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1. FÉMES ANYAGOK JELLEMZŐI, SZILÁRDSÁGNÖVELÉS

A fémek egy vagy több fémes elemből állnak, de tartalmazhatnak nemfémes elemeket
(pl. C, N, O, H, P stb.) is. A fémek általában kristályos szerkezetűek, amorf fémek csak
különleges körülmények között állíthatók elő. Legjellegzetesebb tulajdonságaik: jó
elektromos és hővezetés, aránylag nagy szilárdság és szívósság, alakíthatóság.
Ötvözéssel tulajdonságaik nagymértékben módosíthatók. Leggyakrabban szerkezeti
anyagként használatosak, de jelentős a mágneses, elektromos vezetőanyagként történő
felhasználásuk is.

1.1 ábra: Az anyagok felosztása
Forrás: [1]
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1.1 Szerkezet
1.1.1 Kristályszerkezet
A fémek leginkább köbös vagy hexagonális térrácsban kristályosodnak. A leggyakoribb
elemi cellák az 1.2 ábrán láthatók [1, 2]:
– felületen középpontos köbös (f.k.k.)
– térben középpontos köbös (t.k.k.),
– hexagonális szoros térkitöltésű (hex)

1.2 ábra: Az atomok elrendeződése
a) f.k.k., b) hex és c) t.k.k. szerkezetekben
Forrás: [1]
Az atomok között interszticiális helyek (hézagok) vannak, amelyek az őket körülvevő
atomok elrendeződésétől függően tetraéderes vagy oktaéderes szimmetriájúak. A nemfémes ötvözőelemek gyakran e helyeken találhatók. Az atomok elrendeződése sohasem
tökéletes: a reális kristályokban különböző rácshibák fordulnak elő. Közülük a
legfontosabbak:
– ponthibák (pl. vakanciák)
– vonalhibák (pl. éldiszlokációk)
– síkhibák (pl. szemcsehatárok, rétegződési hibák), stb.

1.3 ábra: Rácshibák
a) vakancia, b) éldiszlokáció és c) szemcsehatár
Forrás: [1]
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A rácshibák a mechanikai tulajdonságokat jelentősen befolyásolhatják, ilyeneket sokszor
tudatosan hoznak létre (képlékenyalakítással).
A fémolvadékok megszilárdulásakor nagyszámú kristálygóc keletkezik, ezek növekedése
(összenövése) jellegzetes polikristályos mikroszerkezetet eredményez. A szemcsék
átmérője általában > 100 μm-nél. Az ennél kisebb szemcseméretű mikrokristályos (1–
100 μm), illetve nanokristályos (5–50 nm) anyagokban a szemcseátmérő egyes
tulajdonságokra jellemző kritikus méret tartományába esik (összemérhető pl. az
elektronok szabad úthosszával, a domének méretével, a diszlokációk távolságával) és ez
különleges tulajdonságokat eredményezhet. Ezeket az anyagokat/szerkezeteket
kiterjedten kutatják napjainkban. A szemcsehatárokon levő atomok távolsága és
koordinációs száma eltér a szemcse belsejében levőkétől. Ezért ezeken a helyeken
számos folyamat másként játszódik le, mint a szemcsék belsejében, pl. a diffúzió, a
diszlokációk mozgása, az új fázis gócainak keletkezése, stb.
A mikrokristályos szerkezet fogalomkörébe tartoznak még a különféle kiválások
(szennyeződések vagy tudatosan kialakított második fázisok), gázbuborékok és egyéb
hibák. A polikristályos anyagokban a szemcsék kristálytani orientációja lehet teljesen
véletlenszerű, de irányítottság (textúra) is létrehozható. Mindez izotróp, illetve anizotróp
tulajdonságok kialakulásához vezet.

1.2 Az összetétel szerepe
Az egyes fémeket csak ritkán használják tiszta állapotban (pl. rézvezeték,
alumíniumfólia, stb.), az esetek zömében más fémekkel vagy nemfémes elemekkel, pl.
szénnel ötvözik. Ily módon a mechanikai tulajdonságok és a korrózióval szembeni
ellenállás nagymértékben javítható. Az ötvözés általában olvadékállapotban történik.
Megszilárduláskor különböző fázisok alakulhatnak ki, ezek számát a fázistörvény
határozza meg. Az egyensúlyi fázisdiagramokból leolvasható, hogy adott hőmérsékleten
(nyomáson) és összetételnél milyen fázis(ok) alakul(nak) ki. A fázisdiagramokat
korábban kizárólag kísérleti úton, a lehűlési görbék alapján határozták meg. Napjainkban
fázisdiagramok elméleti alapon (termodinamikai számítások alapján) is kiszámíthatók.
Kétkomponensű (binér) ötvözetek megszilárdulása leggyakrabban
– szilárd oldatok,
– eutektikumok vagy
– intermetallikus vegyületek kialakulásához vezet.

1.3 Jellemzők
1.3.1 Kémiai jellemzők
Az anyagok „építőkövei” az atomok (egyes esetekben a molekulák), amelyek
meghatározott kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Az atomok kisebb részecskékből
tevődnek össze, amelyek közül legfontosabbak a protonok, a neutronok és az elektronok.
A pozitív töltésű protonok és a semleges neutronok alkotják az atommagot, amely körül
különböző pályákon keringenek a negatív töltésű elektronok, ún. elektronfelhőt alkotva.
Az egyes anyagokban az atomok különböző kémiai kötésekkel kapcsolódnak egymáshoz,
amelyek az atomok közötti kölcsönhatások révén alakulnak ki. A kötések típusa
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meghatározza az atomok egymáshoz viszonyított térben való elrendeződését és ezen
keresztül az anyagok tulajdonságait is [1, 2].
A műszaki gyakorlatban a kémiai kötések három típusát szokták megkülönböztetni:
–
–
–

ionos kötés,
kovalens kötés és
fémes kötés.

Ezek a kötéstípusok határesetek, amelyek között számos átmenet ismert. Közös
vonásuk, hogy stabil kémiai kötés csak akkor jöhet létre, ha az összekapcsolt
atomrendszer energiaszintje alacsonyabb a különálló atomok energiaszintjének az
összegénél.
Az ionos kötés különböző elektromos töltéssel ellátott atomok vagy atomcsoportok között
jön létre. Az ionos kötésű vegyületek vízben oldódnak, ridegek és kemények. Rossz
villamos vezetők, de oldatuk és olvadékuk vezeti az elektromos áramot. Ilyen kötés jön
létre pl. a pozitív töltésű nátrium (Na) és a negatív töltésű klór (Cl) között, amikor
nátrium-klorid (NaCl), azaz konyhasó alakul ki.
A kovalens kötés általában azonos vagy kémiailag nem túlságosan különböző természetű
atomok között jön létre. A kötést mindkét atomhoz tartozó elektronpár valósítja meg, így
az atomok semlegesek maradnak. Ez a szimmetrikus töltéseloszlás csak azonos
atomokból álló, kétatomos molekuláknál valósul meg. Ez a kötésfajta főleg a gázoknál
jelentkezik. Így alakul ki pl. a hidrogén kétatomos molekulája (H2).
A fémes kötés a fémekre jellemző. Ennél a kötésnél az atomok külső pályájáról
elektronok válnak le, amelyek az atommagok közötti teret töltik ki. Az elektronokat leadó
atom pozitív töltésűvé válik, míg az elektronfelhő negatív töltéssel bír, így a köztük
kialakult vonzóerő összetartja e részecskékből álló tömeget. Eközben az atommagok a
hozzájuk kötődő elektronokkal egy szabályos térbeli alakzat (kristályrács) meghatározott
pontjain foglalnak helyet, az atomok külső pályájáról levált elektronok pedig kitöltik a
közöttük levő teret, nem kötődve egyik atomhoz sem. Ezeknek a szabad elektronoknak
köszönhetően, a fémek különleges tulajdonságokkal bírnak, mint pl. a villamos és
hőenergia vezetésének a képessége, valamint a képlékeny alakíthatóság. A gépipari
anyagok vegyi jellemzőinek a meghatározói:
–
–
–

az anyag vegyi összetétele,
az anyag más anyagokhoz való affinitása és
a korrózióállóság.

Az anyag kémiai összetétele igen fontos tényező, mert közvetlenül hat az anyag minden
más jellemzőjére. Így pl. a tiszta vas igen puha anyag, viszont ha karbont (szenet) adnak
hozzá, akkor a keménysége a szén tartalmától függően lényegesen megnő. Ezenkívül a
széntartalom feljavítja a többi mechanikai jellemzőt is. Egy anyag affinitása azt mutatja
meg, hogy milyen mértékben képes az anyag más anyagokkal kémiailag kötődni és ily
módon új vegyületeket létrehozni. Az oxigénnek igen erős az affinitása, és ha más
anyagokkal egyesül, akkor különböző oxidok keletkeznek. Így pl. nagyon könnyen
egyesül a vassal, és vas-oxidot hoz létre, amit rozsdának is neveznek. Mivel a rozsda
porózus, az oxidáció állandóan beljebb hatol az anyagba, így annak a mechanikai
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jellemzőit folyamatosan rontja, ami lényegesen megdrágítja a vasalapú szerkezeti
elemek karbantartását. Ez a veszély nem áll fenn a nemes- (ezüst, arany, platina) és a
rozsdamentes fémeknél, amelyeknek egyáltalán nincs affinitásuk az oxigénnel, vagyis
ezek a fémek nem oxidálódnak. Viszont vannak olyan fémek (alumínium, ólom stb.),
amelyeknél a felületen vékony homogén oxidréteg alakul ki, és ez megakadályozza a
további oxidációt. A korrózióállóság azt jelenti, hogy az anyag képes ellenállni a
környezet káros vegyi hatásának. Ezen elsősorban az oxigén, a víz, a különböző savak,
lúgok, sók és más vegyileg agresszív anyagokkal szembeni ellenállás értendő, amelyek
gyorsan tönkretehetnék a szerkezeti elemeket.

1.3.2 Fizikai jellemzők
Egyes fizikai jellemzőik alapján az anyagok viszonylag könnyen megkülönböztethetők
egymástól, mivel azok már szabad szemmel is érzékelhetők. Ilyen a szín, a kinézet, a
halmazállapot. Más jellemzők viszont műszaki szempontból fontosak. Ezeket csak mérési
eljárásokkal lehet megállapítani. Ide tartozik: szerkezet, sűrűség, olvadáspont, fajhő,
villamos és hővezetési képesség, mágnesesség stb. [1, 2, 3].
Az anyag szerkezete azt mutatja, hogy az anyag belsejében hogyan rendeződnek el az
atomok. Ez az elrendeződés a legtöbb esetben döntően hat az anyag többi jellemzőjére
is. A sűrűség az egységnyi térfogatra eső tömeget fejezi ki. A sűrűség alapján a fémek
két csoportba oszthatók: könnyű, ill. nehézfémek.
Hevítésnél a fémek és ötvözeteik térfogata növekszik. Ezért a kokillát, ill. az öntőmintát
megfelelően nagyobbra készítik, így a lehűlő öntvény a szükséges méretre zsugorodik. Az
olvadáspont az a hőmérséklet, amelyen a szilárd anyag cseppfolyós halmazállapotba
megy át. Színfémeknél ez egy meghatározott hőmérsékletet, míg ötvözeteknél általában
egy hőmérséklet-tartományt jelent. Ez a jellemző főleg azoknál a fémeknél fontos,
amelyekből öntéssel állítanak elő alkatrészeket.
A
villamos
vezetőképesség
alapján
vezető,
félvezető
és
szigetelőanyagok
különböztethetők meg. A villamos vezetőképesség főleg a fémes anyagok tulajdonsága,
mértéke igen eltérő lehet. A fémes vezetők a villamosságot a potenciálkülönbség
hatására elmozduló szabad elektronok mozgása révén vezetik. A gyakorlatban sokkal
fontosabb tulajdonság a villamos vezetőképesség reciprok értéke, amit ellenállásnak
neveznek.
A mágnesesség az anyagnak olyan általános tulajdonsága, mely a kristályszerkezettől
függ. A különböző anyagok mágneses viselkedését az anyagot felépítő részecskék
mágneses momentuma határozza meg. A saját mágneses momentum pálya- és
spinmomentumból tevődik össze. Az első az elektronok mag körüli keringéséből, míg a
másik az elektronok saját tengelyük körüli forgásából adódik. Ez utóbbit spinnek
(perdületnek) nevezik. Az elektronok mozgása különböző irányítású lehet, ezért a
momentumok irányítása is különböző: pozitív vagy negatív. Ha a részecskék
momentumainak az összege nulla, akkor az anyagnak nincs mágneses tulajdonsága. Ez
az eset áll fenn a legtöbb fémes anyagnál. Néhány fémnél azonban a részecskék
mágneses momentuma egyforma irányítású, ezért ezek a fémek (Fe, Co, Ni) kifejezett
mágneses tulajdonsággal bírnak. A mágnesesség alapján az anyagok három csoportba
sorolhatók: ferromágnesek, diamágnesek, paramágnesek.
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A ferromágneses anyagok erős mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek, ill. jól
mágnesezhetők. Ebbe a csoportba tartozik a vas (Fe), kobalt (Co) és a nikkel (Ni),
valamint ezek ötvözetei. Ezenkívül egyes réz- és a mangánvegyületek. Állandó
(permanens) mágneseket csak ferromágneses anyagokból lehet készíteni. A
diamágneses anyagok mágneses tulajdonsága kifejezetten gyenge. Ebbe a csoportba
tartozik a bizmut (Bi), cink (Zn) és a réz (Cu). A paramágneses anyagoknak nincs
mágneses tulajdonságuk.

1.3.3 Mechanikai jellemzők
A gépészeti gyakorlatban legfontosabbak az anyagok mechanikai jellemzői, mert ezek
utalnak az anyag külső erők hatása alatti viselkedésére. A leglényegesebb mechanikai
jellemzők a: szilárdság, alakíthatóság, szívósság, keménység.
A fentieken kívül fontos még: az anyag viselkedése dinamikus igénybevétel során, a
mechanikai tulajdonságok függése a hőmérséklettől (kúszás, illetve ridegedés), valamint
a környezeti hatásoktól (korrózió).
A szilárdság az anyagban a külső erők (terhelések) hatására jelentkező ellenállás, azaz a
teherbírás mutatója. Mivel a külső erők többféleképpen fejthetik ki hatásukat, ezért az
anyag megfelelően reagálva különböző szilárdsági jellemzőket mutat fel. Így
megkülönböztethető: húzó-, nyomó-, hajlító-, nyíró- és csavarószilárdság.
Húzásnál az erő a testet tengelyirányban (axiálisan) terheli, melynek hatására a testben
húzófeszültség keletkezik. A terhelés kifelé hat és igyekszik a testet megnyújtani. Az
anyag a terhelésnek húzószilárdságával áll ellen.
Nyomásnál a terhelés szintén axiális, de az erők értelme fordított, vagyis azok befelé
hatnak és igyekeznek a testet összenyomni. Ennek hatására a testben nyomófeszültség
keletkezik. Az alakváltozást az anyag nyomószilárdsága ellensúlyozza. A kihajlás a
nyomásnak egy igen veszélyes fajtája, ami akkor áll elő, ha a test keresztmetszete a
hosszához viszonyítva kicsi, vagyis a test „karcsú”. Ez a megterhelési mód tönkreteheti
az alkatrészt, mert a nyomófeszültséghez hajlítófeszültség is társul és ezek együtt adják
az ún. törőfeszültséget, amely gyorsan meghaladja a test teherbírását.
Hajlítás esetén a két pontban alátámasztott vagy egyik végén befogott tartó
hossztengelyére a terhelés merőlegesen hat. Ennek következtében a tartó behajlik és a
homorú rész szálai összenyomódnak, a domború részen pedig megnyúlnak.
Kivétel a semleges szál, amely a hossztengely közelében van és csak az alakját
változtatja, de a hosszát nem. A deformációt az anyag hajlítószilárdsága ellensúlyozza. A
testben a hajlítófeszültség a mérvadó. Nyírás akkor jelentkezik, amikor a tartó olyan
rövid, hogy a keresztirányú terhelés nem válthat ki hajlítást, hanem a test az erő
hatásvonalának síkjában elnyíródik. Ezt az anyag nyírószilárdsága igyekszik
megakadályozni. A terhelés a testben nyírófeszültséget vált ki. Csavarás akkor
jelentkezik, amikor egy befogott tartóra erőpár hat a tartó hossztengelyére merőleges
síkban. A test elcsavarodását a csavarószilárdság akadályozza. Az anyagban
csavarófeszülség alakul ki. Keménység az anyag felületének más test behatolásával
szembeni ellenállása. E tulajdonság nagysága különböző módon határozható meg.
Mindegyik módszernél a behatoló test keménysége, alakja és méretei szabványosítottak.
Mivel ez a test keményebb a vizsgált anyagénál, a meghatározott nagyságú nyomóerő
hatására az anyag felületén maradó alakváltozás jön létre, melynek alapján a keménység
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számszerű értéke kiszámítható. A rugalmasság azt mutatja, hogy mekkora terhelést bír
el az anyag maradó alakváltozás nélkül. A szívósság az anyag olyan tulajdonsága,
amellyel ellenáll a dinamikus terhelések hatásának. Ellentéte a ridegség. A rideg anyagok
csak igen kis mértékben szenvednek rugalmas alakváltozást, a terhelés hatására inkább
törnek.

1.3.4 Technológiai jellemzők
A technológiai jellemzők az anyag alakíthatóságára és megmunkálhatóságára utalnak.
Mivel az anyagok nem egyformán viselik el a különböző technológiai eljárások során
jelentkező alakváltozásokat, már a tervezéskor figyelembe kell venni az anyag
technológiai jellemzőit. Ide tartoznak az [1]:
−
önthetőség,
−
képlékeny alakíthatóság,
−
hegeszthetőség,
−
forraszthatóság,
−
forgácsolhatóság,
−
hőkezelhetőség stb.
Az önthetőség a fémes anyag öntéssel való alakíthatóságára utal. Ez a megmunkálási
mód a melegalakítások csoportjába tartozik, mert az öntés előtt az anyagot
olvadáspontjára kell hevíteni és addig tartani e hőfokon (vagy magasabban), amíg az
teljes egészében meg nem olvad. Utána formákba öntik. Ahhoz, hogy az olvadék jól
kitöltse a formát, az anyagnak hígfolyósnak kell lennie. A hígfolyósságot bizonyos
anyagok hozzáadásával, ötvözéssel növelni lehet. A hűlés folyamán az anyag zsugorodik
mindaddig, amíg szobahőmérsékletre nem hűl. A zsugorodás nagysága főleg az anyag
összetételétől függ. A dermedés során zsugorodási üregek keletkezhetnek, főleg nagyobb
falvastagság esetén, de ennek a veszélye csökkenthető irányított megszilárdítással, ami
viszont belső feszültségeket, vetemedéseket és repedéseket okozhat. Ha az anyagnak a
gázelnyelő képessége nagy, a dermedéskor gázos zárványok alakulhatnak ki, ami
csökkenti az öntvény tömörségét.
A képlékeny alakíthatóság olyan tulajdonság, ami azt mutatja, hogy az anyag mennyire
munkálható meg képlékeny alakítással. Képlékeny alakításnál a szilárd testet külső
erőkkel anyagveszteség nélkül alakítják, tehát az anyag térfogata nem változik. Attól
függően, hogy az alakítás a rekrisztallizációs hőmérséklet alatt vagy felett megy végbe,
megkülönböztethető hideg- vagy melegalakítás. Mindkét csoportba többféle technológiai
eljárás tartozik. Ezek közül a legismertebbek: hidegalakítások a hideghengerlés, húzás,
sajtolás (vágás, hajlítás), mélyhúzás, hidegfolyatás. Melegalakítások a meleghengerlés,
húzás, kovácsolás, sajtolás. A képlékeny alakváltozás megindulásának alapfeltétele, hogy
az anyagban keletkező feszültségek meghaladják a folyáshatárt. A képlékeny
alakíthatóság a fémes anyagok kristálytani rácsszerkezetéből és a fématomok
egymáshoz való helyzetéből adódik. Meghatározott kristályszerkezeteknél csúszási síkok
és irányok alakulnak ki és a maradó alakváltozás során a kristályok egyes részei e síkok
mentén egymáson elcsúsznak anélkül, hogy az anyag szétválna. Ez csak homogén
anyagokra érvényes, mivel anyagszerkezeti hibák esetén a hibák az alakítás során
megmaradnak. A legtöbb színfém, az acél egyes fajtái és bizonyos ötvözetek jól
alakíthatók képlékenyen, egyesek már hidegen is, míg mások csak melegen, mivel
magasabb hőmérsékleten az anyag belső ellenállása csökken.
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A hegeszthetőség az anyagnak olyan tulajdonsága, amely lehetővé teszi két tárgy
összekötését, amely kötés roncsolásmentesen nem oldható. A hegesztés azonos vagy
közel azonos fémes anyagok kohéziós kapcsolatának létrehozása az anyagok ömlesztési
hőmérséklete felett külső erő hatása nélkül. Ez az ömlesztőhegesztés. (Meg kell jegyezni,
hogy létezik ún. sajtolóhegesztés is, amely alacsonyabb hőmérsékleten külső erő
hatására jön létre, sőt egyes fémek esetén már szobahőmérsékleten is megvalósítható,
ez a hideghegesztés). Az ömlesztőhegesztés magas hőmérséklet hatása alatt, anyag
(elektróda) hozzáadása mellett jön létre. Az egyesítendő részek és az elektróda anyaga
helyileg határolt közös folyékony fürdővé olvad össze és dermedés útján létrejön a
szilárd kötés. A kialakult varrat öntési szerkezetű átömlesztett fémből áll. A varrat
anyaga a magas hegesztési hőmérsékleten túlhevül és vegyi aktivitása a környező
gázközeggel megnő. Néhány ötvözőelem kiég, a megnövekedett gázoldóképesség miatt a
fürdő viszonylag nagy mennyiségű gázt nyel el és más szennyeződéseket is felvesz. Ez
mind rontja a varrat minőségét. A korszerű hegesztési eljárásoknál a varrat anyagát a
levegő káros hatása ellen elektródabevonattal, fedőporral, védőgázzal, stb. védik. Ezek
az eljárások nagymértékben javítják a varrat minőségét. A gyors hűlés következtében
kialakult belső feszültségek megfelelő hőkezeléssel csökkenthetők.
A forrasztás a hegesztéshez hasonlóan hőhatáson alapuló kötőeljárás azzal a
különbséggel, hogy alacsonyabb hőmérsékleten történik és az eljárás alatt csak a forrasz
olvad meg. A megolvadt forrasz csak nedvesíti az alkatrészek (alapanyag) felületét
anélkül, hogy azzal összeolvadna. A kötést kizárólag atomos és molekuláris erők hozzák
létre (diffúziós kötés keményforrasztásnál és adhéziós kötés lágyforrasztásnál). Nagy
előnye, hogy az alapanyag csak kismértékben hevül fel, szerkezete és tulajdonságai nem
változnak, nem vetemedik, így belső feszültségek nem alakulnak ki. Azt a legalacsonyabb
hőfokot, amelynek az érintkezési helyen meg kell lennie, hogy a forrasz nedvesítsen és
az alapanyaghoz kössön, munkahőfoknak hívják. A munkahőfok alapján a forrasztási
eljárás két nagy csoportra osztható.
Lágyforrasztásnál a forrasz az alapanyaggal csak adhéziós kapcsolatot létesít, míg a
keményforrasztásnál az adhéziós kapcsolaton kívül az alapanyag szemcséi közé is
diffundál. Lágyforrasztásnál a kötés szilárdsága kicsi. Ezért főleg bádogosmunkáknál,
elektromos vezetékek összekötésénél és tömítéseknél, hermetikus elzárásoknál
alkalmazható. A forrasz anyaga nehézfémeknél Sn-Pb ötvözetek, amelyekhez még Sb,
Cd és Bi is adható; könnyűfémeknél tiszta Zn vagy Zn- Sn-Cd ötvözetek kevés Al-mal.
Keményforrasztásnál a kötés szilárdsága igen jó, ezért nagyobb terheléseknél is jól
bevált. A forrasz anyaga nehézfémeknél lehet Cu, sárgaréz vagy nemesfém alapú,
könnyűfémeknél Al-Mg alapú ötvözetek jöhetnek számításba.
A forgácsolhatóság azt mutatja, hogyan munkálható meg egy anyag a felesleges
részeinek forgács alakjában való leválasztásával. Az anyag felesleges részecskéinek a
leválasztása elvégezhető kézi vagy gépi úton. Ez utóbbi meghatározott megmunkálógépen, megfelelő szerszám segítségével történik. Ezeket a műveleteket nevezik
forgácsolásnak. A nyers munkadarab végleges alakra való forgácsolása a megmunkálás.
Mivel az anyagok forgácsolhatósága igen különböző, a technológiai műveletek
kiválasztásánál ez a tulajdonság meghatározó.
A hőkezelhetőség fémek és ötvözetek olyan tulajdonsága, amely lehetővé teszi, hogy
megfelelő hőkezelési eljárással úgy változzon meg az anyag szerkezete, amely biztosítja
a megkívánt mechanikai és technológiai tulajdonságokat. A hőkezelés olyan technológiai
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eljárás, amelynek segítségével a kész alkatrészek szövetszerkezetét és azzal együtt
mechanikai, fizikai vagy kémiai tulajdonságait alakjuk megváltoztatása nélkül úgy
módosítják, hogy a rendeltetésüknek megfelelő igénybevételüknek megfeleljenek. A
hőkezelési eljárások folyamán a tárgyakat irányított módon célszerűen megválasztott
hőmérsékletre hevítik, meghatározott ideig hőn tartják és kellő sebességgel lehűtik.
Mindez az anyagtól és a hőkezelés céljától függ.
A hőkezelhetőség az anyag fajtájától és kémiai összetételétől függ. A fémes anyagok
közül az acélok, öntöttvasak, valamint a színes- és könnyűfémek egyes ötvözetei
hőkezelhetőek. Az egyes anyagok technológiai jellemzőit megfelelő kísérletekkel
állapítják meg. Ún. próbamegmunkálásokat végeznek, melyek során kiderül, hogy a
vizsgált anyag milyen mértékben alkalmas az egyes megmunkálási eljárásokra. A
technológusnak teljes mértékben ismernie kell e jellemzőket, mert csak így képes
optimális műveleti eljárást előírni.

1.4 Szilárdságnövelés
A fémek tulajdonságait összetételük, szerkezetük és feszültségi állapotuk határozza meg.
A fémek tulajdonságainak megváltoztatásának célja lehet: a mechanikai tulajdonságok,
illetve a fizikai tulajdonságok megváltoztatása. A szilárdság növelésének több módszere
is létezik: ötvözéssel, hidegalakítással (felkeményedés), hőkezeléssel. [1,4]
Ötvözés: A gyakorlatban használt fémek nagy része ötvözet. Az ötvözet két vagy több
fém, fém természetű anyag vagy nemfémes elem összeolvasztása útján keletkezik. Az
ötvözetek előállításának célja az anyag tulajdonságainak javítása.
Az ötvözőelemek a fémekben:
− szilárd oldatot,
− vegyületet,
− két- és többfázisú szövetelemeket képezhetnek.
Az acélok fő ötvözői. Króm: csökkenti a kritikus lehűlési sebességet, növeli a
keménységet, kopásállóságot, melegszilárdságot. Volfrám: növeli a kopásállóságot,
melegszilárdságot, éltartósságot. Mangán: nagyobb mennyiségben növeli az acél
szívósságát, kopásállóságát. Nikkel: csökkenti az acélok hőtágulását, növeli a mágneses
tulajdonságot, savállóságot, szívósságot.
Hidegalakítás: Ha egy fémet a folyáshatárnál nagyobb feszültséggel terhelünk, maradó
alakváltozást szenved. A maradó alakváltozás eredményeként megváltozik a fém
állapota, szerkezete, azaz felkeményedik.
Az alakváltozás azzal a következménnyel jár, hogy a további alakváltozást megnehezíti.
Az alakított test belső energiája megnő. Az ilyen szerkezet hajlamos arra, hogy az
egyensúlyi körülmények helyreállása irányába változzék. Képlékeny alakításkor a
feszültségek a testben egyenlőtlenül oszlanak el. A testben az alakváltozás egyenlőtlenül
megy végbe, ennek következtében az alakítás után a szövetszerkezet is egyenlőtlen lesz.
A képlékenyen alakított testben saját feszültségek maradnak vissza.
Ha egy fémet a folyáshatáránál nagyobb feszültséggel terheljük, maradó alakváltozást
szenved. A maradó alakváltozás következményeként megváltozik a fém állapota, azaz
felkeményedik.
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Az anyagra jellemző újrakristályosítási hőmérséklet alatti hőmérsékleten végzett alakítás
jellemzői:
− Az alakítás során az anyag felkeményedik, szilárdsági jellemzői növekednek,
képlékenységi jellemzői csökkennek.
− Az alakítás mértéke korlátolt.
− Egyre növekvő erővel végezhető az alakítás, mert az anyag alakítási szilárdsága is
egyre növekszik.
Hőkezelés: Hőmérséklet-változtatási folyamat, amely felhevítésből, hőn tartásból és
lehűtésből áll.
Célja a munkadarab szövetszerkezetének, feszültségállapotának megváltoztatása, az
előírt tulajdonságok elérése (általában keménység és/vagy szívósság változtatása)
céljából.
Felhevítés: folyamatos vagy szakaszos (rossz hővezetők esetén) lehet. Ennek során az
anyag szilárd halmazállapotú marad, tehát szolidusz hőmérséklet alatt végzik. A darab és
a környezet között hőcsere van. Megvalósulhat: hővezetéssel (szilárd testek között).
hőáramlással (gáz vagy cseppfolyós anyag részecskéi között), hősugárzással (nincs
energiahordozó, mivel valamilyen test által kisugárzott energiát nyel el).
A hőkezelő berendezésekben (kemencékben) hőáramlás és hősugárzás útján melegítik
fel a munkadarabot. A felület és a belső mag hőmérséklete eltérő lesz, így belső
feszültségek alakulnak ki. Tehát, ha a túl gyorsan hevül fel az anyag, akkor azon
repedések keletkezhetnek. Lehűlés során is eltérő lesz a külső és a belső rész
hőmérséklete, ezáltal hőkezelési hibák jöhetnek létre: feszültséghalmozódás, repedés.
A lehűlés sebességétől függően az eljárás lehet:
− edzés (gyors lehűlés),
− normalizálás (normál lehűtés),
− lágyítás (lassú lehűtés).
Edzés: cél a martenzites szövetszerkezet elérése, ekkor a legkeményebb az acél. Ezt
rendkívül gyors lehűtéssel tudják elérni.
Normalizálás: javítja az edzhetőséget, finomítja az egyenlőtlen szemcseszerkezetet.
Lágyítás: ezzel biztosítják a jobb alakíthatóságot.
A hőkezelések lehetnek teljes keresztmetszetre kiterjedő vagy felületi hőkezelések.
Teljes keresztmetszetre kiterjedő hőkezelések
− lágyító és egyneműsítő, amelynek célja homogén, finomszemcsés állapot biztosítása,
− keménységet fokozó edzés,
− szívósságot fokozó hőkezelés.
A lágyítás 800–850 ºC, szabályozott lassú hűtés kemencében.
A szívósság növelésének tényezői a szilárdság és az alakváltozó képesség. Cél a
legnagyobb szilárdság melletti legnagyobb, alakváltozó képesség. A szívósság annál
nagyobb minél egyenletesebb az anyag szerkezete. Acélok esetében a szívósság
növelését nemesítésnek nevezik. A nemesítés = edzés+nagy hőmérsékletű megeresztés
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(lassú felmelegítés az edzés után, hőn tartás, majd hűtés). A megeresztés után a lehűlés
hatására az acél rideggé válhat a levegőn, ennek elkerülésére gyors hűtés alkalmazható.
Az edzés célja a martenzites szövetszerkezet, ezzel a legnagyobb keménység biztosítása.
Az egyes acélfajták edzési hőmérsékletét a vonatkozó anyagszabványok tartalmazzák. A
hőn tartási idő a darab méreteitől függ. A lehűtés vízzel, vizes emulzióval vagy olajjal,
szerszámacélok esetében sófürdővel történik. Az edzett acél kemény, rideg, ezért
szerkezeti anyagként nem használható. Minden esetben szükség van egy újabb kezelésre
(megeresztés). A megeresztés hőmérséklete: 180–200 °C, ideje legalább fél, illetve egy
óra. A kis hőmérsékletű megeresztés az acél ridegségét csökkenti, a keménység
jelentéktelen mértékben csökken.
Felületi hőkezelések
A hőkezelés célja, hogy a kopásnak kitett felület legyen kemény, kopásálló, a belső mag
pedig szívós (fogaskerekeknél pl. fontos lehet).
A lángedzés során a kérget hevítik fel nagy hőmérsékletű lánggal, majd a kérget vízzel
lehűtik, és ezáltal 1-2 mm mélységben megedződik. Előnye, hogy egyszerű és olcsó.
Az indukciós edzéskor induktorral hevítik fel a felületet. A jelenség frekvenciafüggő. Minél
nagyobb a frekvencia, annál kisebb a felmelegedő kéreg vastagsága. Hűtése vízzel vagy
vizes oldattal történik. Indukciós edzés után 150–180 °C-on megeresztik a
munkadarabot. Gyors, pontosan szabályozható, automatizálható. Hátránya, hogy drága
kevés darabszám esetén.
A lézeres edzés során lézersugárral hevítik fel a munkadarabot. Nagyméretű
alkatrészeknél alkalmazzák, ahol nem az egész munkadarabot, hanem csak egyes részeit
kell edzeni, vagy olyan kisméretű alkatrészeknél, amelyeket más módszerrel már nem
tudnak kezelni. Nem folytonos edzett felület keletkezik, hanem követi a lézersugár útját.
A hűtés során martenzites szövetszerkezet jön létre. A hevítés sebessége, hőmérséklete
jóval nagyobb, mint a többi módszernél.
Az elektronsugaras edzéskor a munkadarabot vákuumba kell helyezni, az eljárást csak
tiszta technológiai körülmények között tudják elvégezni. Rendkívül kis mélységben tudják
edzeni az adott darabot.
Összetételt is megváltoztató kezelések
−

nitridáláskor az acél felületébe nitrogént juttatnak. Létrejön egy kemény,
kopásálló, korrózióálló, kifáradással jól szembenálló kéreg anélkül, hogy az
anyagot edzeni kellene. Az eljárás előtt általában nemesítik a munkadarabot. Így
egy szívós belső mag jön létre. A karbonitridálás esetén a nitrogénnel együtt
karbon is jelen van a folyamatban.

