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SZÍNVAS LEHŰLÉSI GÖRBÉJE



A SZÍNVAS TULAJDONSÁGAI

• gyorsan oxidálódik

• természetben vegyületekben fordul elő

• kis szilárdságú, lágy fém

• előnyös mágneses tulajdonságú

• fémiparban ötvözeteit használják

A szén a vas legfontosabb ötvözője



• Színvas (Fe-ferrum) csak kémiai úton lehet előállítani ötvözetlen 

állapotban lágy, kis szilárdságú fém.

• A vas előállítása: oxidos érceiből szénnel való redukció révén 

• A szénatom (C-karbon) mérete a vashoz képes kicsi beékelődik a 

vasatomok üres helyeire (inersztíciósan jól oldódik).

• Az így kialakuló vas-szén ötvözeteknek kedvezőbbek a 

szilárdságtani tulajdonságai.

• Az egyensúlyi diagramból valamennyi ötvözet tulajdonságai 

megismerhető:

o - milyen hőfokon kezdődik el a kristályosodás

o - milyen szövetelemek alkotják és milyen arányban

A VAS-SZÉN ÖTVÖZETEK EGYENSÚLYI DIAGRAMJA



S K

Co

Co

16501536

1147

723

911

Fe Fe3C%

2,060,8

0,006

0,025 4,3 6,67

A

C
F

D

G

P

E

Q

O

Fe-Fe3C ÖTVÖZETEK (EGYSZERŰSÍTETT) ÁLLAPOTÁBRÁJA

ACÉLOK ÖNTÖTTVASAK
Hipo-
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eutektoidos
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Azokat az ötvözeteket, melyek C-tartalma nem éri el az eutektikus, ill. az eutektoidos értéket, hipo-

előtaggal különböztetjük meg. 

Az eutektikus- ill. az eutektoidos összetételnél nagyobb C-tartalmú ötvözeteket hiper-előtaggal jelöljük. 

Ötvözettatrományok:

-0%-tól 0,8% C-tartalomig - hipoeutektoidos (acélok), 

-0,8%-nál eutektoidos (acél), 

-0,8%-tól 2,06%-ig hipereutektoidos (acélok), 

-2,06%-tól 4,3%-ig hipoeutektikus (öntöttvasak), 

-4,3%-nál eutektikus (öntöttvas) 

-4,3%-tól 6,67%-ig hipereutektikus (öntöttvas) ötvözetek tartománya
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Jellegzetes szövetelemek



FE-FE3C ÖTVÖZETEK ÁLLAPOTÁBRÁJA                  

6,67%4,320,8

1650Co

1147Co

723Co

911Co

1539Co

Fe Fe3C

0,006 0,025

A

G

D

F

K

E C

SP

ausztenit

ferrit perlit cementitledeburit



γvas (szilárd oldat típusú ötvözet)

• Lapközepes kockarácsú (LKK) stabilan 723 °C 

felett alakul ki az acélokban 

• Szénoldó képessége a hőmérséklettől függ, de 

ferriténél nagyobb (maximálisan 2%) 

o 1147 Co-on 2%,     

o 723 Co-on O,8%

• képlékenyen jól alakítható

• nem mágnesezhető

AUSZTENIT
HOMOGÉN (EGYNEMŰ) SZÖVETELEM



Fe3C (fémes vegyület típusú ötvözet) 

• Kémiai neve vaskarbid 

• Kemény, rideg, képlékenyen nem 

alakítható,

• tisztán cementitből álló vasötvözetet 

az iparban nem használnak

HOMOGÉN (EGYNEMŰ) SZÖVETELEM

CEMENTIT

A vas a szénnel 6,67% széntartalomnál fémes 

vegyületet alkot / Fe3C /,  neve: cementit



• Térközepes kockarácsú (TKK)

• Kis szénoldó képessége (0,025) miatt 

színvasnak tekinthető 

• legnagyobb szénoldó képessége

o 723Co-on 0,025%

o szobahőmérsékleten 0,006%

• Kis szilárdságú, jól alakítható, és 768 °C -ig

mágnesezhető

FERRIT
HOMOGÉN (EGYNEMŰ) SZÖVETELEM

Az ausztenit átkristályosodásakor keletkezik a szénnel 

szilárd oldatot képező  vas, a ferrit



• Ferrit és cementit lemezekből felépülő 

kétfázisú szövetelem

• Szilárdsága nagyobb a ferritnél,

• Képlékenyen jól alakítható szövetelem

• Széntartalma 0,8%

• Eutektoidos szövetelem

PERLIT (EUTEKTOID) 
HETEROGÉN SZÖVETELEM

723 Co -on az ausztenit bomlásakor keletkezik a 

ferrit és cementit rétegződése a perlit



LEDEBURIT (EUTEKTIKUM) 
HETEROGÉN SZÖVETELEM

• cementit és ausztenit keveréke

• az alapszövetet a cementit krisztallitok

képezik, ebbe ágyazódnak az ausztenit

krisztallitok

• tulajdonsága a cementithez hasonlít

• kemény, képlékenyen nem alakítható

• olvadáspontja a legalacsonyabb 1147 Co

• jól önthető

• széntartalma 4,3%

A vas-vaskarbid ötvözetek eutektikumának 
metallográfiai neve: ledeburit



NE FELEDD MEGTANULNI!


