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Bevezetés 
 

Napjainkra az öntöttvas felhasználási területe jelentős mértékben kiszélesedett, ami annak 

köszönhető, hogy az öntöttvasból nagyon változatos tulajdonságokkal rendelkező termékek 

hozhatók létre. Az alapanyag szövetszerkezetére, a grafitszemcsék alakjára és természetesen az 

ezekből következő mechanikai és egyéb tulajdonságokra igen magas kritériumokat írnak elő az 

öntvényeket alkalmazó iparágak, különösen az autóipar.  

A grafitszemcsék alakja döntő jelentőségű az öntvény tulajdonságainak szempontjából. 

Ennek fontossága miatt már a termelés korai szakaszában, a gyártásközi ellenőrzés során 

kiszűrésre kerülnek a nem megfelelő grafitszemcsét tartalmazó félkész termékek. A nemzetközi 

szabványok lehetőséget adnak arra, hogy a mindenki által ismert jelölési rendszerben történjen a 

grafitszemcsék kiértékelése. A szabványok alkalmazásának, értelmezésének egyszerűségéből 

adódóan az értékelések gyorsak, de meglehetősen szubjektívek. Ez a megállapítás az 

összehasonlítási eljáráson alapuló vizsgálati módszerek mindegyikére igaz. A digitális 

képfeldolgozás ipari térhódításának egyik célterületévé ezek a vizsgálati metodikák váltak. A 

törekvés az, hogy az igen nagy anyagi vonzattal járó döntéseket függetlenítsük a vizsgáló személy 

szubjektivitásától, és megbízható, reprodukálható eredményt szolgáltassunk. A gyártásközi 

ellenőrzésbe való beépítés egyik sarokpillére, hogy a termelést nem szabad késleltetni, a másik, 

hogy könnyen kezelhető és érthető szoftvert kell a vizsgáló személy rendelkezésére bocsátani. A 

grafit alak megállapítására kidolgozott, és mindenki által könnyen beszerezhető digitális 

képfeldolgozáson alapuló szoftverek nem minden esetben bizonyulnak megbízhatónak, így az 

alak meghatározása további vizsgálatokat igényel.  

A grafit alakjának befolyásoló hatása jelentős, de kiemelt szerepe van a 

szövetszerkezetnek is. A jelenlévő fázisok különböző maratási eljárással hívhatók elő a 

legegyszerűbben. A gyakran alkalmazott hagyományos, oldódási (korróziós) maratások mellett 

egyre inkább előtérbe kerül a színesmaratás, amely számos – a hagyományos maratás által nem 

elkülöníthető – információkat tár fel a szövetszerkezetben. Az eljárás alkalmazhatóságának 

leginkább a tapasztalatlanság és az információk hiánya szab határt. Az öntöttvas 

szövetszerkezetében jelenlévő fázisok megkülönböztetése és mennyiségi meghatározása miatt 

különösen nagy szükség lenne olyan reprodukálható színesmaratási eljárásra, amellyel például a 

karbid jól azonosíthatóvá, mérhetővé válna. Az autóipari felhasználásra gyártott öntvények esetén 

ennek szintén nagy jelentősége van, mivel a mátrixban található karbidok mennyiségére pontos 

előírás vonatkozik.  



Digitális képfeldolgozás és színes metallográfia alkalmazása gömbgrafitos 
 öntöttvasak szövetszerkezetének jellemzésére 

 

3 

 

Az irodalom tanulmányozása után több nyitott kérdés is felmerült:  

- Mennyire szubjektív az ipari gyakorlatban elterjedt hagyományos összehasonlítási 

eljáráson alapuló módszer a grafit alak meghatározására?  

- A digitális képfeldolgozás módszerével kialakítható-e olyan algoritmus, amellyel a grafit 

alaktípusok jellemzése a hagyományos vizsgálati eljáráshoz képest objektívebb eredményt 

ad? 