−

a betétedzést nagy nyomó, hajlító, csavaró igénybevétellel terhelt alkatrészeknél
alkalmazzák. A folyamat során a kis széntartalmú, szívós acélok felületkérgét
karbonnal dúsítják, majd a munkadarabot megedzik. Betétedzés =
cementálás+edzés.
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−

a cementálás során a munkadarabot széntartalmú közegben (szén, csontszén,
koksz) izzítják, majd bonyolult kémiai folyamatok után nagy karbontartalmú
cementit képződik a felületi rétegben. Hátránya, hogy időigényes, és a hosszú
cementálási idő alatt a kéreg eldurvulhat.
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2. FÉMES ANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSA, ALAKADÁSI
TECHNOLÓGIÁK

2.1 Felhasználás szerinti csoportosítás
Fémeket és ötvözeteiket az előállítási technológia, felhasználás szerint lehet
csoportosítani. A csoportosítási szempontok folyamatosan bővülnek az alapvető fizikai és
kémiai tulajdonságok szerint.
Fémek felosztása
−
−

−

−

periódusos rendszerben elfoglalt helyük alapján,
sűrűségük alapján:
− könnyűfémek, ha ρ<4500 kg/m3, pl. Al, Mg, Be, Ti, Li,
− nehézfémek, ha ρ >4500 kg/m3, pl. Cu, Ni, Zn, Pb, Sn,
olvadáspont alapján:
− alacsony olvadáspontú fémek Tolv <1000 °C,
− közepes olvadáspontú fémek 1000 °C < Tolv < 2000 °C,
− magas olvadáspontú fémek Tolv > 2000 °C.
kémiai tulajdonságaik alapján:
− passziválóanyagok,
− korrózióálló anyagok.

A gépipar számára igen fontos fémek felosztásánál a legnagyobb mennyiségben gyártott
fémes anyagok, a vasötvözetek tekinthetők viszonyítási alapnak. A gyakorlatban használt
fémek nagy része ötvözet. Az ötvözet két vagy több fém, fém természetű anyag vagy
nemfémes elem összeolvasztása útján keletkezik. Az ötvözetek előállításának célja az
anyag tulajdonságainak javítása, illetve a tulajdonságok felhasználás szerinti
megváltoztatása. Az ötvözetek alapanyagai leggyakrabban a vas (Fe), réz (Cu),
alumínium (Al), cink (Zn), ólom (Pb), ón (Sn), magnézium (Mg). Fémes ötvözők lehetnek
a króm (Cr), nikkel (Ni), titán (Ti), vanádium (V), volfrám (W), kobalt (Co), mangán (Mn)
stb., nemfémes elemek közül a szén (C), foszfor (P), kén (S), szilícium (Si).
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2.1 ábra: Fémek csoportosítása
Forrás: [1]
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2.1.1 Vas–szén ötvözetek
Szerkezeti acélok
Szerkezeti acéloknak a 0,1–0,6% C-t és max. 5% ötvözőfémet tartalmazó acélokat
nevezzük. A szerkezeti acélokon belül két fő csoportot különböztethetünk meg, attól
függően, hogy az acélfajta edzhető vagy nem edzhető. Ennek megfelelően a max. 0,2%
C-t tartalmazó acélokat betétben edzhető, a 0,2–0,6% C-t tartalmazó acélokat
nemesíthető acéloknak nevezzük. Mindkét csoporton belül megtalálhatók az ötvözetlen
C-acélok és az ötvözött acélok. A speciális felhasználási célra szánt acélokat (pl.
rugóacél, gördülőcsapágyak anyaga, nitridálásra alkalmas acélok stb.) külön szabványok
tartalmazzák. Ezek összetétele legtöbbször megegyezik valamelyik nemesíthető acél
összetételével, azonban további követelményeket is támasztanak velük szemben [2].
Hegeszthető acélok
Környezetünkben számos hegesztett szerkezet van. Ezen szerkezetek anyagaitól a
mechanikai jellemzők mellett a jó hegeszthetőséget is meg kell követelni. A
hegeszthetőség nemcsak az anyagtól függ, de általában azok az acélok, amelyek nem
edzhetők, jól hegeszthetők. A szilárdság növelése érdekében mikroötvözőket
alkalmaznak.
Jellegzetes mikroötvözők az Al; Nb; V; Ti; N és a Zr. Fő feladatuk a szemcsefinomság
megőrzése és ezzel a folyáshatár magas értéken tartása. A szilárdság további növelésére
Mn, Mn-Si, Mn-Cr-Si ötvözést használnak. Az acélokra vonatkozó előírásokat az MSZ EN
10 113 tartalmazza. Az acélok jelölése S és az ütőmunkára vonatkozó kiegészítő jellel
rendelkeznek.
Hidegen alakítható acélok
Edények, autókarosszériák stb. anyagai, jellemzően kis karbontartalommal és nagy
alakváltozó képességgel rendelkeznek (MSZ EN 10 130).
Gördülőcsapágy-acélok
Igen nagy keménységgel (kopásállósággal) és kifáradási határral kell rendelkezniük. A
nagy keménység 0,85–1,1 % C-tartalommal, a nagy kifáradásihatár-hőkezeléssel és
fokozott tisztasággal érhető el. Fő ötvöző a Cr. (MSZ 17 789)
Nemesíthető acélok
A nemesíthető acélokat mechanikailag nagy, elsősorban ismétlődő igénybevételnek kitett
alkatrészek gyártásánál használják. Az anyagokkal szemben állított követelmény a nagy
szilárdság és szívósság. Az ötvözőelemek a Mn, Cr, Mo, Ni elsődlegesen az átedződő
szelvényátmérőt növelik. A nemesítés hatására a folyáshatár gyorsabban nő.
Betétben edzhető acélok
A betétben edzett acélok 0,2%-nál kisebb karbontartalmú szívós acélok, amelyeknek
kopásálló nagy keménységű kérgét cementálással és edzéssel biztosítják. Fő ötvözőik a
Cr, Ni és Mo. Fő felhasználói a gép- és járműipar, elsősorban koptató igénybevételnek
kitett alkatrészek, fogaskerekek, tengelyek, hajtókarok, csuklók gyártására.
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Rugóacélok
A rugóacélok különböző lemez-, tekercs- és csavarrugó formájában kerülnek
felhasználásra. Követelmény a magas folyáshatár és az elfogadható szívósság. Ezt a
követelményt az acélok egyik csoportjánál magasabb karbontartalommal és
hőkezeléssel, a másik csoportnál ötvözéssel biztosítják. A fő ötvözők Si, Mn, Cr. A
rugóacélokat mindig nemesített állapotban építik be. (MSZ 2666)
Szerszámacélok
A szerszámacélokkal szemben támasztott követelmények a felhasználásuktól függően
sokfélék lehetnek. Az általános követelmények a nagy keménység (jó edzhetőség), a
nagy keménységet üzemi körülmények között is megtartsák, megfelelő szívósság, jó
éltartósság, jó kopásállóság és mérettartósság. Ezeknek a követelményeknek sokféle,
más és más acélfajta felel meg. A felhasznált fajták száma kb. 300, amelyeket nagyobb
részben szabványosítottak is.
A szerszámacélok a forgács nélküli és a forgácsolómegmunkálás szerszámainak
alapanyagai. A megmunkálástól függően igénybevételük összetett, mechanikai és
termikus. Jelentős a koptató igénybevétel is. Az ötvözetlen szerszámacélok elsősorban
szobahőmérsékleten vagy ahhoz közeli hőfokon működő vágó-, fúró-, marószerszámok,
kéziszerszámok anyagai. Edzett állapotban használjuk. Hátránya, hogy korlátozott az
átedzhetőség, és az éltartósságot viszonylag alacsony hőmérsékleten elvesztik (MSZ
4354). Az ötvözött szerszámacélok hidegalakító szerszámok készítésére Cr- és Mnötvözőket tartalmaznak az átedzhetőség növelésére, valamint a W, Cr, és Mo biztosítja a
kopásállóságot. (MSZ 4352) A melegalakító szerszámok anyagai a magasabb
hőmérsékleten szükséges szívósság, kopásállóság, termikus kifáradással szembeni
ellenállás elérése érdekében Ni-Cr vagy Cr-Ni-Mo-V ötvözésűek. A forgácsoló szerszámok
ún. gyorsacélból készülnek. Ezek karbidképzőkkel ötvözött nemesacélok. Fő ötvözők a
Cr, W, Mo, Co, és a karbontartalom is magas.
Különleges acélféleségek
A különleges acéloktól (ahogy azt a nevük is mutatja) különleges tulajdonságokat,
például rozsda- és hőállóságot, vagy különleges mágneses tulajdonságokat stb. várunk
el. Ilyen tulajdonságokat csak nagyobb ötvözéssel tudunk biztosítani. Ezért az ilyen
acélok ötvözőfém-tartalma általában nagyobb, mint 20%.
A különleges acélok között a legfontosabbak a korrózióálló acélok. (MSZ 4360) Kémiai
összetételüket és szövetszerkezetük lehet:
− ferrites Cr-acélok ( C <0,1 %; Cr > 12 %),
− martenzites Cr-acélok ( C > 0,2 %; Cr > 12 %),
− ausztenites acélok (C ≤ 0,12 %; Cr ≥ 18 %; Ni ≤ 8 %).
A ferrites acélok korrózióállóságát a homogén ferrites szerkezet biztosítja. A Cr
mennyisége nagyobb, mint 12 %. A háztartásban, élelmiszeriparban, orvosi eszközök
gyártására használják. Dinamikus igénybevételeknek jól ellenállnak, szívósak. A
martenzites acélok csak edzett, illetve nemesített állapotban használhatók. Erős
mechanikai igénybevételnek kitett alkatrészek, pl. orvosi műszerek, szikék, háztartási
eszközök anyagai. Az ausztenites acélok felhasználása széleskörű, edények, tartályok,
orvosi, gyógyászati eszközök készítésétől, a vegyiparban, az élelmiszeriparban egyaránt
használatosak.
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2.2 ábra: Acélok csoportosítása (régi MSZ szerint)
Forrás: [1]

2.1.2 Réz és ötvözetei
A réz a periódusos rendszer 29-es rendszámú eleme, színállapotában vörösessárga fém,
köznapi nevén vörösréz [2].
Hidegalakításkor az egyre jobban eltorzuló szemcseszerkezet fokozatosan egyre nagyobb
ellenállást mutat a külső deformálóerő ellenében. A felkeményedést a krisztallitokon belül
lejátszódó folyamatok okozzák. Egy bizonyos határ elérése után a további képlékeny
alakításnál elkerülhetetlen a repedések kialakulása és az anyag törése. Újrakristályosító
lágyítással az eltorzult szemcseszerkezet ismét rendezetté alakítható. A mechanizmus
megegyezik az acélnál tárgyalttal. Mivel allotropikus átalakulással nem kell számolni,
ezért gyors hűtést alkalmazva a szemcseszerkezet a kiindulási állapotnál még finomabbá
válhat. A jelenséget az magyarázza, hogy magasabb hőmérsékleten a legnagyobb
feszültségű helyeken új, normál feszültségi állapotú krisztallitok keletkeznek. Egyetlen
deformálódott krisztallit határfelületén több ilyen feszültséggyűjtő góc is kialakulhat.
Gyors hűtéskor a nagy keresztmetszet-változások helyén káros feszültségek
megjelenésére
számíthatunk.
Ez
további
feszültségmentesítő
hőkezeléssel
megszüntethető. A két hőkezelési eljárás együttes alkalmazása után a munkadarab újabb
képlékeny alakításra válik alkalmassá. A réz szilárdsági, keménységi, forgácsolhatósági
tulajdonságai ötvözéssel nagymértékben javítható. A sárgarezet az elektromos, órás,
optikai és ékszeripar használja fel, továbbá víz- és gázszerelvények, csövek, csatlakozók
gyártására használják. Járulékos ötvözők hozzáadásával olvadáspontja tág határok közt
változtatható, így egyaránt lehet lágy forraszanyag (op. < 650°C) és kemény
forraszanyag (op. > 650°C).
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Ónbronz (Cu-Sn)
Kis óntartalomnál nagy szilárdság (pl. gépalkatrésznek), míg nagyobb mennyiségű ón
ötvözésével csak jó önthetőség és nagy ridegség (pl. harangok anyaga) jellemzi.
Foszforbronz (Cu-Sn-P)
Nagy szilárdsága miatt gépalkatrészek gyártására használják.
Vörösfém (Cu-Sn-Zn)
Nagy szilárdságú, jó kopási tulajdonságú anyagok (pl. siklócsapágy, vezetőhüvely,
vezetőlécek). Öntöttvassal és más bronzokkal kedvezően kis súrlódási tényezőjű
anyagpárt alkotnak.
Alumíniumbronz (Cu-Al)
Az acélokét megközelítő szilárdság mellett jól alakítható, valamint rendkívül jól ellenáll
savaknak és a tengervíznek. Az acél kiváltására vegyipari, élelmiszer-ipari gépek számos
alkatrészét készítik belőle.
Ólombronz (Cu-Pb)
Egy- két- és háromalkotós ötvözetekben egyaránt az ólom azon tulajdonságát használják
fel, hogy a megszilárdult rézben egyáltalán nem oldódik és fémes vegyületet sem képez.
Az egyébként lágy ólom nagy sebességű hűtés mellett igen finom eloszlásban képes
kiválni és kikristályosodni, ezzel a belőle készült siklócsapágynak különlegesen jó siklási
tulajdonságokat kölcsönözve.

2.1.3 Alumínium és ötvözetei
Az alumínium színállapotában ezüstfehér, képlékenyen jól alakítható könnyűfém. Ρ=2700
kg/m3, Tolv=660 °C.
A színalumíniumot fóliák, vezetékek előállítására használják. Képlékeny alakításkor a
krisztallitokban, a rézhez hasonlóan nagymértékű elcsúszások játszódhatnak le, ezért jól
alakíthatók hengerléssel, illetve mélyhúzással. Forgácsoláskor a szerszám élén szinte
azonnal kialakuló élsisak (az élre „felkenődő” fém) lehetetlenné teszi a további
feldolgozást.
Az alumínium legjelentősebb ötvözői a réz, a magnézium és a szilícium. Az
alumíniumötvözetek hőkezelésével – és különösen a nemesítés során – a szilárdsági és
keménységi tulajdonságok további javulása érhető el. A nemesítés első fázisában
(oldóizzítás) felmelegített ötvözet gyors hűtésekor az említett elemek az alapfém
kristályában maradnak és ott túltelített szilárd oldatot hoznak létre. A kikeményítő
megeresztés folyamán az ötvöző atomjainak egy része a rácsból kidiffundál és apró
szemcséket képezve kiválik. Bizonyos önnemesedő ötvözeteknél az oldóizzítást követő
néhány napos pihentetés alatt az ötvöző kiválása spontán megtörténik. Az ötvözetekben
a nemesítést követő hevítés során az apró szemcsék megnövekedhetnek, ezzel erősen
lerontva a nemesítéssel kialakított előnyös tulajdonságokat. A nemesített anyagoknál
ezért kerülni kell a nagy hőterheléssel járó igénybevételeket és megmunkálásokat (pl.
hegesztés).
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Alumínium ötvözetei [2]
Durálötvözetek
A durálötvözetekben az alumíniummal a fő ötvözőként adagolt réz részben szilárd oldatot
képez, ezért képlékenyen jól alakítható, szívós ötvözet alakul ki.
A durálötvözetek közös hátránya, hogy igen könnyen korrodálnak, mert az Al és a CuAl
az anyagon belül mint galvánelem lép reakcióba, amit a környezeti hatások még
katalizálhatnak. A réztartalom emelésével vagy további járulékos ötvözőkkel a szilárdság
az acélét is elérheti és ez különösen előnyös olyan helyen, ahol követelmény a kis tömeg.
Al-Cu-Ni (Y fém). Ni hozzáadásával már képessé válik egyszerűbb öntőformák
kitöltésére, valamint növekszik a melegszilárdsága. Nagyobb hőmérsékletnek kitett és
mechanikai igénybevétel mellett üzemelő alkatrészek (pl. dugattyúk, hengerfejek)
készíthetők belőle.
Hidronáliumötvözetek
A hidronáliumötvözetekben az alumíniummal a magnézium részben szilárd oldatot képez,
ezért képlékenyen jól alakítható szívós ötvözet alakul ki.
A viszonylag nagy szilárdság mellett kiemelkedően jó korrózióállóság jellemzi a
hidronáliumötvözeteket, ezért a hajóépítésben, a járműiparban és az élelmiszeriparban
alkalmazzák. A korrózióállóság tovább fokozható mangán hozzáadásával.
Sziluminötvözetek
A sziluminötvözetek jellemzője hogy a szilícium csak néhány százalékban oldódik.
Magasabb szilíciumtartalomnál egyáltalán nem lehet képlékenyen alakítani.
Eutektikus összetételük közelében bonyolult alakú és vékony falú alkatrészek is jól
önthetők. Jól hegeszthetők. A Mg (Al-Si-Mg) hozzáadásával a fémes vegyület
megjelenése miatt nemesíthető lesz. Ez javítja a nagyobb igénybevételű öntvények
szilárdsági tulajdonságait.

2.2 Alakadási technológiák
Gyártási folyamatok felosztása
Elsődleges (primer) alakadási technológiák: céljuk a nyersanyagból a kiinduló gyártmány
előállítása [3, 4].
Másodlagos (szekunder) eljárások: céljuk az elsődleges alakadási technológiákkal
gyártott alkatrészek alakjának, belső
szerkezetének, felületi simaságának megváltoztatása.
Primer alakadó megmunkálások: alapanyag szerint:
lemezalakítások, porkohászat, speciális megmunkálások.
Másodlagos megmunkálások: előgyártmány
eljárások, felületi megmunkálások.
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szerint:

öntészet,

forgácsolás,

térfogat-

hőkezelés,

és

kötő

Technológiai eljárások rendszerezése
Alakítás kémiai vagy fizikai változással: alaktalan anyagból szilárd test képződik
kapcsolódás létesítésével (pl. vákuumgőzölés, öntés, fémporkohászat, műgyanták
sajtolása, stb.).
Képlékeny alakítás: megváltozik a test alakja, de a tömege és a részecskék kapcsolódása
lényegében változatlan marad (pl. lemezhajlítás, mélyhúzás, stb.).
Anyagszétválasztás: szilárd test alakjának megváltozása az anyagi részecskék
kapcsolódásának helyi megszüntetésével (pl. darabolás, forgácsolás, szétszerelés, felületi
tisztítás, stb.).
Kötés létesítése: alakos vagy alaktalan anyagdarabokat, oldhatóan vagy oldhatatlanul
kapcsolnak össze (pl. szegecselés, hegesztés, ragasztás, forrasztás, feltöltés, rá- és
besajtolás, stb.).
Bevonás: a bevonóanyag alaktalan formában tapad a formáját változatlanul megtartó
másik anyaghoz. A bevonóanyag halmazállapota változik (pl. bevonás gáz, folyékony,
szilárd bevonóanyaggal).
Anyagtulajdonság-változás: az anyag tulajdonságát célirányosan változtatják meg az
alak változatlanul maradása mellett (pl. hőkezelések).
Előgyártási technológiák
Öntvénygyártás: az öntés során az olvadt fémet egy célszerűen kialakított üregbe, a
formába öntik. A megdermedt öntvény alakját, méretét a forma határozza meg.
Forma: az alkatrész alakjának megfelelő üreg, az alkatrész negatívja.
Minta: az alkatrész méretét közelítő alak.
Mag: az öntvény üregeinek kialakítására szolgál.
Az öntészeti eljárások lehetnek maradó mintával: homokformába öntés, héjformázás,
keramikus formázás; vagy elvesző mintával: kiolvadó minta (precíziós öntés), elpárolgó
minta, öntés tartós formába.
Önthetőség: önthetőségen a megolvadt fém formakitöltő képességét értjük. Tágabb
értelemben a jó önthetőség feltételeként további kritériumokat is megfogalmazunk:
alacsony öntési hőmérséklet, kis dermedési hőköz, kis zsugorodás. Öntés után is kedvező
tulajdonságok. A dermedés során szabályozható szövetszerkezet.
Színterelés: a színterelési technológia lényege aprószemcsés (por) alakú anyag
összesajtolása, majd izzítása. Hevítéskor a szemcsék öndiffúziós úton megváltoztatják
alakjukat, a szomszédok érintkezési felülete megnő, e felületek mentén a szemcsék
összetapadnak, miközben a térfogat csökken. Színterelést akkor használunk, ha
olvasztásra nincs mód, azaz a magas olvadáspontú fémek (Mo, W, Ta) és kerámiák
(Al2O3) esetében.
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Alakítás
Külső erő hatására a fémek és ötvözetek rugalmas és maradandó alakváltozást
szenvednek. A rugalmas alakváltozás az erő eltűnése után szintén eltűnik, a fém
alkatrész visszakapja az eredeti formáját. E jelenség értékelésére használatos az E
rugalmassági vagy Young-féle modulusz. A képlékeny alakváltozás a fémek maradandó
formaváltozása, amely akkor jelentkezik, ha a külső erő meghaladja a rugalmassági
feszültség (Re) értékét. Ezt követően megkezdődik a fém folyása, az Rp feszültség állandó
marad, a fém megkeményedik, megnő az erő és a feszültség, amíg eléri a legnagyobb
értékét, az Rm szakítószilárdságot, majd létrejön az anyag szakadása. E jelenségeket
legjobban a szakítódiagram ábrázolja, amely az anyagban fellépő R feszültség változását
mutatja a fajlagos alakváltozás ε függvényében.
Képlékeny alakítás során megváltozik a test alakja, de tömege és a részecskék
kapcsolata alapjában véve változatlan marad.
Anyagszétválasztás folyamán a szilárd test méretét, alakját változtatjuk, az anyag
részecskéinek kapcsolódási helyi megszüntetésével.
Bevonással a bevonóanyag alaktalan formában tapad a formáját változatlanul megtartó
alaphoz, miközben a bevonóanyag halmazállapota változhat.
Kötéslétesítéssel alakos vagy alaktalan anyagdarabokat oldhatóan vagy oldhatatlanul
kapcsolunk össze).
A fémek képlékeny alakításán a legelterjedtebb technológiai alkalmazás.
Megmunkálhatóságon egy anyag adott megmunkálási technológiára való alkalmasságát
értjük. A megmunkálhatóságot jellemezhetjük fizikai paraméterekkel (pl. olvadáspont),
anyagvizsgálati mérőszámokkal (pl. keménység) vagy úgynevezett technológiai
próbákkal.
Képlékenyalakítás
Külső mechanikai hatásra az egyes anyagfajták nagyon különbözően reagálnak. A fémek
és ötvözeteik jellemző tulajdonsága, hogy képlékenyen alakíthatók: a folyáshatárnál
nagyobb feszültségek hatására alakjuk maradandóan megváltozik. Az alakítást
szobahőmérsékleten vagy magasabb hőmérsékleteken végzik.
A képlékenység az anyagok tulajdonsága, amely lehetővé teszi, hogy alakjuk külső
terhelés hatására maradandóan megváltozzon anélkül, hogy az atomok közötti kötés
megszakadna, azaz alakváltozás közben az anyagban szakadás, törés következne be. A
fémek képlékenysége kristályos tulajdonságaikkal magyarázhatók. A képlékenyalakítás
technológiája az alakadás módszere, amelyben erőhatással az anyag szétválása nélkül
hozzuk létre a kívánt formát.
A képlékenyalakító eljárások osztályzása:
Hőmérséklet szerint: hidegalakítás, melegalakítás, félmeleg alakítás.
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Az alakított előgyártmány szerint: térfogat-alakítás, lemezalakítás.
Az eljárásváltozat szerint:
anyagszétválasztás (vágás).

alakítás

(anyagfolytonosság

megszakítása

nélkül),

A képlékenyen alakító technológiai eljárásokat a külső alakítóerő által létrehozott
mechanikai feszültség és a művelet jellege szerinti feszültségek alapján is lehet
csoportosítani.
Nyomásos alakítás: a fő alakváltozást egy- vagy többtengelyű nyomófeszültség hozza
létre (kovácsolás, hengerlés, kisajtolás, folyatás).
Húzó-nyomó alakítás: az alakváltozás húzó- és nyomófeszültségek együttes hatására jön
létre (rúd-, drót- és csőhúzás, mélyhúzás).
Húzó jellegű alakítás: egy- vagy többtengelyű húzófeszültség segítségével történik az
alakítás (nyújtva hengerlés, feltágítás, domborítás).
Hajlítóalakítás: vékony termékek hajlítása, például a lemezek élhajlítása.
Alakítás csúsztatófeszültséggel: a szabadalakító kovácsolás technológiai műveletei közül
az áttolás és a csavarás sorolható ide.
Szabadalakító kovácsolás
Ütések között a munkadarabot elmozdítjuk úgy, hogy minden keresztmetszete
átkovácsolódjon. Előnye: egyszerű, változatos alak, nagyméretű alkatrészekhez is jó.
Hátránya: pontatlan (nagy ráhagyások vannak).
Melegalakítás
A melegalakítás során a darabot az anyag újrakristályosodási hőmérséklete feletti
hőmérsékleten alakítjuk. Az újrakristályosodási hőmérséklet nem egy bizonyos
hőmérséklet, hanem függ a fém olvadáspontjától. Melegalakítás során a felkeményedést
követi az újrakristályosodás, így az alakítás mértékének elvileg nincs korlátja. Fontos az
alakítás sebessége, hogy a darabnak „legyen ideje újrakristályosodni”. A fém szerkezete
melegalakításnál a többszöri újrakristályosodás hatására finomodik és a krisztallitok
felületén elhelyezkedő szennyező és az ötvöző dúsulások sorba rendeződve szálas
szerkezetet alakítanak ki. A szálak jól megválasztott technológia esetén követik a darab
alakját.
Hidegalakító eljárások
Képlékeny hidegalakítás: olyan alakadó technológia, amelyek a testet külső mechanikai
terhelésnek vetjük alá. Ennek hatására az anyag megfolyik és felveszi a szerszám által
meghatározott alakot, anyagi összefüggés megszakítása, törés, repedés nélkül.
Képlékeny hidegalakítás az ha jóval a kristályosodási hőmérséklet alatt végezzük a
megmunkálást. A képlékeny hidegalakítást tömeggyártásnál használjuk. Hidegalakításkor
erősen megnő a kristályhibák (diszlokációk) mennyisége. Ez növeli az anyag szilárdságát
és keménységét, csökkenti a nyújthatóságot (alakítási keményedés). A deformáció
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hatására a szemcseszerkezet bonyolult módon megváltozik: hosszú, elnyúlt szemcsék
alakulnak ki, melyek anizotrop tulajdonságot eredményeznek (alakítási textúra). A
hidegalakítás jelentős energiafelhasználást igényel, ezért a korszerű gyártástechnológiák
arra irányulnak, hogy az anyagot közel végső alakra öntsék (near-net-shape casting). Ez
valósul meg pl. a szalagöntés során (planar flow casting).
Lemezalakító technológiák
Megkülönböztetnek:
− vágás, kivágás, finomkivágás eljárásokat;
− hajlítás, élhajlítás műveleteket;
− mélyhúzás, mélynyomás, flexibilis szerszámmal való alakítást;
− robbantásos alakítást;
− víz alatti alakítást.
Zömítés: térfogat-alakító eljárás. A gépipari üzemekben, hidegalakítással végzett
alkatrészgyártás leggyakrabban előforduló művelete. Zömítéssel olyan alkatrészek
állíthatók elő, amelyeken fejek, vállak vannak kiképezve (szegek, szegecsek, csavarok),
illetve amelyek a keresztmetszet, egész hossz mentén történő növelésével állíthatók elő
(hatlapfejű anya előgyártmánya). A hidegzömítés és a melegzömítés az iparban egyaránt
elterjedt eljárás.
A zömítést úgy kell megtervezni a hidegzömítést, hogy a zömítendő anyagrész a zömítés
közben ne hajoljon ki, törés és repedés nélkül viselje el a kívánt mértékű képlékeny
alakváltozást.
Kihajlítás: a lemez egyes részeinek kihajlítása a bevágási helyeken.
Göngyölítés: az előhajlított szélű lemez gyűrű alakú behajlítása.
Élhajlítás: a lemez két részének, adott hajlítási tengely mentén, adott szögben és
hajlítási sugárral való alakítása.
Mélynyomás: sík lemezből, üreges forgástestek alakítása forgó, mélynyomó formán
nyomással.
Bordarogyasztás: üreges lemezalkatrészek keresztmetszetét helyileg növelő eljárás.
Nibbelés: egyedi gyártás esetén alkalmazott kicsipkedő vágás, pl. koordinátaasztalon
végzett rezgővágás.
Mélyhúzás: sík lemezből üreges testet állítunk elő egy vagy több lépésben. A mélyhúzás
technológiai paraméterei: teríték mérete, alakja; hány lépésben húzható; műveletközi
lágyítások száma; ráncgátló alkalmazása szükséges-e; mélyhúzó erő; alakítási munka.
Hengerlés: két vagy több vízszintes (vagy függőleges) henger között átvezetett anyag
vastagságcsökkentési eljárása.
Forgácsolhatóság
A forgácsolással alakadó eljárások során viszonylag nagymértékű anyagveszteség
(forgács) keletkezik. Ehhez jelentős energia- és időigényesség is társul, ami az egyik
legköltségesebb technológiává teszi a forgácsolást. A forgácsolhatóságot jellemző
tényezők:
− szerszámkopás, éltartam;
− munkadarab felületi minősége;
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− a forgács alakja és terjedelme;
− a forgácsolóerő;
− a forgácsolási hőmérséklet.
Az anyagjellemzők és a forgácsolhatóság kapcsolata: a nagy szilárdság, keménység a
forgácsolhatóságot rontja; a nagy fajlagos nyúlás, kontrakció a forgácsolhatóságot
javítja, ha a szilárdság nem túl alacsony; az alakítási keményedésre való hajlam a
forgácsolhatóságot rontja.
Kedvezően forgácsolható acélok: automataacélok:
tellúrötvözéssel javítják a forgácsolhatóságot.
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3. NEMFÉMES SZERKEZETI ANYAGOK

A fémek mellett más szerkezeti anyagokat is használ az ipar. Ezek az anyagok
ugyanolyan jelentőségűek és fontosak. A nemfémes szerkezeti anyagok csoportosítása:
polimerek (műanyagok szóhasználat elterjedt), kerámiák és az ezek keverékébőlkombinációjából gyártott kompozitok. Kompozit az üvegszál erősítésű polimer, amit pl.
hajók építésénél használnak. A polimerek és kerámiák további alcsoportokra bonthatóak
attól függően, hogy a természetben megtalálhatóak vagy mesterséges előállításúak.

