiség diagramok, 

a diagrammok meghatározásának alapjai. 

5 Korlátlan oldhatóság, szétválás szilárd 

állapotban,  

6 Eutektikus diagramok 

7 Vegyületet tartalmazó egyensúlyi 

fázisdiagramok. 

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 

 

 Gyakorlat 

1 Kristályszerkezet. Ideális kristályrács 

jellemzése. Elemi cella és rácselem 

rajzolása, tér- és síkkitöltési tényezők 

számolása, Miller index számítása, 

merőleges síkok meghatározása. 

2 Oldhatóság. Darken-Gurry szabály 

alkalmazása (táblázatban megadott adatok 

alapján), oldhatóság számolása, ábrázolás, 

fázisdiagram gyűjteményben ellenőrzés. 

3 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. 

4 Kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramok: 

alapok, értelmezések. Korlátlan oldódás 

olvadék és szilárd állapotban. Lehűlési 

görbe, emelő szabály, fázismennyiség és 

szövetelem-mennyiség diagramok (ezek 

minden fázisdiagram típusnál). 



 

MISKOLCI EGYETEM, MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR 

 

lehetőségek, olvasási szabályok, kvázibinér 

és kváziternér diagramok 

12 Fontosabb gyakorlati többalkotós 

diagramok. A diagramok ábrázolásának 

általánosítása. Egyensúlyi fázisdiagramok 

számítása 
 

5 

 

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. 

6 Reális egyensúlyi fázisdiagramok 

értelmezése, emelő szabály alkalmazása 

(egyensúlyt tartó fázisok arányának 

meghatározása, eutektikum mennyiségének 

meghatározása), lehűlési görbe, 

fázismennyiség és szövetelem-mennyiség 

diagramok szerkesztése. 

7 Fe-C egyensúlyi fázisdiagram (stabil 

rendszer). Fázisok, szövetelemek 

megnevezése, folyamatok leírása, emelő 

szabály alkalmazása, fázismennyiség és 

szövetelem-mennyiség diagramok 

szerkesztése. 

8 Fe-Fe3C egyensúlyi fázisdiagram 

(metastabil rendszer). Fázisok, 

szövetelemek megnevezése, folyamatok 

leírása, emelő szabály alkalmazása, 

fázismennyiség és szövetelem-mennyiség 

diagramok szerkesztése. 

9 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. 

10 Fe-C és Fe-Fe3C szövetképek folytatása, 

Háromalkotós egyensúlyi fázisdiagramok 

értelmezése 

11 Fe-C szövetképek felismerése és 

fázisátalakulási folyamatok leírása I. 

12 Többalkotós és gyakorlati fázisdiagramok 
 

Félévközi számonkérés módja: 

zárhelyi dolgozat 

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése6: 

(félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok) 

- Az aláírás feltételei a félév során: 

A gyakorlatok időben történő elvégzése, 2 db zárthelyi eredményes megírása (minimum 40%). 
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- 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%-os teljesítése, 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 
1 Kötelező, kötelezően választható, szabadon választható (K, KV, SZV) 
2 Javasolt félév számmal és keresztfélév miatt őszi/tavaszi (Ő/T) megjelöléssel. (pl.: 3. T) 
3 Nappali/15 heti bontásba, levelező/félév 
4 Számonkérés módja: aláírás, aláírás-gyakorlati jegy, aláírás-kollokvium, aláírás-beszámoló 
5 Nappali/levelező 
6 Értékelés fajtájának értelmezése: a: kétfokozatú (nem megf.,megf.), gy: ötfokozatú (1-5), k: ötfokozatú (1-5), b: 

háromfokozatú (nem megf., megf., kiv.megf.) 

 