- A digitális képfeldolgozás módszere integrálható-e az iparba, a gyártásközi ellenőrzés 

folyamatába?  

- A színesmaratási eljárás segítségével milyen újabb szövetszerkezeti információkat 

kaphatunk? 

-  A színesmaratás mennyiben segít az egyes szövetszerkezeti elemek különválasztásában? 

 

Mindezek alapján a disszertációm célkitűzései a következők:  

1. Digitális képfeldolgozási algoritmus kialakítása az MSZ EN ISO 945:2000 szabványban 

szereplő grafitszemcse alaktípusok kategorizálására. 

2. Az algoritmus ipari alkalmazásra történő módosítása, amellyel nagy biztonsággal 

elkülöníthető a kompakt grafit (III), a szabálytalan gömbgrafit (V) és a szabályos gömb 

alakú grafit (VI). 

3. A digitális képfeldolgozó algoritmus alkalmazása során elengedhetetlen olyan 

képfeldolgozási művelet használata, amellyel az információ nem torzul, de a pontos 

mérést nagymértékben megkönnyíti. Ezért ki kell alakítani egy képtranszformációs 

algoritmust, amely segítségével pontosan elvégezhető a grafitszemcsék kiértékelése. 

4. Az öntöttvas szövetszerkezetének kimutatására szolgáló színesmaratási reagensek 

maratási paramétereinek optimalizálása és alkalmazási lehetőségeinek feltárása. 
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 Kísérletek 
 

 Vizsgálataim során a gömbgrafitos öntöttvas szövetszerkezetében található grafitszemcsék 

alakjának digitális képfeldolgozással történő jellemzésével és elkülönítésével foglalkoztam. A 

grafitszemcsék vizsgálatának legelterjedtebb módszere a hagyományos összehasonlítási eljáráson 

alapul, amely során a nemzetközi szabványban lévő etalonképekkel kell a mintában lévő 

grafitszemcséket összehasonlítani és megadni a grafit méretét, alakját és eloszlását. Az eljárás 

meglehetősen szubjektív, melyet az általam koordinált három párhuzamos mérési sorozat 

eredményei is szemléltetnek. Ennek alapján megállapítottam, hogy a grafitméret és -alak 

meghatározás eredményei között 52%-os teljes egyezőség tapasztalható. A szubjektivitást olyan 

képfeldolgozási algoritmus kialakításával lehet kiküszöbölni, amely a grafitszemcse alakját 

megbízható módon elkülöníti. A grafitszemcsék alakját leíró paraméterek meghatározása során 

először az MSZ EN ISO 945:2000 szabványban található eltalonképeken végeztem méréseket. 

(Az MSZ EN ISO 945:2000 szabványt visszavonták, jelenleg az MSZ EN ISO 945-1:2009 

szabvány van érvényben. Az érvényben lévő szabványban az alak és a méretre vonatkozó 

etalonfelvétel ugyan az, mint a visszavont MSZ EN ISO 945:2000 szabványban.) A mérések 

alapján három paramétert – a körszerűség (R), nyújtottság (AR) és a kitöltöttség (FR) – 

különítettem el, majd ezen paraméterek értéktartományainak megállapításával kialakítottam egy 

algoritmust, amellyel az MSZ EN ISO 945:2000 szabványban található hat grafit alaktípus (I, II, 

III, IV, V, VI) elkülöníthető. A gömbgrafit szemcsék méretének megállapítása során két 

paramétert mértem: a hosszúságot (amely a Feret-átmérők közül a legnagyobb) és az ekvivalens 

körátmérőt (mely az objektummal azonos területű kör átmérője). A két paraméter értékei közel 

azonosak voltak a különböző méretkategóriáknál, és megegyeztek a szabványban meghatározott 

értéktartományokkal. Így a grafitszemcsék méretének magadása során a hosszúságot mértem a 

szabványban szereplő kategóriák alapján.  