3.1 Polimerek
3.1.1 Természetes polimerek
A természetes polimerek gyakorlati szerepe egyre nő, mivel alapanyagukat az élő
szervezet képes folyamatosan újratermelődni. A természetes polimereket élő szervezetek
hozzák létre, állítják elő. Alkotóelemei: szén, hidrogén, oxigén, nitrogén és további kis
rendszámú elemek. Ezekből az elemekből kémia szabályok szerint molekulák jönnek
létre. Ezen molekulák, a monomerek ismétlődéséből kötések segítségével polimerek
jönnek létre.
A polimerek származásuk alapján lehetnek állati, illetve növényi eredetűek. Ezeken belül
további csoportosítás lehetséges attól függően, hogy hol keletkeznek [1].

3.1.1.1 Növényi eredetű polimerek
Ezen anyagok nagy részben cellulózrostokból épülnek fel, amelyek a szilárdságot
biztosítják. Szerkezeti anyagként jelentős mértékű a felhasználásuk: fa, nád szalma,
gyékény, bambusz, sás, haszonnövények szárai.

3.1.1.2 Állati eredetű polimerek
Állati eredetű anyagok szerkezeti anyagokként további feldolgozással használhatók. Ezek
az anyagok a következőek: toll, szőr, gyapjú, bőr, agancs, kagylóhéj, csont. Szerkezeti
anyagként való alkalmazásuk a jelen korban szokatlannak és feleslegesnek tűnik. A
gyapjút épületek hőszigetelésére használják Ausztráliában.
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3.1.2 Mesterséges polimerek
Mesterséges úton előállított szerves vegyületek. Alapanyaguk lehet természetes (állati
vagy növényi) vagy kőolaj feldolgozásából készített mesterséges vegyületek. Nagyon
fontos hogy a polimerek nem egyenlők a műanyagokkal. A műanyagok tulajdonságait
ebben a fejezetben mutatjuk be (a műanyagok több anyag keverékéből állnak, amelyek
legalább egy komponense polimer. A többi kitöltő-, vázanyag, öregedést gátló,
feldolgozást segítő adalékanyag). A polimerek önálló alakkal, térfogattal, pontosan
meghatározott olvadás- és forrásponttal rendelkeznek. Eredet szerint:
Természetes alapú: természetben található makromolekulákból állítható elő;
cellulózból, fehérjéből (pl. a tej kazeintartalmából), kaucsukból, növényi olajból.
Mesterséges vagy szintetikus alapú: a makromolekulákat szintetikus úton állítják elő
pl. kőolajból.
Csoportosításuk
Előállítás alapján
− polimerizációval,
− polikondenzációval,
− poliaddícióval.
Hővel szembeni viselkedése lehet
− hőre lágyuló (termoplaszt),
− hőre keményedő (duroplaszt).
Eredet szerint vannak
− természetes,
− mesterséges polimerek.
Az atom, atomcsoportok elrendeződése a molekulalánc hosszában lehet
− izotaktikus alakzat (csak az egyik oldalon helyezkednek el csoportok),
− szindiotaktikus (váltakozva helyezkednek el csoportok),
− ataktikus alakzat (statisztikusan rendezetlenül helyezkednek el).
Forma
−
−
−

alapján lehetnek
amorf (rendezetlen),
kristályos,
részben kristályos.

3.1.2.1 Műanyagok (adalékolt polimerek)
Szerves vegyületek, amelyek óriásmolekulából állnak, előállításuk szintetikus úton
történik természetes vagy mesterséges anyagokból.
A molekulák elrendezése lehet: láncmolekula, térhálós szerkezet, kopolimer: többfajta
monomer alkotja.
A műanyagok csoportosítása a hővel szembeni viselkedés alapján
Hőre lágyuló (termoplaszt) műanyagok:
− láncmolekulákból épülnek fel,
− olvasztás–szilárdulás reverzibilis,
− erős kémiai kötés a láncon belül,
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−
−

láncok közötti kötés gyenge,
hő hatására az anyag meglágyul, majd megolvad.

Hőre nem lágyuló (duroplaszt) műanyagok:
− szerkezetük irreverzibilis megváltoztatásuk nélkül már képlékeny vagy folyékony
állapotba nem hozható,
− feldolgozásuk során csak egyszer alakíthatók plasztikusan,
− térhálós molekulaelrendezéssel jellemezhetők,
− ha a hőmérséklet a bomláspont fölé emelkedik, a láncon belüli kötések sérülnek, a
műanyag bomlik (szenesedik),
− molekuláit erős vegyi kapcsolat köti össze.
Makromolekulák előállításának módja szerint:
− Polimerizációs műanyag: aktivált monomerek lánccá kapcsolódnak, melléktermék
kialakulása nélkül, a polimerizációs folyamat gyors.
− Polikondenzációs műanyag: különböző típusú monomerek kapcsolódnak össze
polimerré, melléktermék (víz, ammónia) keletkezése során. A melléktermékképződés során az anyag zsugorodik, a folyamat lassú.
− Poliaddíciós műanyag: a folyamat során az egyes atomok a többfajta monomer
között átmennek az egyikről a másikra, nincs szénből álló gerincük, melléktermék
nem keletkezik, a folyamat sebessége lassú.
A műanyagok szerkezete meghatározó, mert a makromolekula alakja, nagysága,
elhelyezkedése hat a:
− kristályosodási hajlamra,
− sűrűségre,
− mechanikus és termikus tulajdonságokra,
− vegyi és elektromos tulajdonságokra,
− duzzadási és oldódási tulajdonságokra.
Másodlagos szerkezeti jellemzők szintén befolyásolják az anyag tulajdonságait, pl. a
láncmolekulák típusa más tulajdonságot okoz:
− nyújtott láncmolekula (cellulóz),
− gombolyag láncmolekula (polisztirol),
− hajtogatott láncmolekula (polietilén),
− spirál molekula (polipropilén).
A műanyagok tulajdonságai:
− kis sűrűség, acélokénak 15-25%-a,
− kedvező kopási és siklási tulajdonságok,
− szakítószilárdságuk a fémeknél kisebb,
− nagy a deformáció tartós terhelésre,
− jelentős a feszültségrelaxáció,
− rugalmas és maradó alakváltozás,
− kedvező rezgéscsillapító hatás,
− elektromos szigetelő, hőszigetelő képesség,
− hővel szemben érzékenyek,
− jó vegyszer- és korrózióállóság,
− öregedésre hajlamosak, pl. UV-sugárzás.
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Műanyagok főbb fajtái
Közönséges műanyagok: tömegcikkek előállítása, csomagolástechnika pl. PVC, polisztirol
(PS), polietilén (PE).
Általános műszaki műanyagok: technikai, gépészeti felhasználás, jobb mechanikaiszilárdsági tulajdonságok, pl. polikarbonát (PC), polipropilén (PP)
Nagy teljesítményű műszaki műanyagok: speciális tulajdonságúak, nagy hőállóság,
szilárdság, igényes műszaki megoldásokhoz szükséges jellemzők. pl. poliamid (PA),
poliészter.
Hőre nem lágyuló műanyagok:
− Fenolgyanták: nagy keménységűek, hő- és vegyszerállóak, csak töltő-erősítő
anyaggal keverve használják. Felhasználási terület: csapágyak, perselyek,
kapcsolók, fékbetétek, fogaskerekek.
− Aminogyanták: töltő-erősítő anyaggal keverve használják; szilárdsági tulajdonsága
jó, fényre nem érzékeny, faipari ragasztó, szigetelőhab, kapcsoló alapanyag.
− Poliészterek: töltő-erősítő anyaggal keverve használják, vegyszer-, hő- és
korrózióálló.
Felhasználható:
hajótestek,
tartályok,
karosszériaelemek
készítéséhez.
− Epoxigyanták: edzőanyag hozzáadásával térhálósodó, tapadóképességük, kémiai
ellenálló képességük jó. Felhasználható: lemezalakító szerszámok, idomszerek,
sablonok, hajótestek, karosszériaelemek gyártására.
− Szilikon: víztaszító, nem éghető.
Hőre lágyuló műanyagok:
− Poliamidok (PA) kopásálló, szívós, nagy hajlítószilárdság. Felhasználási terület:
csapágyak, fogaskerék, golyóskosár, korrózióálló bevonatokra.
− Polipropilén
(PP):
PE-nél
szilárdabb,
kis
feszültségkorróziós
hajlam,
erősítőszálakkal
merevsége
tovább
növelhető.
Felhasználása:
nagyobb
igénybevételnek kitett alkatrészek.
− PVC: elektromos szigetelés, vegyszerállóság. Felhasználási területe: csövek,
lemezek, vegyszerálló bevonatok, csomagolófóliák, borítóanyagok, kábelszigetelés,
műbőr, padlóburkoló stb.

− Polietilén: (PE) viasszerű, sima felület, jól színezhető, jól hegeszthető, jó
elektromos szigetelő, csekély vízfelvevő, vízáteresztő képesség. Felhasználási
terület: csomagolóanyag, fólia, tartályok, zsákok, tömítések, szerelvények.

3.1.3 A műanyagok feldolgozása
Forgácsolás: gépekkel vágás, fúrás, csiszolás, marás. Ügyelni kell a túlmelegedésre.
Hűtésre általában sűrített levegőt vagy vizet használnak [1, 2].
Forgácsolás nélküli eljárás: hőre lágyuló műanyagok: hő és nyomás segítségével
formázzák az anyagot, majd hűtik: hőre keményedő műanyagok: a formadarab
kialakítása közben hő és vegyszerek segítségével alakítják ki a végleges szerkezetet.
Fröccsöntés: a hőre lágyuló műanyagok feldolgozásának egyik legelterjedtebb módja. A
megömlesztett műanyagot megfelelő nyomással a hűtött szerszámba lövellik. Az
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alapanyag az adagolótölcséren keresztül jut a plasztifikáló tölcsérbe. A tölcsér másik
vége fűtött, itt egy befröccsentése való mennyiség gyűlik össze. Az anyag ez alatt
különböző hőmérsékleti és nyomásszakaszokon halad át. Az erőteljes keverés, gyúrás
hatására teljesen képlékeny ömledékké válik. A dugattyú a fúvókán át a zárt
szerszámban fröccsönti a megömlesztett műanyagot.
Extrudálás: folyamatos fröccsöntésnek, alaksajtolásnak is nevezik. Az ömledék állapotba
hozott és a megfelelő hőmérsékletre felmelegített anyagot állandó forgó mozgást végző
csiga, állandó csökkenő keresztmetszeten keresztül továbbítja az adott alakú és
meghatározott keresztmetszetű szerszámhoz, amelyen átsajtolja és egy vég nélküli
termékké alakítja. A feldolgozógép a por vagy granulátum formájú anyag egyenletes
szállítását, gáztalanítását, megömlesztését, homogenizálását, megfelelő nyomásra
hozását és mindemellett a szerszámmal az alakadást is végzi.
Vákuumformázással fólia és lemez alakítható. Elterjedtebb a negatív és szívóeljárás, –
ennek elve látható az ábrán. A hőre lágyuló műanyag fóliát vagy lemezt formára alakítják
a vákuumfóliázással. Először az anyagot sugárzó hővel optimális hőmérsékletre
melegítik, majd szerszámba húzva lehűtik.
Kalanderezés: lemezek, fóliák gyártása forgó hengerpár között. A kalanderezés
technológia műveletével a képlékenységig melegített, viszkózus anyagot több, egymást
követő forgó hengerpár fokozatosan egyenletes vastagságú réteggé, fóliává alakítja. A
hengerek hűthetők és fűthetők, általában 60 cm átmérőjűek, 120–180 cm hosszúak, a
távolságuk változtatható. Az egymást követő hengerek hőmérséklete és kerületi
sebessége nagyobb, ez lehetővé teszi a hengerek közötti fólia haladását. A fólia szélét le
kell vágni.

3.2 Kerámiák
Mesterségesen előállított szervetlen anyagok. Az atomok között kovalens vagy ionos
kötés van. Ipari felhasználásukat az indokolja, hogy a műszaki kerámiák rendkívül
kemények, kopásállók, vegyileg ellenállók. A kerámiák előállítása és gyártása a
természetben található ásványok tisztításán és aprításán alapul. Kiinduló anyagként
kvarchomokot, kaolint, földpátot, bauxitot stb. használnak fel.

3.2.1 Kerámiák csoportosítása
A kerámiákat különböző módon lehet csoportosítani [3]:
Szerkezet szerint amorf (pl. üveg), kristályos (pl. bór-nitrid), vegyes.
Eredet szerint természetes anyagok (pl. kő), mesterséges kerámiák (pl. szilícium-karbid).
Kerámiák alkotók szerint
Oxidkerámiák>

Kristályos oxidkerámiák>

Természetes kerámiák
Égetett agyagkerámiák
Szinterezett műszaki kerámiák
Kristályos hidrátok

Amorf oxidkerámiák, üvegek
Nemoxidos kerámiák> Egyatomos kerámiák
Vegyületkerámiák
A nemoxidos kerámiák lehetnek egyatomos kerámiák, vegyületkerámiák.
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Gyártás szerint olvasztás (üveggyártás), hidrátkötés
(agyagáruk), porkohászat (műszaki kerámiák).

(cement),

nedves

formázás

A kerámiák tulajdonságai:
Kedvező tulajdonságok
I. Mechanikai: nagy keménység, nagy szilárdság, nagy kopásállóság, alaktartás
(merevség), csekély tömeg.
II. Elektromos: nagy elektromos szigetelőképesség, nagy átütési szilárdság, kedvező
dielektromos/ferroelektromos tulajdonságok, jó piezoelektromos tulajdonságok.
III. Termikus: magas alkalmazhatósági hőmérséklet, csekély hővezetés/hőszigetelés,
kicsi hőtágulás, magas hőmérséklet esetén is nagy alaktartósság.
IV. Kémiai/biológiai: korrózióállóság, időjárás-állóság, kedvező fiziológiai jellemzők,
kedvező élelmiszer-ipari jellemzők, kedvező katalizációs jellemzők.
Kedvezőtlen tulajdonságok: ridegség, kritikus repedésnövekedés,
nehézkes
illesztés
és
kötéskialakítás,
csekély
képlékenység,
keménymegmunkálás, magas gyártási költség.
Csoportosításuk funkció alapján
Szerkezeti kerámiák:
−
magas hőmérsékletű, nagy szilárdságú kerámiák,
−
porózus kerámiák,
−
kerámia csapágyak,
−
vágószerszámok,
−
energiatermelésben és- tárolásban alkalmazott kerámiák,
−
méhsejt szerkezetű, kordieritkerámiák,
−
orvosi kerámiák,
−
rétegszerkezetű kerámiák,
−
kerámia mátrixú társított anyagok (kompozitok).
Funkcionális kerámiák:
−
hőszigetelő és hővezető kerámiák,
−
félvezető kerámiák,
−
ionvezető kerámiák, oxigénérzékelők (szenzorok),
−
kerámia tüzelőanyag-cellák,
−
piezoelektromos kerámiák,
−
dielektromos kerámiák,
−
mágneses kerámiák,
−
optoelektronikai kerámiák,
−
szupravezető kerámiák.
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hősokkveszély,
hosszadalmas

3.2.2 A kerámiák gyártása
A kerámiák képlékenyen nem alakíthatók, előállításukra általában porkohászati
technológiákat használnak (szinterelés). A gyártási eljárásoknál a terméket olvasztás
nélkül állítják elő: először finom port készítenek, azt tömörítik (formázzák), végül magas
hőmérsékleten izzítják (szinterelik) [3].

3.1 ábra: A kerámiák gyártása
Forrás: [3]
Porkészítés
Fontos a tisztaság, egyenletes szemcseméret, keverés, valamint a reprodukálhatóság.
Így lehet szűk tűrést elérni (± 0,5 %) száraz préselés esetén extrém egyenletes
porgranulátumok segítségével. A porkészítés legfontosabb alapfeltételei a következők.
−
−
−

Gondosan ellenőrzött körülmények között kell végezni a kívánt morfológia, átlagos
részecskeméret és- eloszlás, valamint összetétel elérése céljából.
Jellegzetes mérettartomány: 0,1–30 μm.
A nagy fajlagos felület miatt jelentős az elszennyeződés veszélye, szubmikronos
poroknál a részecskék összetapadása (agglomeráció).

Eljárásai: az anyag kémiai jellege és mechanikai tulajdonságai alapján nagyon sokféle
lehet.
Szilárd fázisban: őrlés (rideg anyagok esetén), termikus bontás, oxidáció, redukció.
Folyadékfázisban: oldószerelvonás (spray drying) kerámiáknál, szol-gél átalakulás,
lecsapatás, fémolvadékoknál: atomizálás.
Gázfázisban: gázok szintézise, plazmaeljárások.
Formázás
A porok tömörítése kompakt, de kis szilárdságú termékké (a porozitás: 25–50
térfogat%). Eredményül könnyen kezelhető, megmunkálható terméket kapunk (green
compact vagy green body). A tulajdonképpeni formázás előtt történik a por előkészítése:
a porokat a kívánt arányban összekeverik, homogenizálják. Ekkor keverik be a különféle
adalékokat, valamint a formázást könnyítő segédanyagokat. Utóbbiak a formázást vagy a
szinterelést segítik. A bekeverés gyakran golyósmalomban történik. A homogenizálás
előnyös a porszemcsék összetapadásának csökkentésében. A homogén keverék
előállítása a jó minőségű végtermék előállításának egyik legfontosabb előfeltétele.
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Módszerek:
−

Préselés (pressing): A port szerves kötőanyaggal (gyakran polietilén-glikollal) 3040 térfogat%-ban összekeverik, majd présszerszámban préselik. Jellegzetes
nyomás: 20–150 MPa. A módszer egyszerű, jól automatizálható. Hátrány, hogy az
erőhatás egytengelyű, a porrészecskék egymással és fallal történő súrlódása miatt
a tömörödés nem egyenletes. Égetés után alakváltozás következhet be.

−

(Hideg) izosztatikus préselés (rubber mold pressing): A port gumizacskóba töltik,
majd folyadékban préselik (a nyomás jellemzően 100 MPa). Előnye: egyenletes
tömörödés.

−

Extrudálás (extrusion molding): Képlékeny masszát extrudálnak megfelelő
nyíláson keresztül. Rudak, csövek, üreges idomok kialakítására használják, főleg
kerámiák esetében.

−

Öntőpépes öntés (slip casting): Vizes szuszpenziót készítenek, majd ezt porózus
(gipsz) formába öntik. A forma beszívja a vizet, a szilárd rész kivehető. A
porcelángyártás ősi módszere.

−

Fröccsöntés (injection molding): Képlékeny masszát készítenek szerves kötőanyag
(gyakran parafin: viasz 1:1) segítségével (15–20 térfogat%), majd ezt a
szerszámba nyomják. Bonyolult alakú termékek is készíthetők. Az eljárást
eredetileg műanyag formák gyártásánál használták, ma már elterjedt a kerámiák
esetében is. A formázás után a szerves kötőanyagot vagy a vizet szárítással
eltávolítják. A végtermék minősége szempontjából a homogenitás biztosítása
alapvetően fontos.

Égetés/szinterelés (firing/sintering)
A por vagy a kompakt hőkezelése a főkomponens olvadáspontjánál alacsonyabb
hőmérsékleten, a kívánt szilárdság elérése céljából. Ez a termék előállításának utolsó
szakasza. A szinterelt anyag (főleg a kerámia) csak nagyon nehezen munkálható meg
(polírozás, vágás). A szinterelés körülményei nagyban meghatározzák a termék
mikroszerkezetét és így a tulajdonságait. A szinterelés hajtóereje a felületi energia
csökkenése. A szinterelés bonyolult folyamat szerint történik, amelyben a diffúzió játszik
döntő szerepet. A részecskék érintkezési pontjánál először úgynevezett nyak képződik, a
pórustér nyitott. A szinterelés folyamata során a pórustér bezáródik, majd különálló
pórusok keletkeznek. Végül ezek térfogata csökken.
Módszerek:
−

Hagyományos szinterelés (standard pressure sintering):
hőmérsékleten, levegőn vagy védőgázban. Időtartama több óra.

−

Melegpréselés (hot pressing, HP): A porok szinterelése egyirányú (egytengelyű)
nyomás alatt történik. Előnyei: a szinterelési hőmérséklet csökkenthető, kis
porozitású és finom szemcseszerkezetű termék készíthető. Hátrány: különleges
anyagú (hőálló) szerszám szükséges.
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Izzítás

magas

−

Meleg izosztatikus préselés (hot isostatic pressing, HIP): A szinterelés nagy
nyomáson és magas hőmérsékleten történik, közvetítő gáz (általában argon) mint
nyomásátadó közeg alkalmazásával. Előzetesen előszinterelt (zárt pórusú)
anyagnál tokozás nélkül, egyébként tokozott anyagon alkalmazzák. Előnyei:
alacsonyabb hőmérséklet is elegendő, mint a hagyományos szinterelésnél,
pórusmentes, finomszemcséjű termék készíthető, nincs présszerszám, számos
olyan por esetén is eredményre vezet, mely másképpen nem zsugorítható
pórusmentesre.

−

Reaktiv szinterelés (reaction sintering): A szinterelés közben kémiai reakció is
lejátszódik.

−

Folyadékfázisú szinterelés (liquid phase sintering): Olyan porkeveréket
szinterelnek ezzel a módszerrel, melynél az egyik (néhány százalékban levő)
komponens olvadáspontja lényegesen alacsonyabb a másikénál. Az égetést az
alacsonyabb olvadáspont feletti hőmérsékleten végezve folyadékfilm alakul ki a
szilárd szemcsék felületén. Ez elősegíti a részecskék közötti anyagtranszportot.
Lehűléskor az olvadék kristályos vagy üvegszerkezetben szilárdul meg. Feltétel,
hogy az olvadék nedvesítse a szilárd részecskéket, valamint részleges oldódás is
bekövetkezzen. Előnyök: lehetővé válik a nehezen szinterelhető anyagok
pórusmentes zsugorítása; alacsonyabb hőmérsékleten történik, mint a
hagyományos szinterelés. Hátrányok: a magas hőmérsékletű szilárdság csökken,
a kúszás növekszik.
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4. ANYAG- ÉS SZERKEZETVIZSGÁLATOK

4.1 Az anyagvizsgálat típusai
Az anyagvizsgálatok különböző műszaki termékek tervezését, gyártását és
karbantartását teszik lehetővé. Az anyagvizsgálati eljárások segítségével el lehet dönteni,
hogy az adott anyag alkalmas-e rendeltetésszerű használatra. Célja:
az anyagokra jellemző fizikai, technológiai stb. alapadatok, mutatószámok
meghatározása;
− a gyártás, feldolgozás, szerelés során az anyagok tulajdonságainak ellenőrzése;
− az üzem közben előforduló igénybevételek reprodukálásával az anyagok
viselkedésének vizsgálata az adott igénybevétel esetén;
− az anyaghibák feltárása.
Az anyagvizsgálati eljárások szigorúan szabványosított módszerek, eljárások, amelyek
által a vizsgált tulajdonságok garantáltak, a különböző helyeken és időkben
meghatározott adatok egymással összevethetők.
−

Az anyagvizsgálat során az anyag következő paramétereit határozzák meg:
−
−
−
−

–

Fizikai: szín, sűrűség, olvadás- és dermedéspont.
Kémiai: legfontosabb feladata a gyártmányok és alkatrészek kémiai
összetételének meghatározása: korrózióállóság, savállóság.
Mechanikai:
közvetlenül
felhasználható
mérőszámokat,
anyagjellemzőket
szolgáltatnak a méretezés számára: keménység, szilárdság, rugalmasság.
Technológiai: az anyagok bizonyos célra való alkalmasságát mutatják meg:
önthetőség, hegeszthetőség, forgácsolhatóság.
Metallográfiai: a fémes anyagok szerkezetét és átalakulási tulajdonságait
határozzák meg.
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4.1 ábra: Az anyagvizsgálatok célja
Forrás: [1]
Az igénybevétel típusa szerint a következő vizsgálatokat különböztetjük meg: statikus,
dinamikus, ismételt igénybevételű.
Aszerint, hogy a vizsgált minta a vizsgálat során tönkremegy-e, vagy a továbbiakban is
felhasználható marad, megkülönböztetünk:
−
−

roncsolásos: mechanikai és technológiai vizsgálatok,
roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárásokat: hibakereső vizsgálatok nagy része.

4.2 Anyagszerkezet-vizsgálatok
A makroszerkezet értelmezhető az anyag(darab) külsejére, mint külső makroszerkezet,
és belsejére, mint belső makroszerkezet. Az atomi szintű összetétel felé haladva
beszélhetünk tágabb és szűkebb mikroszerkezetről. A mikroszerkezetet boncolgatva
eljutunk a szubmikroszkópikus rácsszerkezethez, majd a rácselemszerkezethez. Végül az
anyag számunkra fontos tulajdonságait még lényegesen befolyásoló atomi
kötésszerkezethez, ill. atomszerkezethez érünk.
A külső makroszerkezeti geometria által behatárolt térfogatot a belső makroszerkezet
szerinti folytonossággal tölti ki az anyag. A mikroszerkezetet az anyagfolytonosságot
biztosító, egymással összeépült fázisok jelentik. A fázisok jól meghatározható felülettel
(fázishatárral) körülvett anyagrészek, amelyekben a fizikai és a kémiai tulajdonságok
azonosak. A legtöbb anyagunk heterogén, azaz nem egyetlen fázisból épül fel, hanem
két- vagy több fázis eredőjeként áll elő. A tágabb mikroszerkezetet a fázisok alkotta
mikrostruktúra
egésze
jelenti,
beleértve
a
fázisok
morfológiáját
(alaktani
jellegzetességeit), egymáshoz képesti eloszlását, arányát. [2]
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A fémek esetében különösen nagy jelentősége van a tágabb mikroszerkezetnek, amit ez
esetben szövetszerkezetnek nevezünk, ill. a benne megkülönböztethető részeket
szövetelemeknek tekintjük. A többséget adó fázisban (mátrixban) a második, ill. további
fázisok eloszlása lehet egyenletes vagy egyenlőtlen, finom- vagy durvaméretű, aminek a
tulajdonságok befolyásolásában nagy szerepe van. [2]
A metallográfia a fémek és ötvözetek fizikai, kémiai tulajdonságait kutatja, a fémek
síkcsiszolatainak készítésével és elemzésével foglalkozik. Segítségével információkat
nyerhetünk
az
anyag
mikroszkópos
szerkezetéről
(mikroszerkezetéről
vagy
szövetszerkezetéről). Megismerhetjük az anyag kristályszerkezetét, az anyagot alkotó
fázisok mennyiségét, milyenségét, szemcsenagyságát, szemcseeloszlását.
A vizsgálatok során feltárhatóak az anyagban lévő anyaghibák (repedések, zárványok,
dúsulások, inhomogenitások, stb.). Metallográfiai módszerekkel nemcsak fémek, hanem
kerámia, polimer, kompozit és más anyagok is vizsgálhatók. [3]
A vizsgálathoz elengedhetetlen a mintavétel és a minták szakszerű előkészítése. Ahhoz,
hogy az anyagok szövetszerkezetét mikroszkóppal eredményesen lehessen vizsgálni,
megfelelő csiszolatot kell rajtuk készíteni (azaz a mintadarabon egy sima, sík felületet
kell kialakítani.). Ez nem egyszerű feladat; különösen, ha figyelembe vesszük a
vizsgálandó anyagok sokféleségét és a vizsgálatok változatos céljait. Másképpen kell
csiszolni, polírozni, maratni az alumíniumot, a keményfémet, az öntöttvasat, a lágyacélt,
a sárgarezet; a kerámiákat, a kompozitokat, stb. [3]
A megfelelő módszerek és eszközök (minta-előkészítő és vizsgálóberendezések)
kiválasztása és helyes alkalmazása kulcskérdése a metallográfiai vizsgálatoknak. A
csiszolatok gyenge minősége miatt a vizsgálatokból származó következtetések nem
mindig megfelelőek. A gazdasági szempontokat is figyelembe véve az sem mindegy,
mennyit kell várni egy anyagvizsgálat eredményére és ez mekkora munkaerő-ráfordítást
igényel. [3]

