
Indukcids edzks, la'ngedzks, bema'rtd edzh 

A gipalkatrkszek kozott sok olyan van, amelynek iginybevttele az alkatrbz 
egtsztnek sziv6ss6g8t t s  a felulete egy rtsztnek kopAsB116 kemCnysCgtt koveteli 
meg. A kemtny ktreg vastagsaga legtobbszor 0,l-2 mm kozott vdtozik. Ebben 
az esetben alkalmazzik a feluleti kemhyitd elj~irisokat, amelyek fajai: a ktreg- 
edzts, betCtedzCs t s  a nitrid616s. 

A gCpalkatrtsz nagy magsziv6ssiga mellett annak helyi kCregkemCnystgtt a kk- 
regedzis eljiris~ival Qy Crik el, hogy a teljes tomegtben szivdsra hdkezelt, neme- 
sitett alkatrtsz ktrgesitendd feluleti rCtegCt oly gyorsan hevitik az edzts h6mCr- 
stklettre 6s hutik le kritikus sebesstggel, hogy a h6 nem tud befelt hatolni, Cs 
igy a kCreg kemCnyre edzddCse kozben a mag meg6rzi sziv6ssigit. 

Ilyen kereghevittssel vegzett kCregeddsre alkalmas minden edzhet6, illetve neme- 
sitheto acdfajta, de felhaszn5ljik ezt az eljarast szurkevas alkatriszek helyi feluleti 
kemtnyitistre is, pl. szerszzimgtpek szin- Cs asztalvezetd prizmainal. A kulonosen 
alkalmas actlfajtak adatait az MSZ 17 782-57 tartalmazza. 

A vCkony ktregnek nagyon rovid ideig tart6 hevittssel kell eltrni az A,,-na1 
nagyobb hdmCrstkletet, 6s nem sokkal ezutan meg kell inditani a hiitCst. fgy az 
austenittt valo atalakulasra csak 0,5-t61 nChany masodpercnyi id6 van. A kCreg- 
edzts sikere azt koveteli meg, hogy az a-y italakulas 6s otvozott aceloknal a kar- 
bidok oldisa ilyen rovid id6 alatt is mink1 teljesebben vtgbemenjen. Mivel ehhez a 
kiindulasi allapotban talalhat6 karbidok megbontasa 6s a felszabadult C i s  fimes 
elemeknek az austenitben va16 old6d8sa sziikstges 6s mindez csak a diffiizi6 kozve- 
tittstvel torttnhet, mind a karbidboml~s, mind a diffiizi6 id6sziiksCgletCt csokken- 
teni kell. A karbidbomlas 6s a diff~izi6s sebesstg novelCsCt egyarint elCrhetjiik a 
homCrsCklet novelCsCve1. A kkregedzks hevitksi homirsiklete jdval nagyobb, mint az 
edzks ho"mkrskk1ete. Az austenit szemcstk eldurvulisat azzal keriilik el, hogy a meg- 
felelo nagy hdmtrseklet gyors eltrtse ut in  a hokozltst beszuntetik, s6t a felhevitett 
rtteget azonnal le is hiitik. 

A rovid hevittsi id6 alatt a szukstges difK1zi6 lefolyasit azzal biztositjak, hogy a 
diff1izi6 6tjit  csokkentik a leheta legkisebbre. Ennek az a mbdja, hogy a ktregedzts 




