 Az algoritmussal elvégzett reprodukálható mérések érdekében kidolgoztam egy 

képtranszformációs lépéseket tartalmazó makroprogramot. A program kialakításkor gömbgrafitos 

öntöttvasak fénymikroszkópos felvételeit használtam, amelyeken a szürke és bináris képátalakítási 

műveletek során a szemcsékben és az alapanyagban található egyenetlenségeket, pórusokat, 

karcokat és egyéb szennyeződéseket eltávolítottam. A műveletek eredményeként az algoritmussal 

történő mérésre alkalmas felvételt kaptam, amelyen a grafitszemcse alakja nem módosult – így 

téves eredményt nem szolgáltatott – de a zavaró tényezők eltávolításra kerültek.  
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 Az autóipari alkalmazásra gyártott öntvények vizsgálatára a szabvány alapján kidolgozott 

algoritmust módosítanom kellett annak érdekében, hogy az öntvényekben található három grafit 

alaktípus elkülöníthető legyen (vermikuláris/kompakt grafit=III, szabálytalan gömbgrafit=V, 

szabályos gömbgrafit=VI). A kategóriák kidolgozására CGI (Compacted Graphite Iron) 

öntvénymintákon végeztem el méréseket, amelyek alapján az algoritmust négy paraméterrel 

(körszerűség: R, nyújtottság: AR, kitöltetlenség: FRI, kitöltetlenség: FRII), azok 

értéktartományaival és két döntési alternatívával bővítettem ki. Ezzel a digitális képfeldolgozási 

algoritmussal a gömbgrafitos és a CGI öntvényekben található három különböző grafit alaktípus 

megbízható módon elkülöníthető. Az algoritmus a Miskolci Egyetem Fémtani és 

Képlékenyalakítástani Tanszékén kifejlesztett CProb1 (Cluster Probability) programba beépítve az 

ipari gyártásközi ellenőrzés műveletébe integrálható, és így megbízható módon határozható meg a 

grafit alaktípusa és annak mennyisége.  

 A grafit mellett hangsúlyos szerepe van az öntöttvas szövetszerkezetének, amely 

ugyanolyan morfológiájú grafitszemcse mellett lényeges különbségeket okozhat a mechanikai 

tulajdonságokban. Az öntöttvas szövetszerkezetének vizsgálatára színesmaratási eljárást 

alkalmaztam, amely a korróziós maratással szemben hatékonyabban kimutatja a fázisokat. A 

színesmaratási reagensek a minta felületén egy stabil általában 0,04–0,5 µm vastagságú filmet 

képeznek, melyek az interferencia hatásnak köszönhetően különbözőképpen színeződnek. A 

létrehozott színkülönbségnek köszönhetően a fázisok jól elkülöníthetővé válnak, és így 

különböző kvantitatív értékelések is elvégezhetők. A kísérleteim során öt olyan színes reagenst 

vizsgáltam, amelyekkel a karbid (vas-karbid vagy más típusú karbid) elkülöníthető a többi fázistól. 

A vizsgált reagensek esetén optimalizáltam a maratási paramétereket, amelyekkel a maratási 

eljárások reprodukálhatók.  

A színesmaratási reagensek segítségével más szövetszerkezeti jellemzők is láthatóvá 

válhatnak. A vizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy egyes ferrit szemcsék különböző 

színárnyalatúra maródnak. Mindez valószínűleg kapcsolatban van a szemcsék orientációjával, 

mivel a különböző orientációval rendelkező anódos fázisokon más az interferenciafilm 

vastagsága, ezért különböző színárnyalatokban színeződnek el. Az általam alkalmazott Klemm I-

Beraha 10/3 reagenssel az öntöttvas szövetszerkezetében található ferrit szemcsék különböző 

színárnyalatokban váltak láthatóvá. Az orientációs különbségek bizonyítására EBSD-vel (Electron 

Back Scattering Diffraction) méréseket végeztem, amellyel meghatározható a ferrit szemcsék 

normálisának iránya és így a szemcsék közötti szögkülönbség.  