4.2.1 Minta-előkészítés
Mintavétel
A mintavétel során figyelembe kell venni a vizsgálni kívánt anyag tulajdonságait. Fontos,
hogy a mintadarab valóban a vizsgálandó anyagra jellemző legyen (pl. magába foglalja
az anyaghibás részeket) és változatlan maradjon a kivágás műveletei közben. Fokozattan
ügyelni kell arra, hogy a mintát a mintavétel (vágás, darabolás) során mechanikai vagy
hőhatás ne érje, hogy ne következzen be szövetszerkezet- vagy kristályszerkezetváltozás. A megfelelő mintavételhez alkalmazandók az olyan vágógépek, amelyek
hűtőrendszerrel is rendelkeznek. A helyes vágási sebesség megválasztásával javítható a
vágás felületének minősége, így a csiszolási művelet ideje csökkenthető. A minta mérete
elsősorban attól függ, hogy makroszkópos vagy mikroszkópos vizsgálatot akarunk
végrehajtani. A minta maximális méretét az esetlegesen alkalmazott beágyazás
határozza meg. A mikroszkópos vizsgálatra kivágott mintadarab optimális mérete 10–25
mm élhosszúságú kocka vagy ugyanilyen átmérőjű és magasságú henger [3].
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Mintabefogás és beágyazás
A mintabefogás kicsi, kézzel nehezen fogható daraboknál elengedhetetlen (rugó,
csavarfej, forgács stb.). A minták befoghatóak mechanikusan egy arra alkalmas tartóba,
vagy beágyazhatóak pl. műanyagokba, alacsony olvadáspontú fémekbe vagy
ötvözetekbe. Mechanikus befogás során a mintát leggyakrabban fémkeretbe teszik és
csavarral rögzítik. Ennél egy korszerűbb módszer a beágyazás. Nagyobb darabokat is
hasznos beágyazni, egyrészt az egységes tárolás érdekében, másrészt a
beágyazóanyagra könnyű feliratokat, azonosítókat jelölőtollal felvinni. Szintén szükséges
a minta beágyazása automata polírozó alkalmazásánál, mivel a fejbe csak szabályos (25,
30, stb. mm átmérőjű) minta fogható be). Jelenleg a műgyantába való beágyazás a
legelterjedtebb. A beágyazásnak két típusa van, a hideg- és a melegbeágyazás.
Melegbeágyazás során a műgyanta melegen, nyomás alatt keményedik meg a minta
körül, míg hidegbeágyazáskor nyomás nélkül, hidegen (szobahőmérsékleten)
keményedik. A minta anyaga alapján lehet eldönteni, hogy alkalmazható-e a
melegbeágyazás, ha igen, ezt kell választani, mert gyorsabb és a mintarögzítés
stabilabb. Tudnunk kell, hogy a melegbeágyazó készülékek emelt hőmérsékletet (kb. 190
°C) alkalmaznak a beágyazóanyag megfelelő térhálósítása céljából, és ez a minta
szerkezetében változást okozhat. Ezért amikor a minta sérülhet a nagyobb
hőmérsékleten (pl. elektronikai alkatrészek, implantátumok esetében) a hidegbeágyazást
célszerű választani.
Csiszolás
A beágyazott minták felületének durva előkészítése csiszolással, több lépcsőben, egyre
finomabb szemcsenagyságú korongok segítségével történik. A csiszolókorongok
szemcséinek anyaga leggyakrabban szilícium-karbid, cirkónium-oxid, króm-oxid vagy
gyémántszemcse. A csiszolópapírok szemcsefinomságát számmal jelzik, minél finomabb
szemcsék vannak a korongon, annál nagyobb a számozása. A csiszolást lehet kézzel,
géppel (automatikus befogó segítségével), szárazon vagy nedvesen végezni. A nedves
csiszolás előnye, hogy csiszoláskor por nem keletkezik, a víznek (vagy egyéb
folyadéknak) hűtő és kenő hatása csiszoláskor a próbát nem engedi felmelegedni. Kézi
csiszolás során a mintát a csiszolást végző kézzel tartják a forgó csiszolókorongon
állandó pozícióban, nem túl erősen nyomva a koronghoz. A korongra folyó víz biztosítja a
minta hűtését és a megfelelő kenést, valamint eltávolítja a levált részecskéket. A
csiszolást addig kell folytatni az adott fokozaton, amíg a csiszolt felületen már csak az
utoljára használt szemcsék egyenletes karcai láthatók. A csiszolást úgy végezzük, hogy a
frissen keletkezett karcok merőlegesek legyenek az előző művelet nyomaira, azaz a
mintát 90o-kal kell elforgatni minden egyes csiszolási fokozatban. Két fokozat között a
mintát minden esetben alaposan meg kell mosni, hogy a nagyobb csiszolószemcsék a
finomabb fokozatúra ne juthassanak át, azok ugyanis összekarcolják a csiszolatot. A
csiszolást a legdurvább (120, 180 vagy 240 jelű) papíron szokás kezdeni, hogy a vágási
nyomok eltűnjenek. Ezután térhetünk át a következő, finomabb szemnagyságú (320,
400, majd 600, 800, végül az 1000, 1200 jelű) csiszolópapírra. Ha a minta csiszolt lapján
már csak a legfinomabb papír karcai láthatók, a csiszolást befejezettnek tekinthetjük.
Polírozás
A polírozás során a mintának tükörsima felületet adunk a polírozóanyag és
polírozókorong segítségével. A polírozást mechanikus, kémiai és elektrolitos úton
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egyaránt végezhetjük. A mechanikus polírozáshoz a korongos csiszológépekhez hasonló
berendezéseket használunk. A korong anyaga lehet filc, bársony, vászon vagy egyéb,
finom tapintású korszerű anyag. A polírozóanyag leggyakrabban desztillált vízben
szuszpendált alumínium-oxid, magnézium-oxid por vagy gyémántpaszta (ez utóbbi a
rendkívüli keménysége miatt manapság a legtökéletesebb csiszolóanyag). A polírozás a
polírozógépen végezhető kézzel vagy automata polírozófejjel. Az automata polírozógépen
szabályozni lehet a csiszolótárcsa és a mintatartó fordulatszámát, a mintaleszorítási erőt
és az adagolt polírozóanyag mennyiségét. A polírozófej alkalmazásánál a beágyazott
minta méretének illeszkednie kell a fej fészkébe. Behelyezés után kell beállítani a
leszorítás erejét, ez egyes fejek esetében történhet mintánként külön-külön, de
lehetőség van azonos szorítási erő (központos leszorítás) választására is. A fej polírozás
során mozgatja a mintákat a korongon. Típusonként eltérő a mozgás, lehet forgatás vagy
excentrikus mozgás. Kézi polírozásnál a mintát a forgásiránnyal ellentétesen mozgatjuk
körbe (ujjaink között forgatjuk) a korongon, enyhe nyomással. Ennek oka, hogy ne
alakuljon ki egyirányú barázdáltság. A polírozás során a polírozóanyagot szükség szerint
juttatjuk a korongra. A polírozás végeztével a mintáról a csiszolóanyag maradványait
desztillált vízzel kell lemosni, majd alkohollal leöblíteni és meleg levegőáramban
foltmentesen kell megszárítani. A polírozás után a polírozókorongot alaposan ki kell
mosni. A helyesen elvégzett polírozás után a minta felülete teljesen sima, tükörfényes.
Mikroszkóp segítségével vizsgálhatók rajta például a repedések, üregek, zárványok és az
egymástól eltérő színű fázisok. Fémes anyagok esetében a csiszolatot savval szokták
maratni, így láthatóvá válnak a kristályhatárok. A maratás történhet később is, vagy a
szárítást követően azonnal.
Maratás
Maratáshoz a minta anyagától függően eltérő kémiai maratószereket használunk. A
maratás a polírozott mintafelületnek oldó vagy színező hatású oldattal történő kezelése.
A maratószerek a kevésbé nemes kristályszemcséket oldják, a nemesebbiket kevésbé
vagy egyáltalán nem. Az ilyen anyagokban a nem maródott és a maródott részek jól
megkülönböztethetőek (mikroszkóppal nézve világosabb, ill. sötétebb részek láthatóak).
Ha a minta szerkezete olyan, hogy mindegyik kristály ugyanolyan összetételű (azaz
homogén az anyag), akkor a kristályok egyforma mértékben maródnak, s csak a
kristályok határvonala oldódik, ez jelenik meg éles vonalként a mikroszkopikus képen.
Több információt kaphatunk a mintáról a színes maratási technika segítségével. Egyre
több festő maratószert fejlesztenek ki, amelyek a minta felületén stabil, színes filmet
képeznek oxid, szulfid, kromát vagy valamilyen komplex formájában.
A kémiailag ellenálló anyagok (nemesfém ötvözetek, erősen sav- és hőálló ötvözetek)
maratását elektrolitos úton végzik.
A csiszolatot a maratószerbe mártva mozgatjuk az előírt maratási ideig. Ha a maratási
idő nem ismeretes, akkor a csiszolatot szabad szemmel figyeljük, hogy a mintadarab
mennyire maródott. A maratást akkor hagyjuk abba, ha a minta felülete elhomályosodott
vagy sötétebbre színeződött. A maratás ideje függ attól is, hogy milyen
felbontóképességű mikroszkópon kívánjuk vizsgálni a mintát. Kis nagyítású mikroszkóp
esetében erősebben, míg nagyobb nagyításban vizsgált mintáknál gyengébben kell
maratni. Maratás után a próbát bő vízzel, majd alkohollal lemossuk és meleg
levegőáramban megszárítjuk.
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4.2.2 Mikroszkópos vizsgálat
Megkülönböztetünk normál és inverz mikroszkópokat. A normál mikroszkópnál a
tárgyasztal a mintával az objektív alatt, míg inverznél a minta a tárgyasztalon, az
objektív felett helyezkedik el. Az inverz mikroszkóp egyik nagy előnye, hogy a minta
vizsgált felületének nem kell párhuzamos síkúnak lennie az ellentétes oldallal, míg
normál mikroszkópnál a látótér teljes képélessége miatt ez követelmény. Másik előnye a
mikroszkóp mérete: az inverz mikroszkóp magassága kisebb, mint a normál
mikroszkópé. További előny a képélesség állítása során, hogy inverz mikroszkóp
esetében az objektív megemeli a mintát, így az nem törhet el, míg normál mikroszkópnál
az objektív elroppanhat, megsérülhet, ha véletlenül a mintának feszítjük az objektívet
[3].
Mindezek miatt a legelterjedtebben használt mikroszkópok többsége Le Chatelier
rendszerű, azaz inverz mikroszkóp.
Fénymikroszkópok esetében a mikroszkópos vizsgálat visszavert fénnyel történik, mivel a
fémek és ötvözeteik nem átlátszóak. A mikroszkópban a megvilágító fény lencséken és
prizmákon áthaladva vetül a vizsgálandó tárgy felszínére, onnan visszaverődik az
objektívre. Az objektív a tárgyról nagyított képet készít, ezt nagyítja tovább az
okulárlencse. A mikroszkóp nagyítását az objektív és az okulár nagyításának szorzata
adja.
A minta megvilágítása lehet világos vagy sötét látóterű. A mikroszkópok többsége világos
látótérrel rendelkezik, azaz az objektív optikai tengelyére merőleges síkok világosnak
látszanak, míg a szöget bezáró síkok (a vetett árnyékuk miatt) sötéteknek. A sötét
látóterű megvilágításnál fordított a kép. Ekkor, mivel a tárgyat belül üres
fénysugárkúppal világítjuk meg, a sík felületekről visszaverődő fénysugarak elkerülik az
objektív nyílását, így ezek a felületek látszódnak sötét színűnek. Az ilyen megvilágítás
sok részletet jobban felismerhetővé tesz.

Mikroszkópi (metallográfiai) vizsgálatok [4]
Általában nagyon kicsi felület értékelése alapján kell az egész tárgyra következtetéseket
levonnunk, ezért nagyon fontos, hogy a próbatesten a vizsgálatra kiválasztott terület
képe a vizsgálandó anyagra valóban jellemző legyen. A terület kiválasztása előtt a
mikroszkóppal a minta teljes felületét végig kell nézni, és olyan területet kell kiválasztani,
amely
a
teljes
mintára
jellemző.
Amennyiben
több
jellemző
terület
is
megkülönbözethető, mindegyik terület külön elemzése ajánlott.
Polírozott próbatestek mikroszkópos vizsgálata
Polírozott (fényesített) próbatesten vizsgálhatók: a felületre kifutó repedések, üregek,
zárványok, a töretfelületek és a felületen található önálló színű fázisok. A vizsgálat
kiterjedhet az elemzés alatt álló hibák, töretfelületek és fázisok alakjára, méretére és
eloszlására.
Maratott próbatestek mikroszkópos vizsgálata
Maratás után a kialakult domborzat (árok, lépcsőképződés)
elkülönülnek egymástól az egyes fázisok, szövetelemek.
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vagy

szín

szerint

Átlagos szemcseméret meghatározása a szemcseátmérő megmérésével
A polikristályos fémek egyes kristályait egymástól az érintkező felületek, kristályhatárok
(szemcsehatárok) határolják el. Mivel a polírozott felület síkja az egyes kristályokat
(szemcséket) középen, másokat a csúcsuk közelében metszi, a metszeten akkor is
különböző nagyságú szemcserajzolatokat kapunk, ha az anyag csupa egyforma
szemcsékből áll. Azonos méret esetén a legnagyobb méretű metszet adná a valódi
szemcse méretet.
A szemcsék méretét azonban mérés előtt nem ismerjük. A szemcsék mérete az esetek
többségében nem azonos. Jellemzésükre általában több kristály méretéből képzett
számtani középérték, az ún. átlagos kristályméret a jellemző. A módszer lényege, hogy
kellő számú (általában 100 db) kristálynak a két egymásra merőleges (vagy a
legnagyobb és a legkisebb) méretét az okulárlencse osztásértékének egységében
megmérjük. A mérések eredményét átlagoljuk. Az átlagolt érték valódi méretét az
azonos nagyításban elvégzett hitelesítéssel megállapítjuk. A megállapított méret
hosszúság mértékegységű.
Átlagos szemcsenagyság meghatározása adott területre jutó szemcsék számából
Ezt a mérést olyan okulárlencsével lehet elvégezni, amelyben a lencse belsejében
körterület látható. A méréshez először hitelesítőeszközzel (tárgymikrométer) meg kell
mérni a kör átmérőjét és meg kell határozni mm2 egységben a kör területét.
Ezután le kell számolni a kör által behatárolt terület részén elhelyezkedő egész szemcsék
számát, majd meg kell határozni a körvonal által metszett szemcsék számának a felét
(4.2 ábra vonalkázott szemcséi). A kör területéből és a két szám összegéből képzett
hányados megadja egy szemcse átlagos területét. A területből (pl. gyököt vonva) az
átlagos kristályméret is meghatározható.

4.2 ábra: A szemcsenagyság meghatározásának egyik (területalapú) módszere
Forrás: [4]

4.2.3 Pásztázó elektronmikroszkópia
A pásztázó elektronmikroszkópban (Scanning Electron Microscope, SEM) jól fókuszált
elektronnyaláb végigpásztázza a vizsgálandó test felületét. Ennek a sugárzásnak a
hatására elektronok lépnek ki a minta felszínközeli rétegeiből [4].
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4.3 ábra: Pásztázó elektronmikroszkóp felépítése
Forrás: [4]
A pásztázással szinkronban egy másik elektronnyaláb egy katódsugárcső (monitor)
képernyőjét pásztázza, a mintából kilépő elektronok számával arányos intenzitással. Így
a monitoron megjelenik a próbatest felszínének képe. A nagyítást a két pásztázás
méretaránya adja.
A pásztázó elektronmikroszkóp népszerűsége elsősorban az elérhető nagyításnak és
mélységélességnek köszönhető. Az optikai mikroszkóppal szemben, mellyel maximum
2000-szeres nagyítás és 1-10 μm mélységélesség érhető el, a SEM nagyítása elérheti a
200 000-szerest, mélységélessége pedig akár a 3-4 mm-t is, amelynek segítségével
rendkívül plasztikus, már-már térhatásúnak tűnő képek készíthetők.
A következőkben röviden áttekintjük a pásztázó elektronnyaláb és a minta felszínének
kölcsönhatását, a képalkotáshoz szükséges detektorokat, valamint a kémiai analízis
lehetőségét.
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4.4 ábra: Al mátrixú C-szál erősítésű kompozit elektronmikroszkópos felvétele
Forrás: [5]
Elektron-anyag kölcsönhatás
A beérkező elektronnyaláb a minta anyagával kölcsönhatásba lépve egy sor, az anyagra
jellemző válaszjelet hoz létre.
1. Szekunder elektronok: A mintából kilépő, 50 eV-nál kisebb energiájú elektronokat
szekunder elektronoknak nevezzük. Túlnyomó részük úgy keletkezik, hogy a besugárzó
nyaláb leszakítja a minta atomjainak legkülső héján lévő, viszonylag lazán kötött
elektronokat, amelyek aztán elhagyják a minta felszínét. Természetesen nem csak a
besugárzó nyaláb hozhat létre szekunder elektronokat, hanem az anyag mélyebb
rétegeiben keletkező visszaszórt elektronok is. A szekunder elektronok (kis energiájuk
miatt) csak a minta legfelső 5-50 nm vastagságú rétegeiből képesek kijutni. Emiatt
rendkívül érzékenyek a felszín egyenetlenségeire, ezért segítségükkel nagy felbontású
képek készíthetők.
2. Visszaszórt elektronok: A visszaszórt elektronok a minta felszínéből kilépő 50 eV-nál
nagyobb energiájú elektronok. A belépő elektronnyaláb elektronjai rugalmasan szóródnak
a minta atomjainak Coulomb-terében. A mintából kilépő visszaszórt elektronok száma,
egyebek mellett, a minta atomjainak rendszámától is függ: a nagyobb rendszámú
atomok nagyobb visszaszórási hányadot eredményeznek. Emiatt a visszaszórt
elektronokból előállított képen a magasabb átlagos rendszámú területek világosabbnak
látszanak (ezt a jelenséget hívják rendszámkontrasztnak). A visszaszórt elektronok nagy
felbontású képek készítésére nem alkalmasak, mivel nagy energiájuk révén a minta
nagyobb térfogatából képesek a felszínre jutni, így a felület finom egyenetlenségei nem
képezhetők le segítségükkel.
3. Karakterisztikus röntgensugárzás: A beeső elektronnyaláb képes a minta atomjainak
valamelyik belső elektronpályájáról egy elektront kiütni. Az így megüresedő
elektronpályára egy külső héjon lévő elektron „visszaugorhat”. Az így felszabaduló
energia (azaz a külső és a belső elektronpálya energiáinak különbsége) röntgenfoton
formájában kisugárzódik.
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5. RONCSOLÁSOS VIZSGÁLATOK

5.1 Az anyagvizsgálat célja, felosztása
Az ipar és a technika fejlődése megkívánja, hogy a gyártási folyamatok során felhasznált
anyagokról minél teljesebb ismereteink legyenek. Ez a felhasználandó anyagok alapvető
tulajdonságainak meghatározásán kívül, a szerkezetekbe épített anyagok várható
viselkedésének, állapotának a meghatározását is jelenti. A végzett anyagvizsgálatok célja
– az alkalmazott anyagok tulajdonságainak (fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai,
metallográfiai), anyagjellemzőinek a meghatározása,
– az anyaghibák kimutatása [1].
A vizsgálati módszereknek megbízhatónak (egyértelműnek és reprodukálhatónak) kell
lenni. Ezt elősegíti a vizsgálatok szabványosítása. Szabvány hiányában a vizsgálati
körülményeket egyértelműen meg kell adni a vizsgálatról készült dokumentumban, a
jegyzőkönyvben vagy arról előre meg kell állapodni, és ezt az ún. feltétfüzetben rögzíteni
kell. Az anyagvizsgálat igényli az anyagok és a technológiák ismeretét is.

5.2 Az anyagvizsgálati módszerek felosztása
A vizsgálati módszerek két nagy csoportba, roncsolásos és roncsolásmentes
anyagvizsgálati módszerekre oszthatók. A roncsolásos módszereket próbatesteken
végezzük, és nagyon fontos, hogy az így meghatározott eredmények jellemzőek
legyenek a minősíteni kívánt anyagra vagy darabra. Ez az oka annak, hogy a próbavétel
módjára is vannak előírások, szabványok.
A mechanikai anyagvizsgálatok célja a gépiparban alkalmazott fémes és nemfémes
szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak, anyagjellemzőinek a meghatározása
(5.1 ábra). [1]

5.3 Szakítóvizsgálat
A szakítóvizsgálat [1][2] (MSZ EN 10002-1:2001 helyett ISO 6892-1:2009) célja a fémes
anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása. Elve,
hogy egy szabványosan kialakított próbatestet egytengelyű igénybevétellel a
szabványban előírt sebességgel szakadásig terhelnek, és közben mérik a próbatest által
felvett erőt az alakváltozás függvényében.
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5.1 ábra: A mechanikai anyagvizsgálatok felosztása
Forrás: [1]

5.2 ábra: A szakítóvizsgálat elve
Forrás: [1]

5.3 ábra: Szakítóvizsgálatnál alkalmazott
próbatesttípusok: hengeres, lapos
Forrás: [1]

A szakítóvizsgálathoz rendszerint forgácsolással megmunkált próbatesteket alkalmaznak.
Alapvetően kétféle próbatesttípus használatos (5.3 ábra):
− kör keresztmetszetű (hengeres) próbatest, illetve
− négyszög keresztmetszetű (lapos) próbatest.
A próbatesteken három fő rész különböztethető meg: a fejrész, a középső, egyenletes
keresztmetszetű vizsgálati szakasz és a két rész közötti átmeneti szakasz. A fej
kialakítása lehet sima vagy menetes. A vizsgálati szakaszon belül kell kijelölni az eredeti
jeltávolságot (Lo), amelynek megnyúlása a vizsgálat egyik fontos mérőszáma. A
derékszögű négyszög keresztmetszet oldalának aránya b/a ne haladja meg a 8:1-et.
Az olyan próbatesteket, amelyek geometriailag hasonlóak, keresztmetszetük és az
alakváltozás mérésére kijelölt szakaszuk, a jeltávolságuk között összefüggés van,
arányos próbatestnek nevezzük. Szabvány szerint ez az összefüggés hengeres
próbatestre ekkor

Lo  5  d o , amely hengeres, kör keresztmetszetű próbatesteknél:

Lo  5,65  S o

, értéket ad. A próbatest minden méretét a jeltávolság függvényében
választjuk meg. Korábban gyakrabban, ma ritkábban alkalmazzák az ún. hosszú arányos
próbatestet, amelynél

Lo  10  do ill.Lo  11,3 S0 .
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A szakítókísérlet megkezdése előtt a

jeltávolságot a próbatestre do egységekben próbapálca-osztógéppel, vagy gyakrabban
vékony alkoholos filctollal felvisszük.

5.3.1 Szakítódiagram
A szakítógépbe befogott próbatestet tengely irányban ható terheléssel szakadásig
terheljük. Az egyetemes szakítógépeket erő- és elmozdulásmérővel és diagramrajzoló
szerkezettel is ellátják [1].

5.4 ábra: Lágyacél szakítódiagramja és
jellegzetes szakaszai
Forrás: [1]

5.5 ábra: Néhány jellegzetes szakítódiagram
különféle anyagokra
Forrás: [2]

A szakítógép a próbatest összes megnyúlásának függvényében rajzolja meg a próbatest
által felvett erőt. Ez a szakítódiagram (5.4 ábra). A függőleges tengelyen az erőt (jele: F)
N-ban vagy kN-ban, a vízszintes tengelyen a jeltávolság megnyúlását (jele:∆l) tüntetjük
fel mm-ben.
A I. a rugalmas alakváltozás szakasza. A próbatest makroméretekben csak rugalmas
alakváltozást szenved. Ezen a szakaszon, ha a terhelést megszüntetjük, a próbatest
visszanyeri eredeti méretét, tehát az alakváltozás rugalmas (Hook-törvény). II.a.
folyási szakasz. A folyás szakaszán belül FeH (felső folyáshatárhoz tartozó erő) erőnél
megindul az anyagban maradó alakváltozás, amely a szakaszon belül egy kisebb
erőhatással (FeL) is folytatódik. II.b. egyenletes alakváltozás szakasza. Ezen a húzási
szakaszon a próbatest keresztmetszete egyenletesen csökken, alakváltozási keményedés
jön létre. Ez a szakasz az Fm, maximális erőig tart. III. kontrakciós szakaszban a
próbatest alakváltozása egy meghatározott részre korlátozódik [1][2].
A nagymértékű alakváltozás hatására a keresztmetszet közepén mikroüregek és
repedések keletkeznek, amelyek összefüggő törésfelületté fejlődnek, és a próbatest Fu
erőnél elszakad. A töretfelület pontosan összeilleszthető és jellegzetes.
A szakító próbatestben ébredő feszültség nagyságát az ún. mérnöki rendszerben a
terhelőerő és az eredeti keresztmetszet hányadosaként értelmezzük, azaz

R

F
, MPa
So

(5.1)

ahol az R feszültség [MPa] , F terhelőerő, [N], So eredeti keresztmetszet [mm2].
Természetesen a valódi feszültséget akkor kapnánk meg, ha a legnagyobb húzóerőnél
mért átmérőből számított keresztmetszettel (valódi keresztmetszettel) végeznénk a
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számítást. A gyakorlatban azonban az anyagokat a vizsgálat előtti keresztmetszettel
számított szakítószilárdsággal jellemezzük.
Alsó folyáshatár: (ReL) a folyás közben mért legkisebb terhelő és a kiinduló
keresztmetszet hányadosa.
Felső folyáshatár: (ReH) a folyás közben mért legnagyobb terhelő és a kiinduló
keresztmetszet hányadosa.

ReL 

FeL
F
, MPa, ReH  eH , MPa
So
So

(5.2)

ahol az ReL alsó folyáshatár-feszültség [MPa], FeL terhelőerő, [N], So eredeti
keresztmetszet [mm2], az ReH felső folyáshatár-feszültség [MPa], FeH terhelőerő, [N], So
eredeti keresztmetszet [mm2].
A szakítószilárdságot a maximális erő (Fm) és a kiinduló keresztmetszet hányadosaként
értelmezzük, azaz:

Rm 

Fm
, MPa
So

(5.3)

ahol az Rm szakítószilárdság [MPa], Fm legnagyobb terhelőerő, [N], So eredeti
keresztmetszet [mm2].
Az Rm szakítószilárdság nem valódi feszültség, mert a maximális erő elérésekor már a
próbatest keresztmetszete jelentősen csökkenhet az eredeti keresztmetszethez képest.
Ugyanakkor ez a szilárdsági mérőszám mégis igen jól alkalmazható az anyagok húzó
igénybevétellel szembeni ellenállásának jellemzésére, és a különböző anyagok
szilárdságának összehasonlítására, mivel a szakítószilárdsághoz tartozó maximális erő
elérése után a próbatest alakváltozása már csökkenő erő hatására is tovább folytatódik,
tehát ez az a terhelési határ, amelyet a próbatest még egyenletes alakváltozással
elviselni képes.
A szakító próbatest hosszirányú alakváltozása a fajlagos nyúlással jellemezhető, amely
a próbatest kiválasztott szakaszán (az ún. mérőhosszon) mérhető hosszváltozásnak és az
eredeti hossznak a hányadosaként értelmezhető



L
Lo

(5.4)

ahol az  fajlagos nyúlás [%], L mérőhosszon mérhető hosszváltozás [mm], Lo eredeti
hossz [mm].
Százalékos (szakadási) nyúlás A [%]: az eredeti jeltávolságnak a próbatest
elszakadásáig bekövetkezett maradó megnövekedése (Lu–Lo) az eredeti jeltávolság (Lo)
százalékában kifejezve.

A

Lu  Lo
 100[%]
Lo

(5.4)

ahol az A szakadási nyúlás [%], LU–LO maradandó megnövekedés [mm], LU szakadási
jeltávolság [mm], Lo eredeti jeltávolság.
Százalékos keresztmetszet-csökkenés (kontrakció) Z [%]: a próbatest
keresztmetszetének legnagyobb változása a szakítóvizsgálat során (So–Su) az eredeti
keresztmeszet (So) százalékában kifejezve.

Z

S o  Su
 100[%]
So

(5.5)

ahol a Z százalékos keresztmetszet-csökkenés [%], SO–SU keresztmetszet-változás
[mm2], So eredeti keresztmetszet [mm2], SU szakadás utáni keresztmetszet [mm2].
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A szakítóvizsgálat eredményét befolyásoló tényezők:
– a próbatest alakja, mérete, felületi minősége,
– a szakítás sebessége,
– a vizsgálati körülmények pl. a hőmérséklet.

5.4 Nyomóvizsgálat
A nyomóvizsgálat [1][2] elsődleges célja szilárdsági jellemzők meghatározása;
elsősorban rideg anyagok vizsgálatára alkalmazzuk a nyomószilárdság megállapítására. A
vizsgálat során a többnyire kör, ritkán négyszög keresztmetszetű próbatestet
központosan ható erővel összenyomjuk és regisztráljuk az erő-magasságváltozás
diagramot (nyomódiagram). A vizsgálat elrendezését az 5.6. ábra szemlélteti.
A vizsgálat során a próbatest terhelését folyamatosan törésig kell növelni és a mért
törőerőből és a vizsgált próbatest-keresztmetszetből számítható a nyomószilárdság
(törésszilárdság).

RV 

FV
, MPa
So

(5.6)

ahol az
RV nyomószilárdság (feszültség) [MPa], FV terhelőerő [N], So eredeti
keresztmetszet [mm2].
Ha az alakváltozás folyamatát is vizsgálni akarjuk, akkor a próbatest terhelését
folyamatosan vagy azonos terhelési lépcsőkben szakaszosan növelve törésig kell
elvégezni és ekkor a számítást az alaphossz változásából kell végezni.
A szívós és képlékeny anyagok a nyomóvizsgálat során először hordósodnak, majd
bizonyos alakváltozás után a felületükön repedések jelennek meg. A vizsgálatot általában
az alakíthatóság vizsgálatának a céljából végzik (technológiai vizsgálatok) az első
repedés megjelenéséig.

5.6 ábra: Nyomóvizsgálat és diagramtípusok
Forrás: [1]
Az 5.6 ábrán látható diagramok közül az első a rideg anyagokra jellemző, a második a
szívós és a harmadik diagram a lágyacélok diagramja. Jól látható, hogy a rideg anyagok
kis összenyomódás (rövidülés ∆h) után már eltörnek, míg a szívósabb anyagok jóval
nagyobb nyomóterhelést bírnak és nagyobb az alakváltozásuk.

5.5 Hajlítóvizsgálat
A hajlítóvizsgálattal [1][2] (MSZ EN 5173: 2010) az anyagok hajlító igénybevétellel
szembeni ellenállását vizsgáljuk. A hajlítóvizsgálatot is elsősorban rideg anyagok esetén
alkalmazzák. A vizsgálat folyamán a próbatestet kéttámaszú tartóként két
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legömbölyített, élszerű alátámasztás között párhuzamosan és középen elhelyezett él
mentén kell törésig terhelni. A törőerőből, a támaszok távolságából és a keresztmetszeti
tényezőkből számítható ki a hajlítószilárdság. Jele: RmH [MPa]

5.7 ábra: A hajlítóvizsgálat elve
Forrás: [1][2]

5.8 ábra: Hajlítódiagramok
a) lágyacél; b) nemesített acél; c) öntöttvas
Forrás: [2]
Ha egy képlékeny vagy szívós anyag képlékeny alakíthatóságát vizsgáljuk, akkor egy
meghatározott hajlásszögig vagy az első repedés megjelenéséig végezzük a vizsgálatot,
de ezeket a vizsgálatokat már a technológiai vizsgálatok közé soroljuk.
A hajlítószilárdság értéke:

Rmh 

M
, MPa
Ko

(5.7)

ahol a nyomaték hárompontos terhelés esetén M 

F l
,
4

keresztmetszeti tényező kör keresztmetszet esetén K o 
négyszög keresztmetszet esetén K o 

(5.8)

d 2 
, és
4

a  b2
, ahol a hajlítás tengelyével párhuzamos, b a
6

hajlítás tengelyére merőleges oldal mérete.

5.6 Charpy-féle ütésvizsgálat (dinamikus vizsgálatok)
A gépszerkezetek, gépalkatrészek dinamikus igénybevétellel szembeni ellenállásának
vizsgálatára szolgálnak a dinamikus szilárdsági vizsgálatok.
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A dinamikus vizsgálatok egyik legelterjedtebb módja a Charpy-féle ütésvizsgálat vagy
ütve hajlító vizsgálat (MSZ EN 10045-1:1994). A Charpy-féle ütésvizsgálattal [1][2] az
anyagok szívós, illetve rideg viselkedését és ezek körülményeit (pl. átmeneti
hőmérsékletét) vizsgálhatjuk meg. A vizsgálatot a Charpy-féle ingás ütőművel végzik,
melynek elrendezése az 5.9 ábrán látható. A próbatest 10x10 mm keresztmetszetű, 55
mm hosszúságú hasáb, szabványos alakú és méretű bemetszéssel készül el.
A vizsgálattal meghatározható jellemzők:
– ütőmunka (szabványos próbatesteknél),
– fajlagos ütőmunka,
– átmeneti hőmérséklet.

