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Nanoszerkezetű és ultrafinom 
szemcsés anyagok 

• Nagy szakítószilárdság és jó alakíthatóság 
egyszerre              ellentmondás 

• Pl.  martenzit: nagy szakítószilárdságú, de 
rosszul alakítható 

• Megoldás: szemcseméret jelentős csökkentése 



Nanoszerkezetű és ultrafinom 
szemcsés anyagok 

• Nanoszerkezetű anyagok (NS) 
– Diszlokációs cellaszerkezet 

– 10-100 nm cellaméret 

– Vastag falak 

– Extrém nagy alakítással (SPD) 

• Ultrafinom szemcsés anyagok (UFG) 
– Vékony, nagyszögű határok 

– 1 mm alatti szemcseméret 

– NS anyagok hőkezelésével 



Ultrafinom szemcsés acél előállítása 

• Nagy diszlokációsűrűségű anyagok 
hőkezelésével 

• Diszlokációsűrűség növelése 

– erőteljes képlékeny alakítással 

– martenzit létrehozásával 

• Kis karbontartalmú ötvözetlen acélnál 
megfelelő körülmények között léces 
martenzit keletkezik 



A karbontartalom szerepe 

Karbontartalom: 0,16%, vízhűtés 1100 °C-ról 



A karbontartalom szerepe 

Karbontartalom: 0,1%, vízhűtés 1100 °C-ról 



A karbontartalom szerepe 

Karbontartalom: 0,05%, vízhűtés 1100 °C-ról 



(Nagyszögű határok) 
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Szögkülönbség, fok 



Léces (lath) martenzit 

• Az alacsonyabb karbontartalom lejjebb viszi az 
acél Ms hőmérsékletét, így adott karbontartalom 
alatt nem alakul ki martenzit. 

• A nagyobb karbontartalomnál kialakult martenzit 
léces jellegű, egymással nagyszögű határral 
elválasztott, és nagy diszlokációsűrűségű 
tartományokból áll. 



Alakítás, hőkezelés 

• Az edzett mintát 50 %-os hideghengerléssel 
alakítottuk. 

• Az edzett-hengerelt mintát 550 °C-on 1 óráig 
lágyítottuk. 



Nagyfelbontású EBSD-vizsgálatok 

Edzett 



Nagyfelbontású EBSD-vizsgálatok 

Edzett + hidegen hengerelt 



Nagyfelbontású EBSD-vizsgálatok 

Edzett + hidegen hengerelt + lágyított 



Diszlokációk 
(röntgen vonalprofil analízis) 

Minta <x>area [nm] ρ *1015 m-2] q M
  

E 71 (±10)                   4.7 (±1) 1.7 9.1
  

EH 23 (±5)                   2.6 (±1) 2.2 8.5
  

EHL 70 (±10)        0.3 (±0.1) 2.4 7
  



Miszorientáció 



Következtetések 

• A hidegalakítás hatására lecsökkent a 
diszlokációsűrűség, a miszorientáció viszont 
megnőtt. 

• A diszlokációs szerkezet jellege élről csavarra 
változott. 

• A martenzites átalakulás során a  

Kurdjumov-Sachs reláció teljesüléséhez 
éldiszlokációkra van szükség. 



Következtetések 

• A hidegalakítás hatására megnő a 
csavardiszlokációk aránya, összhangban a BCC ferrit 
alakítási mechanizmusával (ld. Seeger-Sestak). 
Kisszögű határok megjelenése révén csökken a 
koherens tartományok mérete, és növekszik a 
miszorientáció. 

• Lágyítás során a kisszögű határok mozognak, megnő 
a koherensen szóró tartományok mérete, és 
nagyszögű határok jönnek létre. UFG szerkezet 
keletkezik. 



Egyszerű ipari alkalmazás! 



Köszönöm a figyelmet! 