 

                                                      
1
 A program elméleti alapjait Gácsi Zoltán dolgozta ki, míg a C nyelvű program Barkóczy Péter munkája. 
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Új tudományos eredmények 
 

1. Kísérletekkel igazoltam, hogy a színesmaratás alkalmas az öntöttvas szövetszerkezetében 

található karbidok kimutatására. A metallográfiai gyakorlatban alkalmazott színesmaratási 

eljárások paramétereit optimalizáltam, és új típusú maratási eljárást dolgoztam ki.   

1.1. Nátrium-metabiszulfidos (Na2S2O5) (Beraha 0, általam módosított) és a kálium-

metabiszulfidos (K2S2O5) (Beraha 0) reagenssel történő maratással bizonyítottam, hogy a 

karbid kimutatható, és a mennyisége digitális képfeldolgozással meghatározható. Az 

általam optimalizált paraméterekkel és a kialakított receptúrával könnyen reprodukálható 

maratási eljárást dolgoztam ki, amely bármely metallográfiai laboratóriumban 

alkalmazható.  

1.2. Nátrium-metabiszulfidos (Beraha 0, általam módosított) és a kálium-metabiszulfid 

(Beraha 0) reagens optimális maratási paraméterei: 

 

1.3. A Beraha kadmium-kloridos (CdCl2) reagenssel a karbid és a ferrit elkülöníthető az 

öntöttvas szövetszerkezetében, így külön-külön mindkét fázis mennyisége 

meghatározható digitális képfeldolgozással.  

1.4. A Beraha kadmium-kloridos reagensre kidolgozott optimális maratási paraméterek:  

 

Mintaelőkészítés: csiszolat felületének 
karc és szennyeződés mentesnek kell 
lennie, a hagyományos eljáráshoz képest 
alaposabb és körültekintőbb előkészítés 
szükséges. 

Előmaratás: 3 másodperces Pikrallal 
(4%-os pikrinsav) történő maratás. A 
maratás utáni leszárítást 4 perc 
várakozási idő követi. 

Színesmaratás: bemerítéses eljárással, 
szobahőmérsékleten az optimális 
maratási idő 15-25 másodperc. 15 
másodpercnél már megfelelő méretű 
csapadék alakul ki a minta felületén a 
vizsgálat elvégzésére. 

Nátrium-metabiszulfidos reagens 

Színesmaratás: bemerítéses eljárással, 
szobahőmérsékleten az optimális 
maratási idő 20-25 másodperc. 15 
másodpercnél még nem alakul ki 
megfelelő méretű csapadék a minta 
felületén. 

Előmaratás: 3 másodperces Pikrallal  
(4%-os pikrinsav) történő maratás. A 
maratás utáni leszárítást 4 perc várakozási 
idő követi. 

Kálium-metabiszulfidos reagens 

Kísérletek alapján a maratás legfontosabb jellemzői: ezek a 
marószerek nem reagálnak érzékenyen a maratási körülmények 
változására (a minta felületén található szennyeződések), ezért 
robosztusnak nevezhetők. 

Mintaelőkészítés: csiszolat felületének 
karc és szennyeződés mentesnek kell 
lennie, a hagyományos eljáráshoz képest 
alaposabb és körültekintőbb előkészítés 
szükséges. 
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1.5. A Beraha nátrium molibdát I és II reagensekkel bizonyítottan elkülöníthetők az 

öntöttvas szövetszerkezetében található karbidok. A reagensek a perlit cementit lemezeit 

is elszínezik, így digitális képfeldolgozással nem határozható meg a karbid mennyisége.  

1.6. A Beraha nátrium molibdát I és II reagensekre kidolgozott optimális maratási 

paraméterek: 

 

Előmaratás: 3 másodperces 2%-os Nitallal 
történő maratás. A maratás utáni leszárítást 
4 perc várakozási idő követi. 

Színesmaratás: bemerítéses eljárással, 
szobahőmérsékleten az optimális maratási 
idő 10-30 másodperc. 