5.9 ábra: Az ingás ütőmű és a próbatest
elhelyezése
Forrás: [1]

5.10 ábra: Próbatest az ütésvizsgálathoz,
V bemetszésű és U bemetszésű
Forrás: [1]

Az ütőmunka KV vagy KU [J] a próbatest eltöréséhez szükséges munka, amely az
ütőkalapács tömegéből (mo) és a magasságkülönbségből (ho–h1) számítható ki.
KV  mo  g  ho  h1 , J ahol KV  KU
(5.9)
Az átmeneti hőmérséklet meghatározására a szabványos Charpy-féle U vagy V
bemetszésű próbatesteket (amelyek ugyanabból az anyagból készültek) alkalmazzák.
Különböző hőmérsékleteken törnek el. Ezután a hőmérséklet és a kapott fajlagos
ütőmunka függvényében felvesznek egy diagramot (5.11 ábra), amelyen a görbe
inflexiós pontja jelenti az átmeneti hőmérsékletet (TTKV vagy TTKU).

5.11 ábra: Az átmeneti hőmérséklet meghatározása
Forrás: [1]
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6. RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK

Azokat a vizsgálatokat, amelyek az anyagok külső és belső hibáinak, az ún. rejtett
hibáknak a kimutatására szolgálnak, roncsolásmentes vagy hibakereső vizsgálatoknak
nevezzük. A roncsolásmentes anyagvizsgálat előírásait az MSZ EN 473 szabvány
tartalmazza.
A vizsgálatok csoportosítása
1. A darab felületén lévő (felületközeli) hibák kimutatására a
vizuális vizsgálatok, mágneses repedésvizsgálat, penetrálófolyadékos vizsgálat,
magnetoinduktív vagy az örvényáramos vizsgálat alkalmas.
2. A darab belsejében lévő hibák kimutatására
2.1. Röntgen
2.2. y-sugárzó izotópos
2.3. Ultrahangos
2.4. Akusztikus emissziós vizsgálatok alkalmasak
Elsődleges, hogy melyik módszerrel mutatható ki a feltételezett hiba legbiztosabban,
valamint figyelembe kell venni a darab anyagát, méretét, alakját, a hiba alakját, méretét,
elhelyezkedését és a vizsgálati körülményeket.

6.1 A darab felületén lévő (felületközeli) eltérések kimutatására
alkalmas módszerek
6.1.1 Vizuális vizsgálatok
Felületi hibákról beszélünk, ha a felületre kijövő repedések észlelhetők. Legtöbb esetben
a felületi hibákból erednek a további károsodások, törések, ezért igen fontos szerepe van
a korai felismerésnek. A vizuális vizsgálatok hasznos információkat nyújtanak a vizsgált
tárgy felületének épségéről, vagy esetleges sérüléseiről, amelyek származhatnak a
helytelen gyártástechnológiából, de lehetnek szállítási vagy tárolási eredetűek, illetve az
üzemeltetés következményei. Segédeszközként kézi nagyító, üregek vizsgálatánál
endoszkóp, videoendoszkóp alkalmazhatók. A felületet gondosan elő kell készíteni. Ez a
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legtöbb esetben a tisztítást, esetleg a maratást jelenti, de nagyon fontos a megfelelő
megvilágítás is.

6.1.2 Mágneses repedésvizsgálat
Ferromágneses fémek felületén vagy felületének közelében lévő szabad szemmel
nem vagy alig látható folytonossági hiányok (repedések, zárványok, pórusosság stb.)
kimutatására alkalmas módszer. A vizsgálandó darabot mágnesesen telített állapotba
hozzák, felületét mágnesezhető anyagot tartalmazó szuszpenzióval vonják be. Ha a
darabon a mágneses erővonalakkal szöget bezáró felületi hajszálrepedés van, akkor az
erővonalak kitérnek (6.1 ábra).

6.1 ábra: Mágneses repedésvizsgálat
Forrás: [2]

6.2 ábra: Mágnesezés közvetlen
áramvezetéssel
1 érintkező elektródok, 2 vizsgálati tárgy,
3 a mágneses térerő alakulása,
4 a kimutatható hibák
Forrás: [2]

A mágneses tér gerjesztése szerint (van-e gerjesztés a vizsgálat alatt vagy nincs),
folytonos vagy remanens eljárások lehetnek.
A közvetlen áramátvezetést elsődlegesen hosszirányú hibák kimutatására
használhatjuk, mivel az átfolyó áram hatására a vezető körül körkörös mágneses tér
alakul ki. A folyamatos térrel történő mágnesezés, áramátvezetéssel hosszirányú
munkadarabok hibáinak kimutatására alkalmas (6.2 ábra). A közvetlen áramátvezetés
(6.3 ábra) további jelentős alkalmazási területe a nagyméretű, helyhez kötött
munkadarabok pl. lemezek, géptestek, tartályok hegesztett kötései, kovácsolt
alkatrészek stb. Ebben az esetben az áramot a darabba érintkezőkön keresztül vezetik
be.
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6.3 ábra: Közvetlen áramvezetés nagy daraboknál
1 vizsgálandó darab, 2 kábel, 3 érintkező, 4 az áram iránya a tárgyban
Forrás: [2]

6.1.3. Folyadékbehatolásos vagy penetrálófolyadékos vizsgálat
Porózus anyagok kivételével minden anyag felületi hibáinak kimutatására alkalmazható,
a felületre kinyúló folytonossági hiányok, repedések stb. igen érzékeny vizsgálati
módszere [1]. A felületre felvitt folyadék a kapilláris hatás folytán a felületen lévő
folytonossági hiányokba hatol és hajlamos arra, hogy hosszabb-rövidebb idő múlva
azokból kiszivárogjon.

6.4 ábra: A penetrálófolyadékos vizsgálat elve
a a felület előkészítése, b a penetrálófolyadék felvitele, c a felesleges folyadék
eltávolítása, d előhívás, értékelés
Forrás:[1]
A felesleges penetrálóanyag eltávolítása után a felületre felvitt nagy szívóhatású anyag a
folytonossági hiányokból előhívja a jelzőfolyadékot, láthatóvá téve ezáltal az addig nem
látható hibákat. A vizsgálat utolsó lépése a kiértékelés. A vizsgálatnál az a cél, hogy
minél finomabb, kisebb méretű hibát ki tudjunk mutatni, ezért a penetrálóanyag piros
vagy ultraibolya fényben fluoreszcensz. Különbségek lehetnek a jelzőfolyadék
eltávolításának módszerében is. A módszer nagy előnye, hogy a porózus anyagok
kivételével minden anyag (könnyűfémek, színesfémek, acélok, öntöttvasak, műanyagok,
üveg, porcelán stb.) vizsgálatára alkalmas. A repedésvizsgálati eljárással kimutatható
felületi hibák a következők: korróziós feszültségi repedések, hideg-, melegrepedések,
szétnyílt repedések, porózusság. Nincs különleges helyigénye, nem igényel költséges
beruházást, bárhol, helyszínen is elvégezhető. A zsírtalanító, jelzőfolyadék és előhívó
anyagok spray kivitelben is kaphatók.

6.2. A darab belsejében lévő eltérések kimutatására alkalmas
módszerek
6.2.1. Röntgenvizsgálat
A röntgenvizsgálat a legrégebbi roncsolásmentes módszer [1].
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A vizsgálat alapja az, hogy a röntgencsőből kilépő (l = 0,1–1 nm hullámhosszúságú)
röntgensugarak képesek a fémeken áthatolni. A röntgensugárzás az anyagon áthaladva
szóródik és elnyelődik, azaz gyengül. A gyengülés mértéke a sugárzás jellemzőitől és
attól az anyagtól függ, amelyiken a sugárzás áthalad. A röntgensugarakat
áthatolóképességüktől függően általában két csoportba szokás osztani. A hosszabb
hullámhosszúságú, kisebb áthatolóképességű sugarakat lágy-, a rövidebb hullámhosszú,
nagyobb
áthatolóképességű
sugarakat
keménysugárzásnak
nevezzük.
A
röntgensugárzást röntgencsőben állítjuk elő. A csőben vákuum van. A katódot kis
feszültséggel fűtjük, amelyből a termikus elektronemisszió következtében elektronok
lépnek ki, amelyek az anód és a katód közé kapcsolt nagyfeszültség hatására
felgyorsulnak és becsapódnak az anód felületébe. Az elektronok energiájának jelentős
(mintegy 98–99%-a) hővé alakul és a mintegy 1%-ból röntgensugárzás keletkezik. A
sugárzás hullámhosszúsága a csőfeszültségtől függ. A csőfeszültség növelésére a
hullámhosszúság csökken. A sugárzás intenzitása arányos az anód felületébe
másodpercenként becsapódó elektronok számával, azaz arányos az áramerősséggel. A
keletkező sugárzás folytonos, különböző hullámhosszúságú sugarak keveréke.

6.2.1.1 A röntgenvizsgálat elve
A röntgensugárzás szilárd, folyékony vagy gáznemű anyagokon áthaladva veszít
intenzitásából. Az intenzitáscsökkenés oka, hogy a sugárzás anyagon áthaladva
elnyelődik (abszorpció) és szóródik. Ha egy Io intenzitású sugárzás d vastagságú tárgyon
megy át, a tárgy sugárzással átellenes oldalán az intenzitás I1-re változik. A két
intenzitás között az alábbi összefüggés van:

I 1  I 0 e   d

(6.1)
ahol µ a gyengülési tényező, értéke függ a sugárzás hullámhosszúságától, az anyag
összetételétől, sűrűségétől. A gyengülési tényező az átsugárzott anyag ρ sűrűségétől, Z
rendszámától és a sugárzás λ hullámhosszúságától az alábbi módon függ:

  c    3  Z 3

(6.2)

A 6.5 ábra a röntgenvizsgálat elvét mutatja:

6.5 ábra: A röntgenvizsgálat elve
Forrás: [2]
A d vastagságú tárgy belsejében x méretű hibát tételezünk fel. A röntgencsőből kilépő
sugárzás Io intenzitással (az intenzitás a távolsággal négyzetesen csökken) lép be a
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darabba. Az ép részen áthaladó sugárzás intenzitása I1, a hibás részen áthaladó
sugárzásé pedig I2-re csökken. Jelöljük µ1-gyel a tárgy, µ2-vel a benne lévő hiba elnyelési
együtthatóját. Így a hibátlan anyag esetében:

I1  I 0e

 

1

d

(6.3)

A hibás anyag esetében:

I 2  I 0 e  1 d  x   2 x

(6.4)

A hibátlan és a hibás részen áthaladó sugárzás intenzitása tehát különböző I2 > I1. lesz.
Anyaghiány jellegű hibáknál (pl. gázhólyag, nemfémes zárvány, szívódási üreg, repedés
stb.) a µ2 << µ1, ezért gyakorlatilag elhanyagolható. Így

I 2  I 0 e   d  x 

(6.5)

Ha képezzük az intenzitás

I2
 e x hányadosát, láthatjuk, hogy a hiba mérete nem
I1

befolyásolható, a röntgenvizsgálatnál a hibakimutatás az elnyelődési tényezőtől, azon
belül is a röntgensugár hullámhosszúságától függ. Az intenzitáskülönbség kimutatására
három módszer használatos:
− fényképezéses eljárás,
− átvilágítóernyő használata,
− műszeres hibakimutatás.

6.2.1.2 Röntgenfényképezés
A fényképezéses eljárás során a intenzitáskülönbséget filmen rögzítjük. A röntgenfilmet
(a nagyobb érzékenység miatt mindkét oldalán van emulzió) a darabnak a csővel
ellentétes oldalára kell elhelyezni. Ahol a filmet erősebb sugárzás éri, az előhívás és
fixálás után feketébb lesz, mint a gyengébb sugárzásnak kitett részen. A hiba tehát
sötétebb foltok formájában lesz megfigyelhető. A feketedés számszerűen is
meghatározható:

S  lg

I1
I2

(6.6)

A megfelelő röntgenfilm kiválasztása a feketedési vagy gradációs görbe alapján történhet
(6.6 ábra). A gradációs görbe a feketedést a dózis (az intenzitás és a megvilágítási idő
szorzata) függvényében ábrázolja. Az ábrán látható, hogy nagyobb intenzitással és
kisebb idővel a filmen azonos feketedés érhető el. A felvétel élességét, tehát a
hibakimutatást befolyásolja a külső vagy geometriai életlenség, ami lényegében a nem
pontszerű fókusz miatt a hiba körül képződő árnyék.
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6.6 ábra: Röntgenfilmek gradációs görbéi
Forrás: [3]
6.7 ábra: Elvi megvilágítás (expozíciós
diagram)
Forrás: [3]
Csökkentése érdekében a filmet közvetlenül a darabra tesszük. A másik, ún. belső
életlenség a film szemcsézetétől függ. A durvább szemcsézet kevésbé éles képet ad. A
felvétel elkészítéséhez meg kell választani a film minőségét, a csőfeszültséget, az
anódáramot és a fókusz-film távolságot. Az adatok megválasztására adott film esetén
megvilágítási diagramok állnak rendelkezésre. A felvétel jóságát, tehát a
hibakimutathatóságot etalonokkal ellenőrizzük, amelyet minden felvételnél a darab és a
film közé teszünk. A fényképezést elsősorban hegesztési varratok vizsgálatánál
használjuk, de természetesen minden esetben pl. öntvények, csapágyak stb.
használható, csak lassú és költséges.

6.8 ábra: Huzalsoretalon
Forrás: [2]

6.2.2. Izotópos vizsgálat
A darabot



(Csl 37, Co60, Irl 92) sugárzó izotópokkal átvilágítjuk. Az anyagvizsgálati

célú izotópok aktivitását általában neutronbesugárzással mesterségesen növelik az
izotópfajtától függően 1000-7500 GBq értékre. A röntgenvizsgálathoz hasonlóan
átvilágítással vizsgálhatjuk az anyagok belső hibáit  sugárzó izotópokkal is. A vizsgálat
elve a röntgenvizsgálatéval azonos. A különbségek a következők:
– az izotóp hullámhosszúsága adott, nem befolyásolható, ezért a hibakimutatás nem
olyan jó, mint a röntgen esetében,
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−
−
−

az izotóp folyton sugároz, intenzitása az idő függvényében csökken (felezési idő),
az izotóp a tér minden irányába sugároz, tehát lehetővé teszi olyan felvételek
elkészítését egyetlen lépésben, mint csövek körvarrata stb.,
az izotópok általában keményebb sugárzók, így vastagabb anyagot lehet velük
átvilágítani, de mivel az intenzitásuk kisebb, mint a röntgensugárzásé, az
expozíciós idő hosszabb.

A használatos sugárforrások atomreaktorokban előállított mesterséges izotópok. Az
izotópokat elsősorban csövek, tartályok, kazánok, hidak vizsgálatához használják.

6.3. Ultrahangos vizsgálat
Elve, hogy a nagyfrekvenciájú hanghullámok (ultrahang) a fémekben alig gyengülve,
mint irányított sugarak haladnak, azonban határfelülethez érve visszaverődnek.
Határfelületnek minősül minden akusztikailag más keménységű közeg, pl. a darab
belsejében lévő hibák és a darab hátlapja.
Az ultrahangos vizsgálat egyike a ma leggyakrabban végzett roncsolásmentes
vizsgálatoknak. Az ultrahangos vizsgálattal az anyag belsejében lévő folytonossági
hiányokat (azok helyét, nagyságát) tudjuk megállapítani. Az ultrahangos vizsgálat
lehetőséget ad arra, hogy a gyártástechnológia során (alapanyag előállítása, öntés,
hengerlés, kovácsolás, hőkezelés, hegesztés stb.), vagy az üzemelés során keletkezett
folytonossági hiányok helyét és nagyságát megállapítsuk.
A működő szerkezetek leggyakrabban fárasztó igénybevételnek vannak kitéve. A
fáradtrepedés kialakulásához időre van szükség. A szerkezet üzemeltetése közben
bizonyos időközönként végzett vizsgálatokkal ellenőrizhetjük a szerkezet állapotát és
megbecsülhetjük a várható élettartamot.
A módszer viszonylag olcsó, gyors és szinte az egyetlen lehetőség 200 mm-nél nagyobb
falvastagságú acéltárgyak belső hibáinak a vizsgálatára.
A hanghullám, hangrezgés nem más, mint az anyag rezgése. Légüres térben nincs hang.
A hanghullámok fontos jellemzője a frekvencia. A hanghullámokat a frekvencia alapján
csoportosíthatjuk:
20 Hz alatt

infrahangok,

20 Hz–16 kHz

hallható hangok,

16 kHz–100 MHz

ultrahangok,

100 MHz fölött

hiperhangok.

Az ultrahangos anyagvizsgálatban használatos frekvencia tartománya 0,25 MHz–15 MHz
között van. Az ultrahang terjedési sebessége (v) homogén anyagon belül állandó és az
anyag rugalmas jellemzőitől függ. A hanghullámoknak több fajtája van, mi közülük csak
a longitudinális és a tranzverzális hullámokkal foglalkozunk.
A hanghullámok esetében a frekvencia (f), a hullámhosszúság (λ) és terjedési sebesség
(v) között összefüggés van.
v = λ·f .
(6.7)
Egy meghatározott anyagnál a hangsebesség adott, tehát a hullámhosszúságot csak a
frekvenciával befolyásolhatjuk. A hullámhosszúság ismerete lényeges, mert ultrahanggal
csak λ/2, esetleg ideális esetben λ/3 nagyságú hibák mutathatók ki. Az
ultrahanghullámok előállítására a piezoelektromos vagy az elektrosztrikciós jelenséget
használjuk fel. A piezoelektromos jelenség lényege, hogy ha bizonyos poláris tengellyel
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rendelkező kristályokból meghatározott irányban kivett lemezt, mint pl. a kvarcot (SiO2)
alakváltozásnak vetjük alá, akkor a kristály felületén elektromosfeszültség-különbség
keletkezik, amely alkalmas műszerrel folyamatosan mérhető (6.9 ábra). Így a
hangrezgéseket villamos jellé tudjuk alakítani. Ugyanez a jelenség megfordítva is
működik. Az ultrahang előállításához a kristályra nagyfrekvenciás rezgést vezetünk,
miáltal a kristály méretét változtatgatva rezgésbe jön. Bizonyos kerámiák pl.
báriumtitanát piezoeletromos tulajdonságait speciális kezeléssel kapja, ami T > 100 °C
fölött megszűnik.

6.9 ábra: A piezoelektromos jelenség lényege
Forrás:[3]
Az ultrahangos anyagvizsgáló készülékekhez különböző átmérőjű és frekvenciájú
vizsgálófejeket készítenek. Ezeket a gyártó cégek betű- és számjelzéssel látják el, és
általában megadják a vizsgálófej által létrehozott hangmező alakját is. A vizsgálófejet a
darabhoz csatolóanyaggal pl. vízzel, olajjal, zsírral, speciális pasztákkal kell
csatlakoztatni. Az ultrahangos vizsgálati módszerek bemutatása előtt nézzük meg,
hogyan viselkedik az ultrahang határfelületeken. Merőleges beesés esetén az ultrahang
100%-ban visszaverődik az acélfelületről, ha nem alkalmazunk csatolóanyagot (6.10. a
ábra). Csatolóközeg alkalmazása esetén a longitudinális hanghullám belép az acélba
(6.10. b ábra).

6.10 ábra: Az ultrahang viselkedése határfelületen
Forrás:[3]
A ferdén beeső longitudinális hanghullám egyrészt visszaverődik a felületről, másrészt
ha a határfelület áteresztő, megtörik és felhasad (6.14.c ábra). A felhasadás
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következtében a longitudinális hullám mellett tranzverzális hullámot is kapunk. A két
hullámfajta eltérő sebessége miatt a beesési szöget úgy kell megválasztani, hogy csak az
egyik, jelen esetben a tranzverzális hullám léphessen a darabba. A hanghullámok
derékszögű határfelület esetén önmagukkal párhuzamosan haladnak tovább (6.14.d
ábra). Ez az ún. merőleges szögtükör.

6.3.1 Ultrahangos vizsgálati módszerek
Az ultrahangos vizsgálattal az anyag belsejében lévő folytonossági hiányokat (azok
helyét, nagyságát) tudjuk megállapítani.
Az ultrahangos anyagvizsgálatban kétféle módszer terjedt el:
− hangátbocsátás elvén alapuló eljárás,
− impulzusvisszhang módszer.

6.3.1.1 A hangátbocsátás elvén alapuló módszer
A hangátbocsátáson alapuló módszer lényege, hogy a munkadarabba megfelelő adófej és
csatolóközeg segítségével longitudinális hullámot bocsátunk, amit a darab ellenkező
oldalán az adóval azonos vevőfejjel érzékelünk. Ha a darab nem tartalmaz hibát, a
hanghullámok kismértékben gyengülnek, tehát az oszcilloszkópon az adóról származó
bemenőjel és a vevőről származó végjel közel azonos magasságúak. Amennyiben a
hangnyaláb vagy annak egy része hibáról (pl. repedés, zárvány, lunker stb.)
visszaverődik, a végjel magassága csökken, esetleg el is marad (nagy hiba). A
hangátbocsátás elvén alapuló módszert egymással párhuzamos lapú vagy forgásfelületű
darabok nagy sorozatban végzett automatizált vizsgálatánál használják. A módszer
nagyon érzékeny, de hátránya, hogy a hiba távolsága a felülettől nem határozható meg.
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7. TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

Általános gépészeti technológiai feladatok között nagyon gyakori feladat, hogy az
alkatrészekbe felhasználandó anyagokról el kell dönteni, hogy az adott technológiai
eljárásnak megfelel-e, felhasználható-e az anyag hajlításra, húzásra, kovácsolásra,
edzésre, hegesztésre, forgácsolásra, öntésre, stb. Ilyenkor technológiai vizsgálatnak
vetik alá az anyagot, amivel eldönthető, hogy megfelelő-e az adott technológiához.

7.1 Technológiai vizsgálatok jellemzése, fajtái
A technológiai tulajdonságok vizsgálatának lényege, hogy segítségükkel megállapítják,
hogy kívánt alakításokra, megmunkálásokra alkalmas-e az anyag.
A technológiai vizsgálatok jellemzői: a vizsgálat során az erőt legtöbb esetben nem
mérjük, azt határozzuk meg, hogy a vizsgált anyag az adott technológiának megfelel-e, a
vizsgálatokkal meghatározott mérőszámok nem általánosíthatók, azok csak a speciális
esetre vonatkoznak és a vizsgálatok előírásait szabványok tartalmazzák.
A technológiai vizsgálatoknak nagyon sok fajtája van:
– alakíthatósági vizsgálatok, amelyek közül a következőket tárgyaljuk, zömítővizsgálat,
mélyhúzó vizsgálat (Erichsen-próba), csészehúzó vizsgálat, csőtágító, peremező-,
lapító- vizsgálat, huzalok csavaróvizsgálata, hajlítóvizsgálat, hajtogatóvizsgálat,
– forgácsolhatósági vizsgálatok,
– edzhetőségi vizsgálatok,
– hegeszthetőségi vizsgálatok.
A nagyszámú vizsgálat közül csak a leggyakrabban végzetteket ismertetjük.
Az alakíthatósági vizsgálatok lényege, hogy az alakítható vagy képlékeny anyag a külső
mechanikai erők hatására kapott alakját az erők megszűnése után is megtartja.
Az alakíthatósági vizsgálatok lehetnek:
– hidegen,
– melegen végzett vizsgálatok.
1. Zömítővizsgálat
A melegalakíthatósági próbák célja az acél alakíthatóságának és a szennyező elemek,
főleg a kén okozta vöröstörékenységi hajlamának a meghatározása. A vizsgálatok során
zömítéssel [1], lapítással vagy hajlítással előírt mértékig alakítják az alakítás
hőmérsékletére felhevített próbatestet, amit annak repedés nélkül el kell viselnie.
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Ezekkel a próbákkal a további melegalakítással feldolgozásra kerülő félkész termékeket,
bugákat, rudakat minősítjük. Minél nagyobb a repedés megjelenéséig tapasztalható
magasságcsökkenés, annál jobb az alakíthatóság. A vizsgálat mérőszáma az első repedés
megjelenésekor mért magasságcsökkenés:

ho  h1
100%
ho

(7.1)

A vizsgálatokat szegecsek, szegek alakíthatóságának vizsgálatára használják.

7.1 ábra: Zömítés elve
Forrás: [1]
2.Mélyhúzó vizsgálat (Erichsen-próba, MSZ ISO 8490)
A 2 mm-nél vékonyabb lemezek, szalagok alakíthatóságának megállapítására
alkalmazzák. Lényege: nyomótüske a lemezbe hatol. A mélyhúzhatóságot annak az
útnak a hossza adja 0,1 mm-es pontossággal, amelyet a tüske alaphelyzetből a lemez
berepedésének a kezdetéig megtesz.

7.2 ábra: Az Erichsen-vizsgálat elve
1 próbatest, 2 húzógyűrű, 3 szorítógyűrű, 4 nyomófej,
Forrás: [3]
Az átszakadás kezdetének azt az állapotot kell tekinteni, amikor a próbatest mélyített
részén a teljes vastagságon áthatoló és annyira szétnyílt repedés képződik, amely a fényt
teljes hosszában vagy egy részén átengedi. Az Erichsen-szám (IE) függ a
lemezvastagságtól is (7.2 ábra).
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7.3 ábra: Az IE Erichsen-szám és a lemezvastagság kapcsolata
1 sárgaréz, 2 vörösréz, 3 mélyhúzható acéllemez, 4 alumínium, 5 horgany
Forrás: [3]
Az alakított lemez felületéből a szemcsenagyságra lehet következtetni. Ha a lemez
szemcseszerkezete finom, a felület matt lesz, a durva szemcsékben bekövetkező
elcsúszások durva, ún. narancsos felületet adnak.
3. Csészehúzó vizsgálat
A legfeljebb 3 mm vastag lemezek mélyhúzhatóságának, a maximális húzási fokozatnak
a meghatározására szolgál (MSZ 5731). A vizsgálandó lemezből 2 mm-ként növekvő
átmérőjű tárcsákat (64, 66, 68, 70, 72, 74 mm) vágunk ki, amelyeket a 7.4. ábrán
látható módon egyetlen lépésben csészévé húzunk. [3]

7.4 ábra: A csészehúzó vizsgálat elve
1 húzógyűrű, 2 ránctartó gyűrű, 3 gumigyűrű, 4 nyomóbélyeg
Forrás: [3]
A vizsgálathoz lapos, átmeneti és félgömb végű nyomóbélyeg használható. Ahogy a
tárcsák átmérője nő, úgy nő a lemez igénybevétele, ami a fenék leszakadásához
vezethet. A vizsgálat mérőszáma a még csészévé húzható tárcsa átmérője. A vizsgálat
mérőszáma az egy húzással még csészévé húzható tárcsa átmérője. Ha a lemez
anizotróp, a csésze fülesedik. Anizotrópia: a hengerelt lemezek tulajdonságai a
hengerlési irányban és arra merőlegesen eltérhetnek. A jelenség hőkezeléssel
csökkenthető, ill. megszüntethető.
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4. Csőtágító vizsgálat
A cső végét kúpos tüskével előírt mértékig (30 mm mélység) tágítjuk, amit a csőnek
repedés nélkül el kell viselni [1]. A tüske kúpossága 1:5 vagy 1:10.

7.5 ábra: Csőtágítás
Forrás: [1]
5. Peremezővizsgálat
A vizsgálat során [1] szabványos készülékben (7.6 ábra) előírt módon peremezik a
csövet. Az alakítást a csőnek repedés nélkül kell elviselnie. A peremezett rész a cső
falvastagságának legalább 1,5-szerese.

7.6 ábra: Peremezés
Forrás: [1]
6. Hajlítóvizsgálat
A vizsgálat folyamán [1] a téglalap keresztmetszetű próbatestet adott átmérőjű
nyomótest körül meghatározott hajlítási szögig, vagy szemrevételezéssel észlelhető
repedés megjelenéséig hajlítanak (7.7 ábra).

7.7 ábra: Hajlítás
Forrás: [1]
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A próbatest húzott oldalán repedés nem jelenhet meg. A hajlítópróba jelzi a hengerelt
lemezek felületi hibáit és a rétegességet. Rétegesség esetén a próbatest középen
hosszában szétválik.
7. Csövek hajlítóvizsgálata
A teljes keresztmetszetben végzett hajlítóvizsgálat (7.8 ábra) során a csövet egy előírt r
sugarú, hornyolt görgő körül a termékre vonatkozó szabványban előírt α szögig kell
hajlítani [4]. A vizsgálat célja a képlékeny alakváltozási képesség jellemzése, Dk ≤ 65
mm esetén alkalmazható. Hegesztett csövek vizsgálatakor a varrat helyzetét a
termékszabvány írja elő.

7.8 ábra: Csövek hajlítóvizsgálata
Forrás [4]
8. Hajtogatóvizsgálat
A lemezcsíkot vagy huzalt hajlítóhengerek között ide-oda hajtogatással [4] (180 °-os
szögben) hajlítgatják (7.9 ábra). A hajtogatóvizsgálat célja vékony lemezek és huzalok
hajlíthatóságának meghatározása. A vizsgálat eredménye a törésig elviselt hajtogatások
száma. Az így meghatározható számot befolyásolja a hajlítóhengerek sugara és a
lemezvastagság. A vékonyabb lemez (huzal) jobban hajlítható.

7.9 ábra: Lemezek hajtogató vizsgálata
Forrás [4]
9. Huzalok csavaró vizsgálata
Célja a 0,4–7 mm átmérőjű, elsősorban rugóacél huzalok minősítésének elvégzése [1].

7.10 ábra: Csavaróvizsgálat
Forrás [1]
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Befogóeszközökkel szakadásig csavarják a vizsgált huzalt, a vizsgált anyagot a
szakadásig végezhető csavarások számával minősítik. Az L ≥ 100.d lehet.
10. Lapítóvizsgálat
A csöveknek előre meghatározott mértékű lapítást kell tudniuk elviselni. A lapítás helyén
repedések nem keletkezhetnek [4].

7.11 ábra: Lapítóvizsgálat
Forrás [4]
11. Forgácsolhatósági vizsgálatok
A megmunkálhatóságot ismert anyagok esetén szabványos szerszámokkal, kísérleti
forgácsolással határozzák meg.
12. Hegeszthetőség
A hegesztést befolyásoló tényezők:
− az alapanyag és a hegesztőanyag összetétele,
− hegesztendő anyagok mérete, kialakítása,
− a hegesztési környezet.
A vizsgált próbatestet úgy hegesztik, mint a tényleges munka során.
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8. ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK, ÉLETTERTAM, ISMÉTLŐDŐ
IGÉNYBEVÉTEL

8.1 Üzemeltetési körülmények
Az üzemeltetés tágabb értelemben a technikai eszközök használatának, különböző szintű
kiszolgálásának és javításának az összetett folyamata. Az üzemeltetés során a
üzembentartók használják (üzemben tartják), tárolják, és az üzemfenntartás keretében
karbantartják, javítják a technikai eszközöket.[1]
Üzemeltetési állapotnak tekintjük, az eszköz rendeltetésének megfelelő használatát,
karbantartását, javítását és ezen helyzetek bármelyikére történő várakozását.
Az üzemeltetési állapotok jól körülhatárolt, egymástól jól elválasztott állapotokat
jelentenek. Ekkor az állapotok egymástól élesen elhatárolódnak, azaz nincsenek
majdnem állapotok.
Egy vagy több technikai eszközt az összes funkcionális elemeivel, egységeivel,
rendszereivel és berendezéseivel együtt az üzemeltetés tárgyának nevezzük.
Az üzemeltetés során az üzemeltetők a technikai eszközt egészében vagy részlegesen
működtetik, üzemeltetik.
Az üzemeltetés lehet:



Folyamatos: ilyenkor a vizsgált időszakban az eszköz működési időtartama a
meghatározó az üzemen kívüli állapothoz képest.
Szakaszos: ebben az esetben az üzemi és az üzemen kívüli állapot váltja
egymást.

Üzemeltetésen kívüli állapotoknak tekinthetőek az üzemfenntartások időszakai, az
üzemszünet, valamint az üzemeltetésen kívüli állapotok, pl. a tárolás.
Az üzembentartás az üzemeltetett (használt, alkalmazott) technikai eszközök üzemképes
állapotban tartására és az adott feladat végrehajtására való alkalmazhatóságának
növelésére irányuló tevékenységek összessége. Magában foglalja a technikai
kiszolgálásokat és a különleges felkészítési feladatokat. Az üzembentartás egyrészt
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biztosítja az üzemeltetés hatására fokozatosan csökkenő üzembiztonság időszakonkénti
növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát, másrészt
fokozza az eszközök alkalmasságát különleges körülmények közötti üzemelésre, illetve
sajátos feladatok végrehajtására. A tágabb értelemben vett üzemeltetés célja a technikai
eszköz műszaki állapotának és a működés biztonságának fenntartása, valamint az
üzemeltetés tárgyának rendeltetésszerű biztosítása.
A technikai eszközök üzemeltetése üzemeltetési rendszerben történik, ami:






a technikai eszköz vagy eszközök,
azok kiszolgálását, ellenőrzését, karbantartását, javítását szolgáló berendezések,
az üzemeltetést végző (műszaki) állomány,
a kezelőszemélyzet,
az üzemeltetést irányító szervezet

kölcsönös együttműködése folytán valósul meg.
Az üzemeltetési folyamat üzemvitelből, üzemállapotokból és a közöttük fennálló
kapcsolatokból áll. Az üzemvitelt a technikai eszköz üzemeltetési állapotainak időbeni
sorrendisége alkotja, amely egy adott üzemeltetési rendszerben előírásokkal előre
szabályozott. Ezért ezt az üzemeltetési folyamat szubjektív összetevőjének nevezik, bár
az előírt sorrendiségtől való eltérés gyakori.
Az üzemeltetés tárgyára üzemeltetése során sokféle, bonyolult hatásokat kiváltó és
egyszerű módszerekkel nem vizsgálható, sztochasztikus jellegű üzemeltetési körülmény
gyakorol hatást. Ennek következtében a technikai állapota állandóan és halmozottan
változik. Az üzemeltetési folyamat objektív és szubjektív összetevőinek együttes
hatására végbemenő állapotváltozásokat a technikai eszköz üzemállapotával adják meg,
amit üzemi jellemzőkkel írhatunk le.
Az üzemeltetési folyamat szemléltetése:
Az üzemeltetési folyamat az üzemeltetési állapotoknak az időben és gyakoriságban a
véletlen egymásutánisága. Az üzemeltetési állapotok e sorozatát úgynevezett
üzemeltetési lánccal tudjuk szemléltetni.

8.1 ábra: Üzemeltetési lánc
Forrás [1]
Az üzemeltetési lánc egy speciálisan irányított gráf, ahol a szögpontok mindegyikébe egy
és csak egy él fut be, valamint szintén egy és csak egy él indul ki belőle. A szögpontok a
különböző üzemeltetési állapotokat szemléltetik, az élek az állapotok közötti váltásokat
mutatják.
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8.2 ábra: Üzemeltetési gráf
Forrás [1]
Egy teljes eszközpark rendszerszemléletű vizsgálata esetén az összes berendezés,
rendszer üzemeltetési láncának ábrázolása nagyon körülményes lenne. Így az
áttekinthetőbb szemléltetés és elemzés érdekében bevezették az üzemeltetési gráf
fogalmát. Az üzemeltetési gráf egy olyan irányított gráf, amelynek a szögpontjai az
üzemeltetési állapotokat, élei pedig a lehetséges állapotváltozásokat szemléltetik. Ha az
élekhez
hozzárendeljük
az
általuk
szemléltetett
állapotváltozásokat
jellemző
valószínűségi vagy más üzemeltetési paramétereket, akkor súlyozott, irányított gráfról
beszélhetünk.
Üzemeltetési, karbantartási stratégiák
Az alkalmazott üzemeltetési stratégiát, illetve annak fejlődését a lehetőségek és a
szükségletek határozzák meg. A leglényegesebb feltétel a kor műszaki-technikai szintje.
A másik fontos feltétel a haditechnikai eszköz konstrukciós sajátossága. Ez azt jelenti,
hogy az üzemeltetés tárgyát az elképzelt módszer követelményeinek megfelelően kell
tervezni, illetve ha már meglévő eszközhöz akarunk új módszert kidolgozni és
alkalmazni, figyelembe kell venni a rendelkezésre álló technikai információforrásokat.
Az üzemeltetési stratégiák bemutatása, az úgynevezett beállt üzemű (stacioner) típus
gráfjaival.
Meghibásodásig történő üzemeltetés
Ez a legrégebbi és legegyszerűbb üzemeltetési stratégia, amelynek lényege, hogy az
üzemeltetés tárgyát annak meghibásodásáig üzemeltetjük.
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8.3 ábra: Meghibásodásig történő üzemeltetés típusgráfja
1 használat, 2 meghibásodás, 3 javítás, 4 várakozás
Forrás [1]
Meghibásodás esetén vagy cseréljük (nem javítható berendezés esetén), vagy javítjuk az
üzemeltetés tárgyát. Általában ezt a stratégiát alkalmazzuk olyan eszközöknél, amelyek
meghibásodása következménymentes.
Kötött üzemidő szerinti üzemeltetés
Ezt a stratégiát más néven kemény idő szerinti üzemeltetésnek vagy tervszerű megelőző
karbantartásnak (TMK) is nevezik. Lényege, hogy az üzemeltetés tárgyát meghatározott
teljesítmény után (üzem-, illetve naptári időnként vagy más teljesítményjellemző
alapján) ciklikusan ellenőrzésnek és karbantartásnak vetik alá. Az ellenőrzések közötti
időt úgy kell meghatározni, hogy a műszaki állapotra jellemző paraméter értéke
megfelelő valószínűséggel ne tudjon a megengedett, illetve a meghibásodást jelentő
értékek közti különbséggel változni. Itt már felfedezhető némi kölcsönhatás az információ
és az egyszerű visszacsatolás között. Ez az ötvenes, hatvanas évek repülőiparának
jellemző stratégiája.

8.4 ábra: Kötött üzemidő szerinti üzemeltetés típusgráfja
1 használat, 2 meghibásodás, 3 karbantartás, javítás vagy csere, 4 várakozás
Forrás [1]
Megbízhatósági szint szerinti üzemeltetés
Konkrét üzemeltetési tárgyra és üzemeltetési rendszerre kidolgozást igénylő és érvényes
stratégia. Lényege, hogy a meghibásodások száma eléri a beüzemelési időszak után a
szabályozás felső határát (adott gépparkra és időszakra meghatározott maximálisan
megengedhető meghibásodások számát), külön ellenőrzésre vagy kemény idő szerinti
üzemeltetésre történő áttérést kell elrendelni. Ellenkező esetben a technikai eszközön
ellenőrzést, karbantartást nem kell végrehajtani. Ezt a feltételességet szemlélteti a
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típusgráf szaggatott irányított éle. Ennél a stratégiánál természetesen a műszaki
vezetőknek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie nemcsak a technikai eszközpark
állapotát, de magát a pillanatnyi üzemeltetési stratégiát is. Ez megnöveli az irányítók
munkáját és felelősségét, de egyben közelebb is kerülnek az üzemeltetés folyamatához.

8.5 ábra: Megbízhatósági szint szerinti üzemeltetés típusgráfja
1 használat, 2 meghibásodás, 3 karbantartás, javítás vagy csere, 4 várakozás
Forrás [1]
Jellemző paraméter szerinti üzemeltetés
Ebben az esetben az üzemeltetés tárgyának állapotát jellemző paraméter vagy
paraméterek mérésével és a mért adatok kiértékelésével határozzuk meg. A paraméterek
ellenőrzése lehet folyamatos (6.a ábra), vagy időszakos (6.b ábra) is.
Szakaszos paraméter-ellenőrzés esetén felléphet a használat közbeni meghibásodás is.
Mind folyamatos, mind szakaszos ellenőrzés esetén a mért adatok feldolgozása, azaz az
üzemeltetés tárgya műszaki állapotának a meghatározása, a vizsgált (üzemeltetett)
rendszer matematikai diagnosztikai modelljének ismeretét igényli.
Folyamatos ellenőrzés esetén az ellenőrzési állapot kimarad a gráfból, mivel azt a
használat ideje alatt folyamatosan hajtják végre.

8.6 ábra: Jellemző paraméter szerinti üzemeltetés típusgráfja
1 használat, 2 meghibásodás, 3 karbantartás, javítás vagy csere, 4 várakozás,
5 diagnosztika
Forrás [1]
A műszaki diagnosztika a vizsgált technikai rendszer, berendezés vagy elem állapotának
meghatározásával, illetve az állapot változásának elemzésével foglalkozó tudomány.
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8.2 Élettartam
Az élettartamot az határozza meg, hogy a károsodási szintet bizonyos megengedett
valószínűséggel, adott kockázati szinten, mikor éri el a károsodási jellemző „eloszlásának
pereme”, helyesebben mikor lesz azon túl. [2]

8.7 ábra: Élettartam meghatározása a károsodási jellemző alapján
t üzemidő, d károsodási jellemző, ds sérülés bekövetkezéséhez
tartozó károsodási jellemző
Forrás [2]
Élettartam-vizsgálatok:
A megbízhatósági és élettartam-kísérleti vizsgálatoknak két fő célja lehet különleges
megbízhatósági kísérletek elvégzése, élettartam-meghatározások.
A speciális megbízhatósági kísérletek általában üzemeltetési sajátosságok (pl. repülőgéphajtómű újraindítási idő, csökkentett energiaellátottsággal való működőképesség),
meghibásodások következményei, illetve üzemeltetési körülmények által kifejtett hatások
vizsgálatára irányulnak (környezeti hőmérséklet, nyomás, poros levegő hatása, nem
egyenletes hőmérséklet-, nyomás-, sebességeloszlás hatása, stb.).
Az élettartam-meghatározások célja, hogy pontos információt nyerjenek az üzemeltetés
tárgyának megbízhatósági jellemzőiről, szavatolható élettartamáról. Ezért az élettartamvizsgálatokat mind a sorozatban gyártott, mind a kísérleti vagy módosított szerkezetű
technikai eszközök esetében el kell végezni. Az élettartam-vizsgálatok célja az
üzemeltetési stratégia pontosítása is.
A kísérleti élettartam-vizsgálatok jellegük szerint lehetnek nagy időtartamú, üzemi,
ekvivalens vizsgálatok.
A nagy időtartamú élettartam-vizsgálatokat próbaállomásokon, vizsgálópadokon,
laboratóriumi körülmények között végzik. A vizsgálatokat lépcsőzetesen hajtják végre. Az
egyes lépcsőkben a vizsgálandó berendezést folyamatosan, megállás nélkül működtetik.
Amennyiben a próbapad meghibásodása miatt következik be a kísérleti üzemelés
leállása, akkor az a hiba elhárítása után folytatható. Az egyes lépcsők után a
berendezéseket gondosan átvizsgálják, állapotukat ellenőrzik.
Az üzemi élettartam-vizsgálatokba általában 8-12 vizsgálandó berendezést vonnak be,
amelyeket a technikai eszközre felszerelnek, és szabályosan üzemeltetnek. Az

80

elsődlegesen meghatározott szavatolt élettartam ledolgozása után kettő-négy
berendezést leszerelnek, és a gyártó céghez visszaszállítva azokat szétszerelik,
hibafelvételezik, állapotukat azonosítják és elemzik. A többi berendezést a légi járműről
szintén leszerelik, és próbapadon további hosszas vagy ekvivalens kísérleti élettartamvizsgálatnak vetik alá. Azok pozitív eredményétől függően növelik a szavatolt
élettartamot.
A harmadik, jellegében különböző élettartam-vizsgálati módot ekvivalens vagy gyorsított
vizsgálatnak nevezik. Ez esetben a következő szempontok szerint járnak el:
−
−
−

Az ekvivalens kísérletben maximális részaránnyal a legnagyobb terheléseket
kiváltó üzemmódokat szerepeltetik.
Az alkatrészek meghibásodásának valószínűsége nem változhat (nem csökkenhet)
az ekvivalens kísérletekben.
A stacioner üzemmódokat, amelyek csak kismértékű károsodást váltanak ki,
nagyobb károsodásokat kiváltó üzemmódokra számítják át valamely (többnyire a
legegyszerűbb Miner-féle) károsodási elv alapján, és olyan feltétellel, hogy a
meghibásodások (törések) bekövetkezésének valószínűsége és a szilárdsági
tartalékok egyenlők maradjanak.

8.3 Ismétlődő igénybevételek
A kifáradás jelenségét A. Wöhler ismerte fel a múlt század végén azzal kapcsolatban,
hogy a vasúti tengelyek, amelyek a szakítószilárdsághoz képest nagy biztonsággal voltak
méretezve, mégis hosszabb üzemidő után töréseket mutattak olyan ismétlődő
igénybevételek hatására, ahol a legnagyobb fellépő feszültség a folyási határnál
lényegesen kisebb volt.
A vasúti tengelyre ható igénybevételt kísérletileg a következő egyszerű berendezéssel
lehet reprodukálni.
A P jelű hengeres próbatest az A1-A2 golyóscsapágyakon van megtámasztva, a
megtámasztás helyétől b távolságra lévő B1-B2 golyóscsapágyakon adódik át a terhelés
a próbatestre. A B1-B2 szakaszon belül a 8.8 ábrán látható elrendezés szerint a
hajlítónyomaték nagysága:
M=b*F ,
(8.1)
amely a próbatest keresztmetszeti moduluszával elosztva adja a próbatest szélső
szálában fellépő hajlítófeszültséget. A próbatest f-fel jelölt felső szálában nyomó-, az aval jelölt alsó szálában pedig húzófeszültség ébred. A próbatestet M motor tartja
forgásban. Fél fordulat után az f-fel jelölt felső szál az a szál helyére kerül, ennek folytán
abban húzófeszültség ébred. Egy teljes fordulat után az f jelű szál ismét nyomottá válik.
Egy teljes fordulaton belül tehát a szál egyszer húzott, egyszer pedig nyomott lesz.
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8.8 ábra: Forgó-hajlító fárasztógép
Forrás [3]
Az igénybevétel időbeli lefolyását a következő egyenlet írja le:

   m sin 2  N ,
(8.2)
ahol N a fordulatok száma, vagy általánosságban, az ismétlődő igénybevételek száma,
m az ismétlődő igénybevétel során fellépő maximális feszültség.
A kifáradási határ megállapításához a régebbi felfogás szerint általában 6-8 próbatestre
volt szükség. A próbatestet a folyási határnál kisebb feszültséggel megterhelve, az
ismétlődő igénybevételek hatására a próbatest N1 igénybevételnél fog törni.
Az előbbinél kisebb feszültség hatására a törés az N1-nél nagyobb, N2 igénybevételi
számnál fog bekövetkezni. A terhelőfeszültséget az egyes próbatesteken fokozatosan
csökkentve, adódik egy olyan határ, ahol a próbatest már gyakorlatilag végtelen számú
igénybevétel hatására sem törik el. Az egyes töréspontokon át húzott görbe
aszimptotikusan közeledik ahhoz a határhoz, ahol a törés már nem következik be. Ezt a
határt szokásos kifáradási határnak nevezni.
Azt a feszültséget, amelynek végtelen sokszori ismétlődése sem okoz törést, kifáradási
határnak nevezzük.

8.9 ábra: Wöhler-görbe
Forrás [3]
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Például ilyen egy gőzturbina.
Ebben az esetben az alkatrészt nyilvánvalóan a kifáradási határra méretezik, mert a
szerkezet viszonylag rövid idő alatt megközelíti a gyakorlatilag végtelen számú
igénybevételt.
A fárasztó kísérletekből alapvetően két mennyiséget kell a gép szerkesztőjének ismernie:
a szerkezetet a megadott élettartamra kell méretezni (tartamszilárdság). Végtelen sok
ismétlődést kell számba venni (kifáradási határ).
A kifáradás mechanizmusa:

8.10 ábra: A fáradás mechanizmusa az egyes krisztalitokban
cs csúszósíkok; r repedések
Forrás [3]
A valóságban kirajzolva három krisztalitot, amelyeknek az egyszerűség kedvéért csak
egy csúszósíkjuk van, és egy adott feszültség hatására az A krisztalitban rugalmas
alakváltozás lesz, míg ugyanakkor a C krisztalitban, ahol a csúszósíkirány megegyezik a
legnagyobb csúsztatófeszültség irányával, ott plasztikus alakváltozás keletkezik.
Amikor a feszültségirány megfordul, akkor a C krisztalit már a képlékeny alakváltozása
miatt felkeményedett, de még mindig képes az ellentétes irányú alakváltoztatásra. Az A
krisztalitban ekkor a nyomó igénybevétel sem okoz változást.
Elég sok igénybevétel után a csúszás szempontjából kedvező helyzetben lévő
krisztalitokban, a húzó-nyomó igénybevétel miatt elcsúszási vonalak lépnek fel, amelyek
később csúszókötegekké szélesednek ki. Majd a C krisztalit alakváltoztató képességének
kimerülése után a C krisztalitban kialakul egy repedés.
A próbatest egészét szemlélve tehát a C vagy B típusú krisztalitokban kialakul a repedés,
míg az A krisztalitokban csak rugalmas alakváltozás következik be. A B típusú
krisztalitokban előfordulhat, hogy nem alakul ki repedés, csak felkeményedés.
A kifáradás első szakasza tehát az, amikor az anyagban a repedések még nem
észlelhetőek. Az első szakasz befejeztével az egyes krisztalitokban megjelennek a
repedések.
Ezek a repedések attól függően terjednek tovább vagy sem, hogy C típusú krisztalitok
mellett milyen krisztalitok találhatóak. Ha a C típusú krisztalitokban fel is lépett a
repedés, de olyan B típusú krisztalitokkal van körülvéve, amelyekben csak
felkeményedés történt, akkor könnyen lehetséges, hogy a C krisztalit repedése nem fog
továbbterjedni.
A kifáradásnak ez a szakasza a nem terjedő repedések szakasza.
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További igénybevételek hatására esetleg már a B krisztalitokban is kifejlődik a repedés.
Nyilvánvalóan ehhez nagyobb igénybevételi szám szükséges, mert a b krisztalitokban a
csúszósík és az erő egymással bezárt szöge miatt kisebb a csúsztatófeszültség. Ha több
egymás melletti krisztaliton végighalad a repedés, akkor a repedés hossza elérheti a
kritikus méretet is, amely egy adott feszültség hatására már terjedni kezd.
A fáradás harmadik szakasza tehát a repedések terjedésének a szakasza, amely azonban
el is maradhat, ha az első és második szakaszban a felkeményedés hatása elég nagy
ahhoz, hogy a repedés ne terjedjen.
A kifáradás tehát egy erősen helyi jelenség, ahol a kifáradási repedés mindig az egész
polikrisztalit test leggyengébb vagy legjobban igénybe vett szemcséjéből indul el és a
terhelés lefolyásától és az anyag sajátosságaitól függően terjed vagy nem terjed tovább.
A kifáradás során a próbatest élettartama három szakaszból áll:




a repedések keletkezésének szakasza,
a nem terjedő repedések periódusa,
a repedés terjedésének szakasza.

Bármely helyi túlterhelés vagy feszültséggyűjtő hely hatása nem egyenlítődhet ki
képlékeny alakváltozás révén.
A kifáradási határt erősen befolyásolja valamilyen, némileg agresszív közeg jelenléte is,
mert annak hatására is képződhet valamely krisztaliton vagy krisztalithatáron olyan
kémiai elváltozás, amely a törés kiinduló oka lehet.
A kifáradási határt, illetve a Wöhler-görbe véges törési élettartamhoz tartozó szakaszát
igen sok tényező befolyásolhatja. A legfontosabbak a következők:






a feszültségi állapot jellege, feszültséggyűjtő helyek;
a feszültség időbeli lefolyása;
az igénybevétel frekvenciája;
az a közeg, amelyben a fáradás jelensége folyik;
a próbatest mérete.

Ma már általánosan elfogadott szabály, hogy a fáradásnak kitett helyekre csak igen nagy
felületi simaságra megmunkált darabokat szabad beépíteni, éppen ezért a
fárasztókísérletekhez használt próbatestek köszörült vagy polírozott felülettel
készítendők.
Állandó statikus feszültség és váltakozó feszültség együttes hatása
A feszültség határai igen lényeges mértékben befolyásolják a kifáradási határt. Statikus
húzó- vagy nyomófeszültség és a szinuszosan váltakozó feszültség eredőjeképpen a
tiszta lengő igénybevételtől a tisztán statikus igénybevételig mindenfajta jellegű
igénybevétel előfordulhat.
Például egy vasúti kocsi tengelye tisztán lengő igénybevétellel van terhelve. Míg egy
hídszerkezetnél a terhelés jelentős részét az önsúly teszi ki, amelyre csupán
szuperponálódik az áthaladó járművek által okozott váltakozó terhelés.
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A teljes kifáradási diagram ábrázolására két módszer szokásos, amelyek egymástól csak
a szerkesztés menetében különböznek.
A Haigh-féle diagram szerkesztésénél a vízszintes tengelyre mérik fel a statikus
feszültséget 0-tól a szakítószilárdságig, majd különböző értékeknél meghatározzák a
statikus középfeszültségekre szuperponálható váltakozó feszültségeket. A pontokat
egymással összekötve egy parabola adódik, amely által bezárt területet biztonsági
területnek neveznek.
Ha a szerkezet méretezésénél kiszámított statikus középfeszültséget és alternáló
feszültséget a megfelelő tengelyek irányába felmérjük, és az a parabola terrületébe fog
esni, akkor a két feszültség eredője nem okoz törést.
A Haigh-féle ábrázoláshoz elég sok pontot kell meghatározni. A görbe kiszerkesztéséhez
legalább 3-4 kifáradási határ meghatározása szükséges.
A Smith-(Goodman)-diagram vízszintes tengelyén a statikus középfeszültség van
felmérve, függőleges tengelyén az adott statikus középfeszültséghez tartozó legnagyobb
és legkisebb feszültség.
A különbség más szóval csupán az, hogy a váltakozó feszültség értéket egy, a két
koordinátatengellyel 45 fokos szöget bezáró egyeneshez képest mérik fel. Az ábrázolási
módjának az előbbivel szemben az az előnye, hogy a maximális és a minimális feszültség
közvetlenül leolvasható.
A diagram a szerkesztéséhez legalább egy statikus és 3-4 teljes fárasztó viszgálat
szükséges a határológörbék pontjainak meghatározásához.
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9. KÁROSODÁS, LEROMLÁS, ÚJRAHASZNOSÍTÁS

9.1 Fémes anyagok
Fémek károsodása
A) Üzemeltetés közben keletkezett hibák
Hiba lehet a deformáció törés nélkül, repedés, törés, kopás, korrózió.
1. Deformáció törés nélkül olyan mértékű deformáció, mely a szerkezeti részt már
használhatatlanná teszi. A hibának két oka lehetséges, ha az anyag ezt a nagymértékű
deformációt törés vagy repedés nélkül kibírja:
−
−

nagymértékű igénybevétel (nagyobb, mint amire a szerkezet méretezve volt),
tervezettnél kisebb szilárdságú anyag.

A deformáció oka lehet üzemeltetési, szerkesztési vagy karbantartási hiba, de lehet
anyaghiba is.
2. Repedés, törés keletkezhet a tervezettől eltérő igénybevételek hatására, tervezettől
eltérő anyagállapot következtében, fel nem derített gyártástechnológiai hibákból,
környezeti hatásokból.
Spontán törés jöhet létre megelőző repedések nélkül, de nagyrészt az előbb felsorolt
okok következtében.
Kifáradási repedés mindig a fáradt törés kezdete. Általában a külső felületen vagy annak
közvetlen környezetében keletkezik, ott ahol legnagyobb a feszültség.
Fáradttörés a gépalkatrészek fáradttörései azok, melyeknél a számításokkal
meghatározott feszültség értékénél kisebb feszültségen, váltakozó terheléskor
következett be a törés.
Megállapítható, hogy összefüggés van a terhelés és a törés iránya között. Törés csak
akkor következik be, ha a feszültség vagy alakváltozás kritikus értékeket ér el. A törés
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mindig egy mikroszkopikus területen
feszültségtorlódás hatására következik be.

indul

el.

Gyakran

a

kifáradási

törés

3. Kopás áll elő két egymáshoz nyomott és nyomó igénybevétel közben egymáson
elmozduló felületen. A felületeken a mikroszkopikus nagyságrendű részecskék leválása
következtében változások keletkeznek. Számos tényező befolyásolja, legjelentősebbek a
felület oxidációja, a mikrorészecskék összehegedése, felületek közt lévő kötőanyag
minősége.

9.1 ábra: Dugattyú palástjának kopása
Forrás [1]
4. Korróziónak nevezzük a fém felülete és a környező közeg kölcsönhatása
következtében, kémiai vagy elektrokémiai folyamattal létrejött elváltozást. [2] Az anyag
felületén fizikai és/vagy kémiai folyamatok révén végbemenő elváltozás, amelynek során
a fémek visszaalakulnak azokká az oxidokká, melyből előállították. A fémek korróziója
késleltethető, de meg nem szüntethető. Korrózióállónak nevezik azt a fémet, amelyiknél
a korrózió egyenletes jellegű és előrehaladási sebessége nem haladja meg a 0,1 mm/ év
határértéket. Hatására a fémes jelleg megszűnik.
A korrózió megjelenési formái:
– Anódos korrózió (egyenletes korrózió): lyukkorrózió, foltos korrózió, kristályközi
(interkrisztallin)
korrózió,
transzkrisztallin,
szelektív,
lemezes,
filiform,
kontaktkorrózió, atmoszferikus korrózió.
– Katódos korrózió: hidrogén okozta rideggé válás.
Az anódos korrózió egyenletes korrózió, a felületen egyenletesen megy végbe. A felületek
csaknem egyforma mértékben korrodálódnak, többé-kevésbé egyöntetűen vékonyodik el
a fém. Ez a megjelenési forma a legkevésbé veszélyes, ha a korrózió sebessége nem túl
nagy.
Lyukkorrózió az egyik legveszedelmesebb fajta. Olyan esetekben fordulhat elő, mikor a
fedőréteg megsérül. A fémek mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatása kicsi, mivel a
keresztmetszetet lényegesen nem csökkenti, de a fémek kifáradása gyorsabban
következik be. A felület nagyon kis részén alakul ki elváltozás, azonban tűszerű apró
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lukak formájában mélyen behatol az anyagba. A folyamat a megindulást követően egyre
intenzívebbé válik.
Foltos korrózió a folyamata nem a teljes felületre, hanem viszonylag nagyobb foltokra
terjed ki. Átmenet az egyenletes korrózió és a lyukkorrózió között.
Réskorrózió során az állandó folyadékréteggel érintkező, az elektrolitoldat kicserélődése
szempontjából nehezen hozzáférhető helyen lokális bemaródásokat okoznak. A
réskorrózió a folyamat megindulását követően egyre intenzívebbé válik.
Kristályközi korrózió a szemcsehatár vagy egyes kristályok határfelülete korrodálódik. A
korrózió hatására gyakran a fém széteshet.
Transzkrisztallin korrózió (feszültségkorrózió) a korróziós repedések nem csak a
kristályok között, hanem a kristályokon is áthaladnak. Kívülről nem észlelhető,
elsősorban a mechanikai tulajdonságokat változtatja meg. A fémben uralkodó
húzófeszültségre és egyidejűen korróziós közegre van szükség, ezért feszültség okozta
korróziónak is nevezik.
Szelektív korrózió hasonló a kristályközi korrózióhoz, leggyakrabban ötvözeteknél
észlelhető. Az egyik komponens a másiknál hamarabb oldódik és ez a fém tulajdonságait
megváltoztatja.
Mikroszkopikus
módszerekkel
lehet
kimutatni.
Pl.
sárgaréz
elszíntelenedése, öntöttvas elgrafitosodása.
Lemezes korrózió elsősorban alumínium-magnézium és alumínium-cink-magnézium
ötvözeteknél jellemző. Ez a korróziótípus a megmunkálás következtében keletkező
réteges kiválások mentén keletkezhet. Szakítóvizsgálattal mutatható ki, elsősorban a
szakadási nyúlást és a kontrakciót változtatja meg.
Filiform korrózió acélfelületeken elsősorban lakkbevonat alatt keletkezik.
Kontaktkorrózió akkor keletkezik, ha különböző fémeket elektródként elektrolitoldatba
mártanak. Ha két olyan fém érintkezik egymással, amelyek az elektródpotenciálsorozatban távol esnek egymástól, akkor a korrózió gyors lefolyású és nagymértékű.
Tehát a korrózió meggátolható, ha az eltérő elektródpotenciálú fémeket egymástól
elszigeteljük!
B) Nem üzemeltetés közben fellépő hibák
Acél öregedése: öregedésen az anyag (elsősorban lágyacélok) tulajdonságainak
megváltozását (szívósságát) értjük pihentetés vagy alacsonyabb hőmérsékletű
melegedés során. Megkülönböztetünk edzési vagy alakítási öregedést. Ha a folyamat
szobahőmérsékleten megy végbe, akkor természetes, ha melegítés hatására, akkor
mesterséges öregedésről van szó.
Öregedéskor a szakítószilárdság és a keménység nő, majd idővel egy maximális értéket
ér el, utána csökken. A folyáshatár a szakítószilárdsággal azonosan, a nyúlás és a
kontrakció ellentétesen változik. A mechanikai tulajdonságokon kívül öregedés közben
egyes fizikai tulajdonságok is megváltoznak. Például az acél belső súrlódása, elektromos
vezetőképessége és mágneses tulajdonságai.
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Edzési öregedés: 600-700 °C-ról gyorsan lehűlt lágyacéloknál figyelhető meg.
Keménységük nő, képlékenységi jellemzőjük csökken az ütőmunka jelentős mértékben
csökken. Szobahőmérsékleten hosszabb idő alatt vagy ennél magasabb hőmérsékleten
rövidebb idő alatt következik be.
Alakítási öregedés: a lágyacélokat gyakran kismértékű alakítás után használják fel (pl.
hajlítás). Az öregedés az acél keménységének, szilárdságának növekedése,
szívósságának erős csökkenése kismértékű hidegalakítás után közönséges vagy
legfeljebb 250 °C hőmérsékleten hosszabb-rövidebb idő alatt. Az alakítási öregedés
abban is megnyilvánul, hogy közvetlenül egy kicsiny maradó alakváltozás után az
acélnak nincs folyáshatára, hanem a rugalmas alakváltozási szakasz sima görbülettel
megy át a maradó alakváltozás vonalába. [3]
A fémek újrahasznosítása
Az érclelőhelyek kimerülése, a kitermelés költségeinek emelkedése, valamint a fémek
előállításának és feldolgozásának magas járulékos költsége egyre inkább szükségessé
teszik a fém csomagolóanyagok másodnyersanyagként történő hasznosítását. A
fémhulladékok újrahasznosításával nemcsak nyersanyagot, de jelentős mennyiségű
energiát is megtakarítunk.
A fémek újrahasznosításának lépései:
−
a fémhulladékot begyűjtik,
−
fajtánként szétválogatják,
−
tömörítéssel bálázzák,
−
a bálákat felaprítják,
−
mágnesek segítségével kiválasztják belőle a más típusú fémeket,
−
megtisztítják,
−
kohóban beolvasztják,
−
szállítható rudakba öntik,
−
a rudakat a felhasználás helyén hengerelik.