Beraha nátrium molibdát I és II reagensek 

Kísérletek alapján a maratás legfontosabb jellemzői: a maratási idő növekedésével egyre 
erőteljesebben válnak láthatóvá a mintában lévő perlit cementit lemezei: 10 másodperces maratásnál 
csak az önálló fázisként szereplő karbid látható, és csak halványan a cementit lemezek, 20 és 30 
másodpercnél pedig már hasonlóan láthatók a cementit lemezek is. A két reagens között a keletkező 
színárnyalatban van különbség. A marószerek nem reagálnak érzékenyen a maratási körülmények 
változására (a minta felületén található szennyeződések), ezért robosztusnak nevezhetők. 
Kísérletek alapján a maratási legfontosabb jellemzői: a reagens rendkívül érzékeny a maratás során 

Mintaelőkészítés: csiszolat felületének karc 
és szennyeződés mentesnek kell lennie, a 
hagyományos eljáráshoz képest alaposabb 
és körültekintőbb előkészítés szükséges. 

Előmaratás: 3 másodperces Pikrallal 
(4%-os pikrinsav) történő maratás. A 
maratás utáni leszárítást 4 perc 
várakozási idő követi. 

Színesmaratás: bemerítéses eljárással, 
szobahőmérsékleten az optimális 
maratási idő 15 másodperc. 

Beraha kadmium-kloridos reagens 

Kísérletek alapján a maratás legfontosabb jellemzői: a 
reagens rendkívül érzékeny a maratás során fellépő zavaró 
körülményekre (minta felületén található szennyeződések). 
A maratási eljárás nehezen reprodukálható, így alkalmazása 
nagy türelmet és gyakorlatot igényel. 

Mintaelőkészítés: csiszolat felületének 
karc és szennyeződés mentesnek kell 
lennie, a hagyományos eljáráshoz képest 
alaposabb és körültekintőbb előkészítés 
szükséges. 
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2. Bizonyítottam, hogy a Klemm I-Beraha 10/3 reagenssel történő színesmaratás során a ferrit 

szemcsék különböző színárnyalatúra színeződtek a közöttük lévő orientáció különbségből 

adódóan.  

2.1. A Klemm I-Beraha 10/3 reagens maratási paramétereinek optimalizálásával az 

öntöttvas szövetszerkezetében található ferrit szemcsék különböző színárnyalatokban 

jelennek meg.   

2.2. A Klemm I-Beraha 10/3 reagensre kidolgozott optimális maratási paraméterek: 

 

2.3. Az orientációs különbséget EBSD-vel történő mérésekkel igazoltam. A ferrit 

szemcsék felületi normálisai közötti szögkülönbség összefüggésben van a kialakult 

színárnyalattal, s az azt számszerűsítő Y (luminancia) jellel (YUV színtér), illetve az R 

(vörös komponens) értékével (RGB színtér). Nagy szögkülönbségek esetén nagy a 

luminancia, illetve nagy a vörös komponens közötti különbség. 

 

3. Gyakorlati mérésekkel bizonyítottam, hogy az MSZ EN ISO 945:2000 szabványban 

feltüntetett hat fajta grafit alaktípus digitális képfeldolgozási műveletekkel szétválasztható és 

kialakítható olyan algoritmus, amely egyszerű, reprodukálható és a gyakorlati metallográfiában 

is könnyen értelmezhető paramétereket tartalmaz. 

3.1. Három morfológiai paraméter szükséges a grafitszemcsék kategorizáláshoz: 

körszerűség (R), kitöltöttség (FR), nyújtottság (AR) (1. ábra). 

  

Előmaratás: 3 másodperces Pikrallal 
(4%-os pikrinsav) történő maratás. A 
maratás utáni leszárítást 4 perc 
várakozási idő követi. 

Színesmaratás: bemerítéses eljárással, 
szobahőmérsékleten az optimális 
maratási idő négy –négy és fél perc. 