9.2 ábra: Fémek újrahasznosítása
Forrás: [4]
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9.2 Nemfémes anyagok
Műanyag
A műanyagok polimer vegyületek, azaz hosszú, szénalapú molekulaláncok halmazából
állnak. Melegen könnyen formázhatók, kihűlve megszilárdulnak. Idővel azonban a
molekulaláncokat egyben tartó kötések felbomlanak.
Öregedésnek nevezzük azokat a változásokat, amelyek adott idő alatt nem teher jellegű
hatások eredményeként jönnek létre.
Az öregedés során megindul a polimerek bomlása, megváltozik a kémiai szerkezete,
tulajdonságai. A tönkremeneteli folyamat során megkülönböztetünk:
−
−
−

depolimerizációt: a polimer monomerekre bomlik.
degradálást: csökken a polimerizáció foka, de nem bomlik monomerekre a
polimer.
eliminációs bomlás: a polimerről kis moltömegű anyag hasad le.

A degradáció fajtái: termikus, kémiai, biológiai, mechanikai, fotodegradáció.
Termikus degradáció (hőöregedés): a műanyagok oxidatív lebomlása megy végbe, mely
elsőként az anyag külső megjelenésén észlelhető. Repedések, elszíneződések, főként
sárgulások formájában jelentkezik.
Kémiai degradáció: savak, bázisok, oldószerek, aktív gázok hatására a polimerek
szétszakadnak. Például víz hatására is játszódnak le kémiai folyamatok. Egyes
műanyagok, például az üvegszállal erősített műgyanták képesek a vízfelvételre. Ezen
műanyagok tönkremenetelének mértéke a vízfelvételtől függ. Erősen megváltoztatja a
szilárdsági tulajdonságait.
Biológiai degradáció: keményítő alapú, oxodegradációs és mikrobilológiai úton lebomló
műanyagokra jellemző.
Keményítő
alapú
műanyagok:
különböző
élelmiszer-alapanyagokból
előállított
komposztálható műanyagok, amelyek magas hőmérsékleten 4 hónap alatt tökéletesen
lebomlanak a kereskedelmi komposztálótelepeken. A PLA (polilaktid) a legismertebb
komposztálható műanyag, mely degradáció útján bomlik le.
Oxidatív biológiai bomlás: olyan adalékanyagot használ, ami csak oxigén, hő- és
nedvességhatás következtében kezdi meg a műanyaglánc lebontását.
Mikrobiológiai technológia folyamán: adalékanyagot adnak a polimerekhez. Szerves
vegyületeket használnak a polimerláncok felbontására. Elősegítik a mikrobák
megtelepedését a műanyagon. A polimerlánc nyitott, ezért a mikroorganizmusok a
szénláncot tudják tápanyag- és energiaforrásként használni.
Fotodegradáció: fény hatására fellépő öregedés. Külső jele a műanyag elszíneződése. A
gyanták esetében például úgy jelentkezik, hogy a színtelen gyanták besárgulnak, a
színesek kifakulnak. A színváltozást elsősorban az ultraibolya sugárzás hozza létre. A
sárgulási folyamatokban az ultraibolya sugárzáson kívül a nedvességnek és a hőhatásnak
is fontos szerepe van.
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A műanyagok újrahasznosítása
A műanyagok hasznosítása komplex feladat, mert ennek az anyagtípusnak számos
különböző típusa létezik és van forgalomban. Gyakran ugyanannak a műanyagnak sem
azonos az összetétele, mert a gyártás során különböző adalékanyagokat, például
erősítőanyagokat, töltőanyagokat, színezőanyagokat, stb. kevernek az alapanyagba.
Újrahasznosítás lépései:
−
−
−
−
−
−
−

műanyagok begyűjtése,
fajtánként szétválogatás,
tömörítéssel bálázzák,
ezeket aprítják,
az aprítékot vegyszerek felhasználásával megtisztítják a szennyeződésektől,
a megtisztított műanyag darabokat granulálják,
a granulátumokból készítik a félkész termékeket.

Üveg
Gyártása igen energiaigényes, mivel az adalékanyagok hozzáadása után 1300–1500 °C
válik folyékonnyá. Fúvással, sajtolással, húzással munkálják meg.
Az üveg is bomlik, csak általában hamarabb eltörik, minthogy korrodálódhatna. A
régészeti leleteknél látszik, hogy az üveg irizál, és nagyon vékony. Felülete lekopott.
Ugyanúgy, mint a fémeknél a korrózió oka a víz. Az üvegkorrózió jelentkezik a kerámiák
mázain is, nem csak az üvegtárgyakon.
Az üvegkorróziónak több formája van:
1. Az enyhe üvegkorrózió során egyre több, vékony hártya válik le az üveg
felületéről. Az üveg anyaga egyre vékonyabbá válik.
2. Kráteres üvegkorrózió esetén kb. 1 mm-es kis kráterek jelennek meg az üveg
felületén. Jellemző, hogy a kráterek sorokat alkotnak. A kráteres üvegkorrózió keverhető
össze a tűszúrásosság nevű mázhibával.
3. Elüvegtelenedés során az üveg amorf szerkezete visszaalakul kristályossá, mert
az amorf szerkezetet stabilizáló alkáliák már kioldódtak. Az üvegkorrózió nagyon
előrehaladott formája, amikor az üveg átlátszatlan lesz és barnás színű. Megjelenésében
az üveg műanyagra emlékeztet. Ebben az állapotában könnyen szétesik apró, szögletes
darabokra.
Az üvegkorrózió ismertető jelei: a kráterek kb. azonos méretűek. Gyakran vannak
egymás mellett, egymáshoz érnek, vagy ,,összenőnek”. Gyakori, hogy vonalba
rendeződnek (ott, ahol egy karcolás volt). A kráterek oldalfala és a máz (üveg) felülete
éles határral elválik egymástól. Gyakran jóval több kráter van a felületen, mint amennyi
egy tűszúrásos kerámián szokott lenni.
A tűszúrásosság: mázhiba. A jelenségnek több oka lehetséges. Általában a mázban
valamilyen anyag elbomlik, és közben gázt fejleszt. (Például mészkő vagy
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dolomitszemcse van a mázban, és égetés közben szén-dioxid gáz fejlődik.) A keletkező
gáz buborék formájában távozik mázból. Ha a máz viszkozitása elég alacsony, akkor a
máz felülete ezután elsimul. Ha nem simul el a máz, akkor tűszúrásos lesz. Ennek oka;
hogy nagyon vastag réteget alkot a kerámia felületén, vagy alacsony az égetés
hőmérséklete (a máz még sűrű, és ezért nem simul el a máz).
A tűszúrások a mázas kerámián többé-kevésbé egyenletesen oszlanak el, és szinte soha
nem rendeződnek vonalba. Ha mégis, akkor a kerámia keresztülrepedt még égetés előtt.
Az üveg újrahasznosítása
Az üveg szinte 100%-ban hasznosítható, és az újraolvasztás az elsődleges alapanyagok
felhasználásához képest kiemelkedő energiamegtakarítással jár.
Feltételei:
− azonos kémiai összetételűnek kell lenniük,
− azonos színűeknek kell lenniük.
Újrahasznosítás lépései:
−
a használt üvegek begyűjtése egy közös vagy két külön konténerbe (fehér és
színes),
−
üveg tisztítása, üvegpalack kiöblítése,
−
darabokra zúzás,
−
válogatóba kerül és mágnesezéssel eltávolítják belőle a fémdarabkákat és más
módon az egyéb szennyező anyagokat,
−
az üvegtörmeléket méret szerint osztályozzák,
−
a vegyesen gyűjtött üveget szín szerint szétválasztják, ezzel a másodlagos
nyersanyaghoz jutnak,
−
a másodlagos nyersanyagot az elsődleges nyersanyagból előállított olvasztott
masszához adagolják,
−
formázógépek segítségével nyeri el a folyékony üveg végleges alakját.
A csomagolóüveg-hulladék csaknem felét kitevő színes üvegcserepet hazai hasznosítási
kapacitás híján külföldre szállítják.
Kerámia [5]
A kerámia ma már gyűjtőfogalom, minden, ember által készített szervetlen anyag, amely
nemesfémesen viselkedik kerámia.
Felhasználás
A kerámiákat korunkban a műszaki ipar majd minden részén használják. Néhány
jellegzetes felhasználási terület: forgácsolószerszámok, csapágyanyagok, hőcserélők,
dízel-motor, turbina, villamos szigetelők, félvezetők, elektrokémiai ipar, űrtechnika.
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Tulajdonságok
Felhasználásuk igen széles körű. Szerkezetük és a kötéstípusok által meghatározott
különleges tulajdonságok jellemzik:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

nagy olvadáspont,
nagy rugalmassági határ,
nagy keménység,
nagy kopásállóság,
nagy nyomószilárdság,
nagyfokú kémiai stabilitás,
nagy melegszilárdság,
nagy villamos ellenállás,
jól polarizálhatók,
ridegség, törékenység,
mikrorepedések jelenléte,
kis hősokkállóság,
nehéz gyárthatóság, viszonylag magas ár.

Tönkremenetel
A kerámiák alkatrészként történő felhasználása a gépiparban jó eredményekkel járt. A
kevés mechanikai hatásnak kitett alkatrészek nem rozsdásodnak, mint fém elődeik, s
jobban ellenállnak a különböző kémiai hatásoknak. Tönkremenetelük szűk
keresztmetszete a ridegségük, törékenységük. Nagyobb mechanikai erőbehatások
következtében könnyen eltörnének, megrepednének, éppen ezért nem is alkalmazzák
ezen alkatrészek gyártásában.
Károsodásuk leginkább az építőiparban figyelhető meg. A különböző, kerámiából készült
burkolatok, amennyiben megfelelően vannak lerakva, több éven, esetenként évszázadon
át ellátják feladatukat.
A különböző járólapoknál, használatából adódóan, kopás figyelhető meg a felsőbb
részein, mely önmagában még csak esztétikai károsodásnak tekinthető. Ellenben, ha
külső máz vagy burkolat híján víz kerül a belső anyagszerkezetbe (csapadék, pára),
akkor a mikrorepedésekbe bejutva idővel meggyengítik a kerámiát, felpuhítják az
anyagát, ami idővel berepedezik és lepereg. Ugyanez a helyzet a fagyással. Nem
megfelelő minőségű burkolat esetén, esetleg a szakszerűtlen fugázás következtében a víz
bejut a burkolat lapjai közé, majd megfagyva szétrepeszti azokat.
Ha a különböző hidegburkolatokat nem megfelelően eloszlatott ragasztóágyba fektetik le,
a lapok alatt légbuborékok, zárványok alakulhatnak ki. A nem megfelelő alátámasztás
miatt ezeken a helyeken nagyobb erő hatására betörik a kerámia.
A kerámia újrahasznosítás
Önmagában nem lehet hasznosítani a kerámia hulladékot, építési hulladékként, más
anyagokkal vegyítve viszont igen. A hulladékhasznosító telephelyen kiválogatják az
azonnal hasznosítható részeket, például a bontott téglát külön szedik, értékesítik. A többi
anyagot a darabok mérete és anyaga szerint válogatják, kisebb, nagyobb részekre
különítve. Ezt követi a letörés, darálás. A beton és más darabok egy törőgép segítségével
körülbelül azonos szemcseméretű, homogénebb halmazba kerülnek. Ekkorra a hulladék
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körülbelül úgy néz ki, mint a frissen bányászott sóder. Ez persze a hasznosítási cél által
meghatározott, előállítani kívánt szemcsemérettől is függ. Ezután a hulladékot
„építőanyagként alkalmas” minősítéssel kell ellátni.
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10. FÉMES ANYAGOK KÖTÉSI TECHNIKÁI

A kötő gépelemeket két vagy több szerkezeti elem összekötésére használjuk, mely lehet
oldható és nem oldható kötés. Az oldható kötések fő jellemzői biztosítják az
összekötendő
szerkezeti
elemek
utólagos
szétválasztását,
vagyis
szétés
összeszerelhetőségét. Ebbe a csoportba tartoznak a csavarkötések (kötő- és mozgatócsavarok, ék- és reteszkötések, csapszeges kötések, súrlódásos kötések, önzáró
kúpkötések), oldható zsugorkötések. A nem oldható kötések az alkatrész sérülése nélkül
nem szüntethetők meg. Ebbe a csoportba sorolható a szegecskötés, hegesztett kötés,
forrasztott kötés, ragasztott kötés és a zsugorkötés. A 10.1 ábra a kötési módokat
szemlélteti [1].

10.1 ábra: Kötési módok
Forrás:[1]
A hegesztés technológiai eljárás, amely során két vagy több munkadarabot hővel,
olvadással vagy nyomással (erőhatással) egyesítünk úgy, hogy a darabok között nem
oldható, az anyagok természetének megfelelő fémes (kohéziós) kapcsolat jöjjön létre.
Hegesztéskor a fémes alkatrészek összekötésére a fémek atomjait és molekuláit
összetartó belső erőket használnak fel.
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Hegesztés alkalmazása:
−
nagyméretű, több részből álló acélszerkezetek (ipari) gyártására,
−
egyéb berendezések, eszközök kiegészítő kötéseiként.
A hegesztés célja szerint lehet két vagy több munkadarabot egyesítő (kötőhegesztés)
vagy adott tulajdonságú felületet kialakító (felrakóhegesztés) (10.2 ábra).

10.2 ábra: Hegesztések alkalmazásai
Forrás:[1]
A hegesztés folyamata szerint:
− ömlesztőhegesztésnél az egyesítendő elemek a kötés helyén megömlenek,
− sajtolóhegesztésnél hő- és erőhatás vagy csak erőhatás útján jön létre a kötés.
A hegesztés kivitelezési módja szerint:
− kézi hegesztés,
− félautomatikus, illetve automatikus hegesztés,
− teljesen automatizált (robot rendszerű) hegesztés lehet.
Energiaforrás szerint:
− villamos ív által végzett ömlesztőeljárások,
− termokémiai elven működő eljárások, amelyek energiaforrása hőtermelő (exoterm)
kémiai reakció,
− sugárenergia által végzett ömlesztőhegesztések,
− elektromos ellenállás elvén működő eljárások,
− mechanikai energia felhasználásán alapuló hegesztések vannak.
A nemzetközi előírás a hegesztési eljárásokat számkódokkal jelöli [2].
111 Fogyóelektródás kézi ívhegesztés bevont elektródával
131 Fogyóelektródás semleges védőgázas ívhegesztés (MIG)
135 Fogyóelektródás aktív védőgázas ívhegesztés (MAG)
141 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés (TIG)
311 Oxigén-acetílén gázhegesztés
15 Plazmaívhegesztés
751 Lézersugaras hegesztés
76 Elektronsugaras hegesztés

96

10.1 A hegesztőeljárás kiválasztásának szempontjai
Az alkalmazható hegesztési eljárást elsősorban a hegesztendő anyag határozza meg:
− kis karbontartalmú (C<0,2%), minimális ötvöző tartalmú ferrit-perlites szerkezetű
acélok általában feltétel nélkül hegeszthetők;
− ötvözött acélok hegeszthetőségének megítéléséhez bevezethető a „karbonegyenérték”
fogalma (feltétel nélküli hegeszthetőség CE<0,45%):

(10.1)

− az ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre többféle lehet. Például nem befolyásolja:
nikkel (Ni); csökkenti: szén (C), króm (Cr); javítja: mangán (Mn), molibdén (Mo).
A készítendő varrattal szemben támasztott követelmények.
A hegesztett kötés igénybevétele: statikus vagy dinamikus hatásnak lesz-e kitéve, éri-e
hőhatás, korróziós veszély.
A
−
−
−
−

hegesztés körülményei:
szabadban vagy zárt helyiségben hegesztenek-e;
hegesztési helyzet (vízszintes, függőleges, fej feletti);
különösen nehéz vagy veszélyes munkakörülmények (pl. tartály hegesztése belülről);
környezetvédelmi szempontok.

A gyártás jellege: egyedi vagy sorozatgyártás.
Készülékezés.
A rendelkezésre álló munkaerő gyakorlottsága, szakképzettsége [1][2].

10.2 A hegesztés feltételei
Személyi feltételek: a feladat megvalósításához megfelelő felkészültségű és képzettségű
személyzet szükséges.
Gyártási
előírások:
tervdokumentációk,
technológiai
előírások,
szabványok,
gyártásalkalmassági előírások.
Anyagok: alapanyagok, hegesztőanyagok, segédanyagok.
Hegesztőberendezések: gázhegesztő apparát, hegesztő áramforrások, speciális
hegesztőgépek.
Vizsgáló- és mérőberendezések: roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgáló
berendezések, hitelesítés, kalibrálás.
Vizsgálatok: gyártás előtt, gyártás alatt, gyártás után [2].

10.3 A hegesztendő munkadarabok előkészítése
Feladat a felületek tisztítása, a hegesztendő élek kialakítása
(forgácsolással), termikusan (lángvágásal, plazmavágással).
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mechanikusan

10.3.1 A hegesztőélek kialakítása
Lemezek illesztése hegesztéshez (10.3 ábra, 10.4 ábra)[1][2]:

10.3 ábra: Merőlegesen leélezett lemezek
Forrás:[2]

10.4 ábra: Szög alatt leélezett lemezek
Forrás:[2]
Az élalak függ az anyagvastagságtól, keresztmetszettől, a hegesztendő anyag
minőségétől és a kötés fajtájától. Nem lehet általános érvényű szabályokat felállítani,
minden esetben külön-külön vesszük figyelembe a konstrukciós, technológiai elvárásokat
Illesztés, élkiképzés [2] módja többféle:
Peremvarrat: Vékony lemezanyagok (2 mm-ig) hegesztésére alkalmazzák. Az élek
felhajtása gondos munkát igényel (10.5 ábra).

10.5 ábra: Peremvarrat
Forrás:[2]
I varrat: Leélezés nélkül hegeszthető 4 mm-es lemezvastagságig. 3 mm lemezvastagság
felett ajánlatos kétoldali I varratot alkalmazni a megfelelő hézag biztosításával (max.: 8
mm-ig) (10.6 ábra).

10.6 ábra: I varrat
Forrás:[2]
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V varrat: 12 mm-ig alkalmazzuk. A munkadarab éleit 30-30 fokos leélezési szöggel
alakítjuk ki (10.7 ábra).

10.7 ábra: V varrat
Forrás:[2]
X varrat: 12 mm-ig anyagvastagság felett célszerű alkalmazni, mert kevesebb
hegesztőanyag szükséges, mint a V varrathoz. Kétoldali szimmetrikus hőbevitel következtében csökkenthetők a vetemedések is, szemben a V varrattal (10.8 ábra).

10.8 ábra: X varrat
Forrás:[2]
U varrat: 15 mm-nél vastagabb anyagoknál célszerű alkalmazni, mert a keresztmetszet
kisebb, mint az X varraté. Ez a lemezélkiképzés drága (10.9 ábra).

10.9 ábra: U varrat
Forrás:[2]
Kötés- és varrattípusok a hegesztett kötést a hegesztendő elemek egymáshoz
viszonyított helyzete jellemzi.
Tompakötés. A munkadarabok egymással 0°-ot zárnak be. Törekedjünk, hogy a
hegesztendő munkadarab vízszintes síkban legyen. Sokszor ez a feltétel nem teljesíthető,
és akkor a hegesztést ettől eltérő helyzetben kell elvégezni. Például függőlegesen, fej
felett, haránt helyzetben. Varrattípusok tompakötés esetén: peremvarrat, I varrat, V
varrat, X varrat, U varrat stb.
Sarokkötés. A munkadarabok egymással szöget zárnak be.
Elhelyezkedésük szerint megkülönböztetünk: Átlapolt kötés, elemek egymással
párhuzamos síkban fekszenek, egymást részlegesen átlapolják, sarokvarrat (10.10 ábra).
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10.10 ábra: Átlapolt kötés, sarokvarrat
Forrás:[2]

külső sarokvarrat

belső sarok varrat
10.11 ábra: Sarokkötések
Forrás:[2]

A sarokkötést (10.11 ábra) általában a sarokvarrat jellemző méretével kell megadni. A
varratkeresztmetszet legkisebb mérete, a varratba beírható legnagyobb egyenlő szárú
derékszögű háromszög átfogójához tartozó magasság (10.12 ábra).

10.12 ábra: Sarokkötés jellemző méretei
Forrás:[2]

10.4 Alkalmazott hegesztési eljárások
10.4.1 Gázhegesztés
Kódszám: 311
A gázhegesztéshez hőforrásként éghető gáz, leggyakrabban az acetilén (C2H2) és
oxigén(O2) gázkeverék elégetésekor keletkezett lángot használnak. A gázhegesztéskor az
alapfém és a hegesztőpálca anyaga egybeolvad az égőfej szájnyílásánál kialakított
szúróláng hatására (láng hőmérséklete kb. 3200 0C). A megömlött lemezszél és a
hegesztőpálca anyaga közös hegfürdőben összekeveredik, amely megdermedés után
folyamatos varratot képez,.
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10.13 ábra: A gázhegesztés elrendezése
Forrás:[1]

10.14 ábra: A hegesztőpisztoly felépítése
Forrás:[1]

Gazdaságos az alkalmazása kötőhegesztéshez minden helyzetben, csővezetéképítés,
karosszériaipar, karbantartás, öntöttvasak hegesztése, felrakóhegesztés. A hegesztés
technológiai folyamata azon műveletek összessége, amelyek eredményeként adott
varrat, illetve hegesztett szerkezet létrehozható [1][2].

10.4.1.1 Gázhegesztő anyagok
A gázhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok: hegesztőgáz (éghető gáz, oxigén),
hegesztőpálca, folyósítószer [1][2].
Éghető gázként elsősorban acetilént (C2H2) használnak, palackban tárolva és acetonban
oldva. Ritkábban földgázt, propánt, butánt, de ezek hőteljesítménye kisebb. Az oxigént is
palackban tárolják. Az oxigénnel érintkezésbe kerülő alkatrészeknek zsír- és
olajmentesnek kell lenniük.
Hegesztőpálca megválasztását a hegesztendő anyag minősége, a hegesztendő lemez
vastagsága, a hegesztési technológia (balra vagy jobbra hegesztés), a hegesztési
helyzet, a beállított gyökhézag mérete, a lángfajta (kemény, lágy stb.) határozza meg.
A
folyósítószer
feladata
a
felületen
lévő
oxidok
feloldása,
újraoxidáció
megakadályozása, valamint a megömlés és a folyósítás elősegítése (a munkadarab
felületén levő fém-oxidokat elsalakosítja). A különböző anyagokhoz különböző folyósítót
kell alkalmazni. Anyaga lehet por, paszta és folyékony állapotú. Folyósítószer szükséges
az öntöttvasak, a korrózió-, sav- és hőálló acélokhoz, rézhez és ötvözeteihez,
alumíniumhoz és ötvözeteihez.
Hegesztőpisztollyal a lánghegesztéshez alkalmas szúrólángot állítjuk elő, amelyben az
égőgáz és az oxigén a beállított arányban keveredik (10.14 ábra).
Az acetilén-oxigén láng összetétel szerint lehet semleges láng, gázdús láng és
oxigéndús láng.
A láng képe alapján a láng összetétele beállítható (10.15 ábra).
A semleges lángot az acetilén és az oxigén 1:1,1 keverési aránya adja. Semleges
lánggal hegesztjük az acélokat, a korrózió- és hőálló acélokat, acélöntvényeket, temperöntvényeket, rezet, bronzot, alumíniumbronzot, nikkelt, cinket, ólmot.
Gázdús lángot akkor kapunk, ha az acetilén mennyiségét növeljük. Gázdús lánggal
hegesztjük az öntöttvasat, a nagy széntartalmú szénacélt, az alumíniumot és ötvözeteit
(hogy az oxidációt elkerüljük).
Az oxigéndús lángot az oxigén arányának növelésével állíthatjuk be. Jellemzője a rövid
lángmag, elmosódott pillangó, lilás seprű. Oxigénlánggal hegesztjük a sárgarezet.
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10.15 ábra: A hegesztőpisztoly injektora
Forrás:[2]

10.16 ábra: Lángtípusok
Forrás:[1]

A gázhegesztés végrehajtása
A balra hegesztést (10.17a ábra), amelyben a pálca elöl halad, és a hegesztőégő
körözőmozgást végez vékony lemezekhez (s ≤ 3 mm); a jobbra hegesztést vastagabb
lemezeknél és csöveknél alkalmazzuk. A jobbra hegesztésnél (10.17b ábra) a varratot
hevítjük, így mélyebb beolvadási mélységet érünk el.

10.17 ábra: A hegesztőpisztoly felépítése
a) balra hegesztés, b) jobbra hegesztés
Forrás:[1]
A lánghegesztés alkalmazása
Helyi hegesztéseknél, épületgépészeti szereléseknél. Javító hegesztéseknél (pl.
karosszériajavítás)
épületgépészeti
szereléseknél
(központifűtés,
vízvezeték-,
gázvezetékcsövek hegesztése), más eljárásokhoz nem, vagy nagyon nehezen
alkalmazhatók.

10.4.2. Bevont elektródás kézi ívhegesztés
Kódszám: 111
Az ívhegesztés elve, hogy az alapanyagot és a hozaganyagot villamos ív által fejlesztett
hő ömleszti meg (10.18 ábra, 10.19 ábra). Az áramforrás egyik pólusa a hegesztendő
munkadarabra, a másik az elektródára van csatlakoztatva. A hegesztés végezhető
egyenárammal vagy váltakozó árammal.
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10.18 ábra: Bevont elektródás ívhegesztés
Forrás:[1]

10.19 ábra: Kézi ívhegesztés
Forrás:[2]

Az egyenáram hegesztési viszonyai kedvezőbbek, váltakozó áramnál az ív nyugtalanabb,
a hegesztési hőfok alacsonyabb. Lánghegesztéshez viszonyítva nagyobb a hegesztési
teljesítmény, kisebb a hőveszteség, amely a kisebb zsugorodási feszültségeket és
deformációkat eredményezi. A polaritás lehet egyenes (elektróda a negatív sarokhoz
kötve) és fordított (elektróda a pozitív). Alkalmas kötő-, felrakó- és javítóhegesztésre
egyaránt.
Az ívhegesztéshez alkalmazott elektróda a hegesztendő anyagtól függően lehet acél, réz,
alumínium, a huzalméretek tartománya Ø 2–5 mm; jellemző hossza L 250–450 mm, a
bevonat ívstabilizáló, védőgáz- és salakképző ötvözőanyagokat tartalmaz.
Az elektróda bevonatának típusai:
− rutilos (R), alapvetően rutilt (TiO2) tartalmaz, finomcseppes az anyagátmenet,
− cellulóz (C), szerves anyagot, cellulózt tartalmaz (gázképzés),
− bázikus (B), karbonátokat (CaCO3) tartalmaz, nedvszívó, ki kell szárítani.
Salak a bevonatból és a huzalból keletkezik, védi a varrat felületét.
Bevont
elektródás
kézi
ívhegesztés
eszközei,
áramforrása
(transzformátor),
hegesztőkábelek (az áramforrás és az elektróda, illetve a munkadarab közt),
elektródafogó, munkadarabfogó és különböző, a feladatnak megfelelő, a hegesztendő
lemezek helyzetben tartására alkalmas rögzítőeszközök. A hegesztés végrehajtása áll egy
ívhúzásból, elektródatartásból és vezetésből. A hegesztési helyzetek lehetnek vízszintes,
fej feletti és függőleges, alulról felfelé.
Bevont elektródás kézi ívhegesztés alkalmazásai:
− Az ipar minden területén alkalmazzák, egyszerű, olcsó. Gyakorlatilag minden
anyag hegesztésére létezik elektróda és technikája megtanulható, nem igényel
jelentős beruházást sem.
− Erősen ötvözött acélokat kb. 75 %-ban bevonatos elektródával hegesztenek.
− Felrakóhegesztéshez a legtöbb hegesztőanyag bevonatos elektróda formájában áll
rendelkezésre.
− Az eljárással az ipar igényeinek megfelelő kötések készíthetők, így gyakorlatilag
minden területen megtalálható.
− Hátránya elsősorban a kis leolvadási teljesítmény és az emberi tényezők jelentős
szerepe.

10.4.3 Fogyóelektródás, semleges védőgázas ívhegesztés MIG hegesztés
(Metal Inert Gas)
Kódszám: 131 (régi jelölése: AFI)
A hegesztőáram a huzalelektróda és a munkadarab között 6000 °C feletti ívet hoz létre.
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A huzalelektróda cseppek formájában olvad le, amelyet a huzalelőtoló berendezés
biztosít. Az elektróda dobról lecsévélt, egyenletesen előtolt huzal, amely folyamatosan
olvad le (10.20 ábra). Egyenáramú áramforrással, fordított polaritással hegesztenek
leggyakrabban. A varrat védelmét a huzal mellett kiáramló semleges gáz (argon, hélium)
látja el. Szokás AFI, argon védőgázas, fogyóelektródás ívhegesztésnek is nevezni. Az
argon jól ionizálható, azonban a feszültség esése az argonívben kisebb, mint a többi
védőgázban. Az argon kis hővezető képessége következtében az ívben erős sugárirányú
hőmérsékletesés jön létre. A beolvadási mélység kisebb, a varratszélesség nagyobb.
Szóró- és impulzusív jól beállítható (10.21 ábra)

10.20 ábra: Semleges védőgázas
ívhegesztés (MIG)
Forrás:[1]

10.21 ábra: Kézi ívhegesztés
Forrás:[1]

A huzalelektróda lehet tömör vagy töltött. A tömör huzalelektróda jellemző mérete:
0,8-2,4 mm. A huzal készül rézbevonat nélküli és rézbevonatos kivitelben. A vékony
rézbevonat feladata a huzalelektróda korrózióvédelme, jobb áramátadás, kedvezőbb
huzalelőtolás. Hátránya nagyobb előtolás esetén (> 15 m/min), hogy a réz leválásra
hajlamos, eltömíti a huzalvezetőt. A védőgáz oxidáló hatását dezoxidáló ötvözéssel (Si;
Mn) lehet ellensúlyozni. A töltött huzalelektródák egy fémes csőből és egy poralakú
magtöltetből állnak. A hegesztés eszközei: áramforrás (állandó feszültségű
egyenirányító), huzalelőtoló berendezés, hegesztőpisztoly, tömlőköteg.
Fogyóelektródás, semleges védőgázas ívhegesztés alkalmazása:
− Minden fém hegeszthető ezzel az eljárással, de ára miatt elsősorban korrózióálló
acélokat, nikkelt és ötvözeteit, színes- és könnyűfémeket hegesztenek.
− Elsősorban nagy beolvadási mélységű töltő- és takarórétegek készítésére javasolt.