Klemm I-Beraha 10/3 reagens 

Kísérletek alapján a maratás legfontosabb jellemzői: a reagens 
rendkívül érzékeny a maratás során fellépő zavaró körülményekre 
(minta felületén található szennyeződések). A maratási eljárás 
nehezen reprodukálható. A szövetszerkezetben található ferrit 
szemcsék különböző színárnyalatokban jelennek meg. 

Mintaelőkészítés: csiszolat felületének 
karc és szennyeződés mentesnek kell 
lennie, a hagyományos eljáráshoz képest 
alaposabb és körültekintőbb előkészítés 
szükséges. 
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1. ábra. Az MSZ EN ISO 945:2000 szabvány alapján a grafitszemcse alakjának 
osztályozására kialakított algoritmus folyamatábrája 

 

4. Annak érdekében, hogy a grafit alakjának jellemzésére alkalmazott algoritmus reprodukálható 

legyen, kialakítottam egy képtranszformáció eljárást, amely hozzájárul a megbízható 

eredmények szolgáltatáshoz. A képtranszformációkat tartalmazó makroprogram az 

alábbiakban látható (2. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

Körszerűség 
(R) mérése 

Kitöltöttség 
mérése (FR) 

Nyújtottság 
(AR) mérése 

Nyújtottság 
(AR) mérése 

I-II alak 
R > 5 

 
5 ≤ R >2 
 III-IV alak 

I alak 

AR>4,5 

II alak 

AR<=4,5 

V-VI alak 

2 ≤ R ≥ 1 
 

93%≤FR≤100
% 

FR<93% 

VI alak V alak 

III alak 

AR≥1,9 

IV alak 

1≤AR>1,9 

STOP 
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2. ábra. Makroprogram a digitális képfeldolgozási műveletekre 

 

 

 

 

START 

Fájl létrehozása a 
mérési eredmények 

Mikroszkópos felvétel 
beolvasása 

Szürkekép átalakítás: a 
háttér „hiányos” sötét 
részleteinek kitöltése, 
ciklusszám beállítása 

Szürkekép átalakítás: a 
„lyukas” 

grafitszemcsék fehér 
részleteinek kitöltése, 
ciklusszám beállítása 

Detektálás, 
bináris kép 
létrehozása 

Bináris átalakítás: 
 nyitás, ciklusszám 

beállítása 

Bináris átalakítás:  
zárás, ciklusszám 

beállítása 

Bináris képen törlés 
(szennyeződések, 

porozitás eltávolítása) 

Grafitszemcsék 
területének, 
kerületének, 

hosszúságának, 
szélességének, konvex 
kerületének mérése 

STOP 

Szürkeségi érték 
beállítása a 

megfelelő értékre 

Igen 

Bináris kép  
megfelelő 

Nem 

Eredmények mentése 

Új látótér 
kijelölése 

Igen 

Törlendő 
objektumok 
kijelölése 

Igen Szükséges 
további törlést 

végezni 
 

Nem 
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Műveletek definiálása: 

a, Szürkekép átalakítások: a fill white és a fill black, amely eróziót vagy dilatációt követő 

geodézikus transzformációkat jelöli. Az előbbi esetben a fehér részletek kitöltése, az utóbbinál 

pedig a sötét részletek kitöltése történik meg a környezetük szürkeségi szintjével. 

b, Bináris átalakítások: a bináris erózióval és dilatációval képpontokat távolítunk el, illetve 

adunk hozzá az objektum határához. A nyitás és a zárás műveletek, ahogy a szürkeképen 

történő átalakítások során, itt is az egymást követő eróziók és ekvivalens dilatációk, illetőleg 

dilatációk és ekvivalens eróziók elvégzését jelentik. 

 

5. Az MSZ EN ISO 945:2000 szabványban feltüntetet grafit típusokra kidolgozott algoritmust 

az autóipari alkalmazásokra gyártott öntvényekre adaptálva, kidolgoztam az ipari gyakorlatban 

használható digitális képfeldolgozási algoritmust a vermikuláris, a szabálytalan gömbgrafit és a 

szabályos gömbgrafit elkülönítésére. Az algoritmus lényege, hogy fastruktúrába rendezett 

döntési alternatívák segítségével történik a kategorizálás.  

5.1. A három grafit alak osztályozására négy paraméter szükséges: körszerűség (R), 

nyújtottság (AR), kitöltetlenség (FRI), kitöltetlenség (FRII) (3. ábra).  

 

3. ábra. Az ipari igényre kialakított grafit alak algoritmus folyamatábrája 
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Igen 

Feltétel: ha a grafitszemcse bármely 
két  paramétere alapján VI típusba és 
egyetlen paramétere alapján sem 

soroljuk a III, teljesül  
 

Igen 

Egy grafitszemcse 4 paraméterének  
(R, AR, FRI, FRII) értékelése 

Feltétel: ha a grafitszemcse három 
paramétere alapján az V típusba és 
egy darab szerint a VI kategóriába 

soroljuk, teljesül 
 

Igen 

Nem 

Feltétel: ha a grafitszemcsét egynél 
több paramétere alapján III típusba 

soroljuk, teljesül  
 
 

Kategória 

VI 

Nem 

Nem 
Kategória 

V 

Kategória 

III 

2. döntési alternatíva  
(lásd 7.3. ábra) 

Kategória 

V, VI 

Az első döntés során nem 
kategorizált grafitszemcsék 

Feltétel: 
R≤1,4, AR<2,2 ; 

teljesül 
Nem 

Igen 

Nem Igen 

Kategória 

III 

Feltétel: 
FRI >1, FRII >0,8 ; 

teljesül 

Kategória 

V 

Kategória 

VI 

5.2. Az osztályozás után minden grafitszemcse mind a négy paraméter alapján besorolható 

valamely alak kategóriába. Amennyiben a grafitszemcse nem minden esetben ugyanabba 

a csoportba kerül, a további értékelés alapja a fastruktúrába rendezett első döntési 

alternatíva (4. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra. Az első döntés során használt fastruktúrába rendezett döntési alternatívák 

 

5.3. Az első döntés során be nem kategorizált grafitszemcsék a második döntés során 

egyértelműen egy alak kategóriába kerülnek (5. ábra).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra. A második döntés során alkalmazott fastruktúrába rendezett döntési 
alternatívák 
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Az új eredmények felhasználhatósága 
 

A disszertációmban kidolgozott digitális képfeldolgozási algoritmus segítségével az öntöttvas 

öntvényekben található grafitszemcsék alakja az MSZ EN ISO 945:2000 szabványban szereplő 

alaktípusokba sorolhatók. Az algoritmus továbbfejlesztett változatával pedig az autóipari célokra 

gyártott CGI öntvényekben található három különböző alakú grafitszemcse (III, V, VI) 

megbízható és reprodukálható módon elkülöníthető, valamint azok aránya is pontosan 

megállapítható. Az ipari gyakorlatban különösen fontos szerepe van a grafitszemcse alakjának 

meghatározásának, hiszen a késztermék mechanikai tulajdonságát, így annak felhasználhatóságát 

nagymértékben befolyásolja. A termelés korai szakaszában gyártásközi ellenőrzés során 

hagyományos összehasonlítási eljárás alapján történik a grafitszemcsék értékelése. Ez a módszer 

szubjektív és lényegesen függ a vizsgáló személy gyakorlottságától. Az algoritmus gyártásközi 

ellenőrzés folyamatába integrálható, így a grafit alak megbízható módon meghatározható.  

A színesmaratási kísérleteim során olyan reagensekkel foglalkoztam, amelyekkel az öntöttvas 

szövetszerkezetében található karbid kimutatható, és a mennyisége digitális képfeldolgozással 

meghatározható. A maratási paraméterek optimalizálásával az eljárások eredményei 

reprodukálhatók. 
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