10.4.4 Fogyóelektródás, aktív védégőzas ívhegesztés, MAG hegesztés
(Metal Activ Gas)

10.22 ábra: A MAG hegesztés kémiai folyamata
Forrás:[1]
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Kódszám: 135 (régi jelölése: CO2)
Elrendezése hasonló a semleges védőgázos, fogyóelektródás ívhegesztéshez.
Védőgázként szén-dioxidot (CO2) használnak, amely hegesztési hőmérsékleten felbomlik
szén-monoxidra (CO) és oxigénre (O2) (10.22 ábra). Az oxigén, oxidáló hatású, ezt a
huzal dezoxidáló ötvözésével (Si, Mn, Al, Ti) ellensúlyozzák. Elsősorban ötvözetlen acélok
nagy tömegű hegesztésére használják az olcsósága miatt.

10.4.5 Volfrámelektródás, semleges védőgázas ívhegesztés (AWI/TIG)
(Tungsten Inert Gas)
Az argon védőgázas (lehet hélium is), volfrámelektródás ívhegesztés (AWI, vagy TIG
hegesztésként ismert) (10.23 ábra, 10.24 ábra) olyan eljárás, amely nem leolvadó
volfrámelektródát alkalmaz. Az ív a nem leolvadó volfrámelektróda és a munkadarab
között keletkezik. Az elektródát, az ívet és a megolvadt hegesztési ömledéket körülvevő
területet a levegőtől semleges gáz védi. A védőgáz többnyire argon (lehet hélium is),
ezért hívják AWI hegesztésnek is. Amennyiben hegesztőanyagra is szükség van, azt a
megolvadt ömledék szélénél kell hozzáadni. Az AWI hegesztés kivételesen tiszta, magas
minőségű hegesztést biztosít. Minthogy salakanyag nem termelődik, nem fordulhat elő,
hogy salak kerüljön a varratfémbe és a befejezett hegesztés gyakorlatilag nem igényel
tisztítást. Az AWI hegesztés szinte mindenfajta fém hegesztéséhez használható és az
eljárás alkalmas mind kézi, mind automatikus eljárásokhoz. Az AWI hegesztést leginkább
alumínium- és rozsdamentes acélötvözetek hegesztésénél alkalmazzák, amikor a
hegesztés hibátlansága kiemelkedő jelentőségű. Széles körben használják a nukleáris,
vegyészeti, repülő- és élelmiszeriparban magas minőségű hegesztésekhez.

10.23 ábra: Az AWI/TIG hegesztés elve
Forrás:[1]
A hegesztés eszközei:
Áramforrásként, egyenáramú vagy váltakozó áramú áramforrást használnak. Az
áramellátás mellett egyéb szabályzási funkciói is vannak (ívgyújtás, stabilizálás).
Hegesztőpisztoly az elektróda befogásának és a gáz hozzávezetésének funkcióját látja
el, ezeken kívül az áram-hozzávezetést és a vízhűtést biztosítja.
A hegesztés végrehajtása
Az ívben keletkező hő eloszlása és az ionok, elektronok vándorlása egyenes és fordított
polaritás esetén. Egyenes polaritásnál a beolvadási mélység nagyobb. A hegesztés
hozaganyaggal és anélkül is végezhető. Ha alkalmaznak hozaganyagot, ezt huzal
formájában lehet végezni.
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10.24 ábra: Villamos ív az argonatmoszférában és a polaritás szerepe AWI hegesztésnél
Forrás:[4]
Alkalmazásának vannak korlátai: kicsi a leolvadási sebesség és magas szaktudást,
gyakorlatot igényel. Al és ötvözete hegesztésére váltakozó áramot kell alkalmazni.

10.4.6 Plazmaívhegesztés (PAW)
Volfrámelektróda és a munkadarab között égő plazmaív szolgáltatja a hőt (10.25 ábra).
A plazmaív ionizált argonáram. A plazmaívet védőgázburok veszi körül, amely argon és
hélium keveréke. A plazmaív nagyobb energiasűrűségű és koncentráltabb, mint a
hagyományos AWI hegesztés íve [4].

10.25 ábra: Plazmaívhegesztés elrendezése
Forrás:[4]
Az eljárás széles körűen használt a kiváló minőségű hegesztéseknél a repülő- és az
űrkutatás iparban, az energia, a vegyi és olajiparban.
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10.4.7 Elektronsugaras hegesztés
Az elektronsugárban repülő elektronok mozgási energiája a felületre becsapódva hővé
alakul [4], ez olvasztja meg a munkadarabot. A munkadarabot vákuumkamrában
helyezik el (10.26 ábra).
Illesztési hézag nélküli, mély varratok készíthetők a munkadarab deformációja nélkül
(10.27 ábra)

10.26 ábra: Elektronsugaras hegesztés
elrendezése
Forrás:[4]

10.27 ábra: Elektronsugaras hegesztési
varratalakok
Forrás:[4]

10.4.8 Lézersugaras hegesztés
Az ömlesztéshez szükséges hőt a lézersugár abszorpciója [4] adja (10.28 ábra).
Lézersugárkeltésre általában nagy teljesítményű szilárdtest- (Neodimium-Yttrium) vagy
CO2-lézereket használnak A lézersugarat fókuszálva juttatják a felületre, 1–2 mm
átmérőjű foltot képezve. A sugarat speciális tükrökkel vetítve robotkarokon át is lehet
vezetni. Lézersugárral lehet hegeszteni vagy vágni is.

10.28 ábra: Lézersugaras hegesztés folyamata
Forrás:[4]

10.4.9 Ellenállás-ponthegesztés
Az ellenállás-hegesztés során a kohéziós kötés hő- és erőhatás együttes alkalmazásával
jön létre. A kötés létesítéséhez szükséges hőt a munkadarabon átvezetett áram vagy
indukált áram ellenálláshője adja. A hő a két munkadarab érintkezési felületén, a
legnagyobb ellenállású szakaszon fejlődik elsősorban (10.29a ábra). Felmelegedés után a
munkadarabokat külső erővel összesajtolják. A ponthegesztő gépek helyhez kötöttek
vagy mozgathatók (pl. robotkarra erősíthetők). Az áramforrás többnyire váltakozó
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feszültségű, az áramerősség 10–50 kA. 0,05–6 mm vastag, általában átlapolt acéllemezek, alumínium és réz hegeszthetők. Könnyen automatizálható (karosszéria).

10.4.10 Ellenállás-vonalhegesztés
A ponthegesztés [1] folyamatossá tett változata, a kötés egymás mellé hegesztett
pontok sorozatából jön létre (10.29b ábra) Az áramot F erővel összeszorított, forgó
görgők vezetik a lemezekre. Egyedi pontvarratok és folyamatos varratok egyaránt
készíthetők ezzel az eljárással; ponthegesztéssel is kombinálható (autókarosszériagyártás).

10.29 ábra: a) Ellenállás-ponthegesztés; b) ellenállás-vonalhegesztés
Forrás:[1]

10.4.11 Ellenállás-tompahegesztés
Huzalok, csövek, rudak homlokfelület menti hegesztésére használják (10.30 ábra). A
munkadarabok érintkezési helyén fellépő ellenálláshő hevíti fel a felületeket, majd
összesajtolják a munkadarabokat. Két fő változata van:
− Zömítő ellenállás-tompahegesztés: a hegesztendő felületeket összenyomják, majd
áramátbocsátással melegítik. A hegesztési hőmérséklet elérése után a két felet
összesajtolják.
− Leolvasztó ellenállás-tompahegesztés: a hegesztendő felületeket többször
összeérintve és széthúzva megolvasztják a keletkező szikrák és ívek, majd a
feleket összesajtolják.

10.30 ábra: Ellenállás-tompahegesztés elve
Forrás:[1]
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10.4.12 Dörzshegesztés
A kötéshez szükséges hőt az összekötendő felületek relatív elmozdulásakor keletkező
súrlódás létesíti. Az érintkező felületek felmelegedése után a relatív mozgás megszűnik,
és a munkadarabokat nagy nyomással összesajtolják, hozaganyag nélküli kötés
keletkezik (10.31 ábra).

10.31 ábra: Dörzshegesztés elve
Forrás:[1]

10.5 Fémek hegeszthetősége
A fémek hegesztésénél [2] figyelembe kell venni a hegeszthetőséget. A hegeszthetőség a
fémek hegesztéstechnológiájától függő alkalmassága a hegesztett kötés létrehozására.
Figyelembe veendő tényezők: fémek tulajdonságai (kémiai összetétel, hőkezelési
állapot, előzetes alakítási állapot), hegesztéstechnológia (hegesztőeljárás és
paraméterei,
hozaganyagok,
hegesztési
munkarend),
alkalmazás
jelentős
körülményei
(keresztmetszet-változások,
anyagvastagság,
varratelhelyezés,
varratalak), üzemi körülmények (igénybevétel módja, hőmérséklet-tartományok,
korróziós igénybevétel).
A hegesztett kötések rendeltetésszerű használata megköveteli a meghatározott
mechanikai értékek biztosítását, repedésmentességét. A fenti tényezők biztosításához
ismerni kell a hegesztési varrat környezetében kialakuló hőhatásövezeteket és
szövetszerkezeti tulajdonságokat.
Szerkezeti acélok hegeszthetőségi tulajdonságai
A szerkezeti acélok maximum 0,6% szenet tartalmaznak. Fő ötvözők a szén (C), szilícium
(Si), mangán (Mn), kén (S), foszfor (P). Amennyiben az alapanyag nem csillapított, az
acélt nagy mangántartalmú hozaganyaggal hegesztjük. Az ilyen acélok alárendelt célokra
használhatók. A csillapított acélban a Mn kívül Si is van, és az oxigén FeO helyett SiO2
formában van lekötve, és nem jön létre CO-gáz. A fémfürdőben a szennyezők eloszlása
egyenletes.
Ötvözetlen és ötvözött acélok hegeszthetőségi tulajdonságai
Sokszor előfordul, hogy a gyakorlatban a hegesztett szerkezetnek nem kell különösebb
követelményt, dinamikus erőhatást, korrózió- és hőigénybevételt kielégíteni, ezért az
alapanyag ötvözetlen szerkezeti acél, ami jól hegeszthető. Az S jelű szerkezeti acélok Ctartalma maximum 0,2%, a nagyobb szilárdságú acélok Si-tartalma max. 0,55%, és így
a szerkezeti acélok C-tartalma nem haladja meg az edződés alsó határát a 0,2%-ot, a
karbonegyenérték (CE) a 0,45%-ot, ezért hegesztéskor a gyorsabb lehűlésből származó
repedési veszéllyel nem kell számolni. Nagyobb szelvényvastagságú acélok
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tompavarratainál 12 mm felett célszerű 100–150 C-ra előmelegíteni. A kritikusnál
gyorsabb hűtés veszélyes edződést okozhat: amennyiben a C > 0,25%, akkor már
normál hegesztési feltételek esetén is célszerű melegítést alkalmazni a lehűlési sebesség
csökkentése céljából.
Acél- és vasöntvények hegesztései tulajdonságai
Acélöntvények hegesztése. Az ötvözetlen acélöntvények C-tartalma 0,1–0,6%. A
kisebb C-tartalmú acélöntvények jól hegeszthetők, 0,25% C-tartalom felett esetenként
igénylik az előmelegítést (bonyolult alakú, változó keresztmetszetű vagy 25 mm-nél
vastagabb falú öntvény). Az ötvözött acélöntvények hegesztésénél általában azokat a
követelményeket kell szem előtt tartani, mint az azonos vagy hasonló összetételű
acélokra.
Vasöntvények hegesztése. Az öntöttvas 2,14 %-nál több karbont, ezenkívül kísérő
elemeket, szennyező és nyomelemeket is tartalmazó, többalkotós vas-karbon alapú
ötvözet. Szürkevas öntvények hidegen végzett (előmelegítés nélküli) hegesztésekor a
lehető legkisebb hőbevitelre és erős hőkoncentrációra kell törekedni, hogy a
hőhatásövezet minél kisebb legyen. Ívhegesztéskor nikkel (Ni) ötvözésű elektródák
alkalmazása a legcélszerűbb, mivel nagy képlékenységűek, és így a hegesztés során
fellépő feszültségeket alakváltozással ki tudja egyenlíteni, az alapanyagban repedés nem
keletkezik. Öntöttvas elektródák használata nem megengedett, mivel lehűléskor a karbon
rideg cementit, illetve martenzit formájában lesz jelen. A hegesztést kis hőbevitellel, az
elektróda ívelése nélkül egy lépésben, keskeny és rövid, 30–50 mm-es varratszakaszok
lerakásával kell végezni. Meleghegesztéshez az öntvényt elő kell melegíteni. Vékony falú,
kevésbé bonyolult öntvények előmelegítési hőmérséklete 200–300 °C, bonyolultabb,
nagyobb méretűeké 600 °C (lemezgrafitos öntöttvasak), illetve 300–550 °C (gömbgrafitos öntöttvasakhoz a Mg kiégési veszélye miatt). Félmeleg hegesztés vékony falú,
kevésbé bonyolult, ilyen szempontból kedvező helyen megjelenő hibák javítására alakult
ki. Előmelegíteni csak a szükséges helyzetben, esetenként szilárdsági okokból (200–350
°C-nál nem magasabb hőmérsékletre) szabad. A munkadarab alakváltozását nem szabad
akadályozni. A hevítés és a hegesztés után lassú hűtésről mindig gondoskodni kell. Az
előmelegítés hőmérsékletét a hegesztés ideje alatt fenn kell tartani. A repedések végeit
furattal le kell zárni, hogy a repedések ne terjedjenek tovább. A hőbevitel és hőelvonás
sebessége 20-30 °C/h-nál nagyobb nem lehet.
Réz és ötvözetei hegesztése tulajdonságai
Ötvözetlen réz hegesztése
A színréz mind ömlesztő-, mind sajtolóeljárással jól hegeszthető. A réz hegesztését
gázhegesztéssel nem célszerű végezni, mivel a réz meleg állapotban gyorsan oxidálódik
semleges lánggal történő hegesztés során, a redukáló láng pedig hidrogént visz a
varratba, és annak elridegedéséhez vezet. A javasolt hozaganyag foszfortartalmú,
ezüsttel ötvözött CuAg-ötvözet. A 6 mm-nél vastagabb lemezt legalább 200 l/h x mm
fajlagos lángerősséggel elő kell melegíteni.
A réz védőgázos ívhegesztése (AWI) 5–6 mm vastagságig javasolható. A hegesztést
egyenárammal, egyenes polaritással, tóriummal ötvözött volfrámelektródával végzik. A
gázlánghegesztésnél alkalmazott hegesztőpálcák, illetve színréz huzalok AWI
hegesztéséhez nem használhatók a varrat porozitása miatt. 6 mm felett előnyösebb az
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AFI hegesztés, ahol 12 mm felett előmelegítés szükséges 300–400 °C-ra, illetve
többrétegű hegesztéskor 500–700 °C-ra.
Rézötvözetek hegesztési tulajdonságai
Sárgaréz hegesztése: hegeszthetősége kedvezőbb, mint a színrézé, mivel kisebb a
hővezető képessége, s így kisebb hőmérsékletű előmelegítés szükséges. Ötvözőinek
többsége dezoxidens. Gondokat okoz a Zn mint főötvöző, mert kisebb hőmérsékleten
párolog, gőzeinek belégzése az egészségre káros.
Önbronz hegesztése: 2-8% Sn-tartalmú rézötvözet. A hegesztést előmelegítéssel kell
végezni a bronz nagy hővezető képessége miatt, valamint a hegfürdő hígfolyósságának
növelése érdekében. Mivel az ötvözet melegszilárdsága kicsi, hegesztéskor célszerű a
munkadarabot alátámasztani. A hegesztéshez javasolt az AWI, illetve AFI eljárás 6% Sntartalmú hozaganyaggal (öntvényekhez 12%). A hegesztést célszerű kis áramerősséggel,
vékony rétegben végezni.
Nikkelbronz hegesztése: réz és nikkel ötvözete, 9-11% vagy 29-32% Ni-tartalommal.
Mivel a Ni hőtágulási tényezője nagyobb, mint az acélé, könnyen elhúzódhat,
deformálódhat a nikkelből készült hegesztési varrat. Ügyelni kell a sűrű és gondos
fűzésre.
Alumíniumbronz hegesztése: 5-11% alumínium tartalmú rézötvözet. Előmelegítés
nem szükséges, de nehézséget okoz a nagy olvadáspontú Al2O3 jelenléte. Az ötvözet
hegeszthető bevontelektródával. Ekkor az elektródát felhasználás előtt ki kell szárítani.
Argon védőgáz alatt 6 mm vastagságig AWI, fölötte Afl eljárassal hegesztés szükséges.
Egyenáramú AWI hegesztéshez folyatószer szükséges, váltakozó áram esetén nem.
A hegesztőeljárások az iparban leginkább alkalmazott kötési módok. Az
alkalmazott
hőforrás
szerint
csoportosíthatók,
legfontosabbak
az
ívhegesztések, gázhegesztés és ellenállás-hegesztések. Majdnem minden fém
és a műanyagok is egyesíthetők hegesztéssel.

10.6 Forrasztás
Az épületgépészet legtöbb területén leggyakrabban a rézből készült csöveket használják.
A rézcsövek szerelésénél az egyenes rézcsövek összekötésénél, toldásánál, az idomok
beépítésénél a legelterjedtebben használt oldhatatlan csőkötési mód a forrasztásos kötés.
A hegesztéshez hasonlóan fémek között oldhatatlan kötést lehet készíteni forrasztással
is. A forrasztás [6] a diffúziós kötés egyik fajtája, a kötést a hegesztéssel ellentétben az
alapanyagok megolvadása nélkül lehet létrehozni. A forrasztás mindig egy, az
alapanyagtól különböző, kisebb olvadáspontú anyaggal – forraszanyaggal – történik. A
forrasztáshoz a forraszanyagokon kívül hőforrás is szükséges. A forrasztandó felületek
tisztításához valamilyen forrasztópor vagy forrasztóvíz, amely a tisztítást kémiai úton
végzi. A forraszanyag olvadáspontjának alacsonyabbnak kell lennie, mint az
összekötendő fémek olvadáspontja. A forrasztás technológiája az alkalmazott hőfok és a
forraszanyag szerint csoportosítható:
– Lágyforrasztás: a forraszanyag ón, ólom vagy horgany. Olvadáspontjuk 300 oC
alatt van, ez egyben meghatározza a hőfokot. Csekély szilárdság jellemzi, a
kötéseket bizonyos esetekben tehermentesíteni kell.
– Keményforrasztás: forrasztóanyaga rézötvözetű kb. 820–880 °C-on, a
forrasztóezüst kb. 720–850 °C-on olvad. A keményforrasztási varrat szilárdsága
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megközelíti a hasonló jellegű hegesztési varrat szilárdságát. Forraszanyag: Cu,
Ag, Zn. Folyatószer: borax.
A jó minőségű forrasztáshoz a felületek előkészítése szükséges. A forrasztandó
felületeknek zsír- és szennyeződésmentessé tételét mechanikai úton (csiszolópapír,
reszelő, drótkefe) vagy kémia módszerrel (lakkbenzin, szerves oldószer) végzik. Lágy
fémek mechanikai tisztítására a csiszolópapír nem jó, mert a finom szemcséket nem
lehet eltávolítani a felületről. A megtisztított és összeillesztett munkadarabokat a
forrasztási helyen olyan hőmérsékletre hevítik fel, amelyen a forraszanyag szét tud futni.
A forraszanyagnak is, valamint a két összekötendő anyagnak is el kell érnie legalább ezt
a hőmérsékletet.
A hevítés után odajuttatják a forraszanyagot (10.32 ábra), amely a munkadarab hőjének
hatására megolvad. A lehűlés után a megszilárduló forraszanyag biztosítja a kötést.
Általában az 50 mm-nél kisebb átmérőjű csöveket kapcsolják össze forrasztással, ennél
nagyobb átmérőnél inkább hegesztik a csöveket. A forrasztást akkor alkalmazzák, ha a
kötési helyek nincsenek nagyobb igénybevételnek kitéve.

10.32 ábra: Forrasztás elve
Forrás:[6]

10.33 ábra: Kapilláris hatás
Forrás:[6]

Kapilláris forrasztásnál (10.33 ábra) egy cső és az ahhoz illeszkedő forrasztható fitting,
egymásba tolva, nagyon szűk rést képez (kapilláris rés). Ha mindkettőt folyadékba
merítjük, a folyadék a nehézségi erő ellenében a résbe felfelé szívódik. Ezt a hatást
nevezik kapilláris hatásnak. Ez csak akkor lép fel, ha a rés nagyon szűk. Ha a rés túl
széles, a folyadék nem szívódik felfelé. A rézcsövek és kapillárisan forrasztható fittingek
méretét úgy határozták meg, hogy minden esetben hajszálvékony (max. 0,5 mm)
forrasztási rés keletkezzék köztük. Forrasztáskor a folyékony forraszanyag a kapilláris
hatás révén a forrasztási résbe felszívódik. Mivel a cső belsejében nem érvényesül a
kapilláris hatás, a forraszanyag a cső belsejébe nem hatol be (10.34 ábra).

10.34 ábra: Kapilláris forrasztás elve
Forrás:[6]
A munkadarabok forrasztásához szükséges a folyósítóanyag, a forraszanyag és a
hőforrás. A folyósítóanyag olyan nemfémes anyag, amely oldja a fém-oxidot, így a felület
a forrasztás alatt oxidmentes lesz. A folyósítóanyagok olvadáspontja kisebb, mint a
forraszanyagoké. Jó, ha a folyósítóanyag a forrasztás hőmérsékletén folyékony, valamint
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jól nedvesíti a forrasztandó felületet. Nem kell folyósítóanyagot használni, ha rezet rézzel
forrasztanak foszfortartalmú forraszanyaggal. Forrasztáskor a forraszanyag köti össze a
munkadarabokat. A forraszanyag olvadáspontjának kisebbnek kell lennie a forrasztandó
munkadarab olvadáspontjánál. Csak szennyeződésmentes forraszanyaggal szabad
dolgozni. A munkadarabok megfelelő hőmérsékletre hevítését különböző hőforrásokkal
biztosítják. A kellő hőmérséklet biztosítására más-más hőforrást használnak a lágy-,
illetve keményforrasztásnál. Fontos, hogy a forrasztandó felületeket mind hosszanti,
mind keresztirányban egyenletesen melegítsük fel (10.35 ábra). A forrasztópisztolyok
(10.36 ábra) a hegesztőpisztolyokhoz hasonlóan gázlánggal működnek, de a lángjuk
kisebb hőmérsékletű.

10.35 ábra: Kézi gázforrasztó
Forrás:[6]

10.36 ábra: Forrasztópisztoly
Forrás:[6]

A forrasztáskor előforduló hibák: nem kellően tisztított fémfelület, túlméretezett hőforrás,
túlhevítés, nem egyenletes melegítés.
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11. NEMFÉMES ANYAGOK KÖTÉSI TECHNIKÁI

A ragasztás több ezer éves, de igazi sikert csak a szintetikus polimerek megjelenését
követően ért el. Ma az élet minden területén találkozunk ragasztott tárgyakkal,
napjainkra a ragasztás sok területen nélkülözhetetlen technológiai műveletté vált.
A ragasztás az anyaggal záró, nem oldható (korlátozottan oldható) kötések csoportjába
sorolható. A ragasztás legnagyobb előnye a forrasztáshoz és a hegesztéshez képest,
hogy nem éri hőterhelés a munkadarabot. A ragasztóanyag a kötésben rezgéscsillapító,
jól szigetelő, zajcsökkentő hatásokat fejt ki, ezzel szemben viszonylag kicsi a
terhelhetősége és nagy technológiai körültekintést igényel.

11.1 A ragasztás elmélete
A ragasztástechnika sikeres alkalmazásának feltétele a ragasztott kötések ismerete. Egy
ragasztott kötés szakadásának leggyakoribb oka nemcsak a ragasztó túlságosan alacsony
szilárdsága, hanem a ragasztandó felületek nem megfelelő előkészítése, vagy
tájékozatlanság, illetve felületesség a megfelelő ragasztó kiválasztásánál. A ragasztást
végző emberekben a következő kérdések merülhetnek fel:
−
−
−

Miért, mitől ragadnak a ragasztók?
Mi kell ahhoz, hogy egy anyag ragasztóként használható legyen?
Melyek a különböző anyagok ragaszthatásához optimálisan
ragasztóanyag kritériumai?

használható

E kérdések megválaszolására számos elmélet született: mint például a diffúziós, az
abszorpciós, a mechanikai és kémiai adhézió, illetve az elektromos, elektrosztatikus
kölcsönhatások elmélete. A gyakorlatban felmerülő sokféle ragasztandó anyag
(szubsztrátum) között kialakuló kölcsönhatások magyarázatára azonban önállóan egyik
elmélet sem ad megfelelő választ. A különböző kölcsönhatások aránya a szubsztrátumok
és ragasztó anyagpáronként rendkívül változó, így a legcélszerűbb megoldás a
ragasztókötés magyarázatára a meglévő elméletek egységes rendszerbe integrálása. A
ragasztóanyagok olyan nemfémes anyagok, amelyek a szilárd anyagok felületét
tapadással és saját szilárdságukkal kötik össze anélkül, hogy az összekötött anyagok
eredeti tulajdonsága, szerkezeti felépítése lényegesen megváltozna.
Ha az anyagok, anyaghalmazok összekötése ragasztással három dimenzióban történik
(pl. farostlemez), akkor kötőanyagokról beszélünk. Tágabb értelemben a ragasztók közé
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sorolhatók az elasztikus tömítőanyagok is, noha ezek elsősorban az egymáshoz illesztett
rideg, esetleg törékeny (pl. fém-üveg) anyagok közötti hézagok kitöltésére szolgálnak,
ugyanakkor ragadnak is az anyagokhoz és elasztikus kötést biztosítanak.
A jó ragasztókötés-szilárdság kialakulásának alapvető feltétele:
– a ragasztandó anyagfelület ragasztóanyag általi nedvesítése. Ennek előfeltételei: a
ragasztandó anyag és a ragasztóanyag megfelelő felületi energia viszonyainak
megválasztása, ill. kialakítása, a ragasztó folyékony halmazállapota.
– a nedvesítést követően a ragasztandó anyag-ragasztó között kialakuló kölcsönhatások
rögzítése, vagyis a kötésszilárdítás.
A ragasztott kötéseket azonos vagy különböző anyagok, fémek és nemfémek kötésére
használjuk.

11.2 A ragasztott és rögzítőszeres kötés előnyei, hátrányai
Előnyei a következők:
− különböző anyagok kötése valósítható meg, fém, műanyag, kerámia, bőr, fa,
üveg, azaz szinte minden technikai felhasználású anyag kötéséhez, ezek
bármelyikének bármelyikhez való kötésére,
− kisebb súly jön létre,
− egyenletes feszültségeloszlás a kötésben,
− rezgéscsillapító hatás,
− a kötésben levő alkatrészeket nem kell gyengíteni (furat, horony, stb.),
− illeszkedő alkatrészek tűrése kevésbé szigorú,
− nem szükséges finoman megmunkált felület,
− nagy felületű alkatrészek is jól köthetők,
− a kötések szobahőmérsékleten vagy max. 200°C-os hőmérsékleten létrehozhatók,
− az érintkezési korrózió megakadályozható,
− cseppfolyós és légnemű közegek esetén a kötés megfelelően tömít,
− kis beruházási és megmunkálási költség.
Hátrányai az alábbiak
− egyes esetekben a ragasztási vagy rögzítési technológiának megfelelő szerkezetei
kialakítás szükséges,
− a kötésben részt vevő felületeket előkezelni kell (felülettisztítás, mechanikai,
kémiai előkezelés),
− a kikeményedés (térhálósodás) során esetleg nyomást vagy melegítést kell
alkalmazni,
− magasabb hőmérsékleten a kötés szilárdsága csökken,
− esetenként a kikeményedési (térhálósodási) idő hosszú, akár 24 órát is tarthat,
− öregedésre hajlamos, érzékeny az ultraviola sugárzásra, a levegő oxidációjára.
A ragasztóanyagok széles választéka áll rendelkezésre a kereskedelmi forgalomban (11.1
ábra). A ragasztóanyagok azok a nemfémes anyagok, amelyek szilárd anyagok felületét
tapadással és saját szilárdságukkal kötik össze anélkül, hogy az összekötött anyagok
szerkezeti felépítése vagy eredeti tulajdonságai lényegesen megváltoznának.
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11.1 ábra: Ragasztóanyagok csoportosítása
Forrás: [1]
A jelenlegi választék két nagy csoportba sorolható:
A fizikai hatással működő ragasztóknál a ragasztóréteg az anyagban lévő oldószer
elpárologása útján keményedik ki eredeti folyadék- vagy zselatinszerű állapotából. A hőre
lágyuló ragasztóréteg terhelés alatt kúszási tulajdonságot mutat. Ebből az anyagból
rugalmas, jó ragasztóréteg alakul ki, mintegy
τm = 5 − 10 N/mm2 nyírószilárdsággal.
A csoportba sorolt ragasztók lehetnek:
− kontakt ragasztók, főleg oldott kaucsuk bázisú,
− olvasztott ragasztók, amelyeket megolvadt állapotban (általában 150–190 ºC-on)
kell felvinni, megszilárdulás előtt az alkatrészeket össze kell illeszteni,
− plastisolok, nincs oldószer, pasztaszerű állapotban visszük fel, és 150-200 ºC
hatására keményednek meg, főleg finomra őrölt PVC bázisúak lágyítószerbe
feloldva. Képesek olajat és zsírt felvenni.
A kémiai hatással működő ragasztók kismolekulájú vegyületekből állnak és a kötés
alatt nagy molekulájú vegyületekké alakulnak a ragasztórétegben, vagyis egy
térhálósodás útján keményednek ki. Létezik folyadék, paszta és film állapotú anyag,
amely katalizátor, hőmérséklet-növelés, levegő nedvességtartalma vagy oxigénelvonás
hatására térhálósodik. A katalizátor idegen anyag, amely meggyorsítja a kémiai reakciót.
A reakció típusától függően megkülönböztetünk:
- polimer ragasztóanyagokat, amelyeknél a kismolekulák összekapcsolódva alkotják a
nagymolekulákat,
- poliaddiciós ragasztóanyagokat, amelyeknél két különböző kevert anyag molekulái
egyesülnek,
- polikondenzációs ragasztóanyagok, amelyek molekulái leszakadt kilépő kismolekulák
hatására egyesülnek nagy molekulákká. Ehhez 120–130 ºC és 0,4–1 MPa nyomás
szükséges.
A reaktív ragasztók megkülönbözethetők aszerint is, hogy egy- vagy kétkomponensű
ragasztók-e. Kétkomponensű ragasztóknál vagy két műanyag paszta, amelyet
felhasználás előtt össze kell keverni, vagy egy műanyag paszta és egy kis mennyiségű
anyag a katalizátor.
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A ragasztott kötéseket csoportokba soroljuk:
Kisszilárdságú kötések, nyírószilárdság: τm ≤ 5 N/mm2.
Közepes szilárdságú kötések: τm = 5 − 10 N/mm2.
Nagy szilárdságú ragasztott kötések: τm ≥ 10 N/mm2.

11.3 A ragasztott és rögzítőszeres kötések konstrukciós
megfontolásai és tervezése
A ragasztott kötések szilárdságát és tartós ellenálló képességét elsősorban a következő
paraméterek befolyásolják: [2]
A ragasztóanyag fizikai és kémiai tulajdonságai meghatározzák a ragasztott kötésekben
a tapadóképességet és a belső szilárdságot. Gyakran a szerkezeti anyag fajtája és
felületminősége az elsődleges szempont az optimális ragasztóanyag kiválasztásában vagy
a ragasztási hézag nagyságának előírásában, de a szerkezeti elemek merevsége és
mechanikai tulajdonságai is fontos kritériumai a legalkalmasabb ragasztóanyag és
ragasztási technológia kiválasztásának.
A ragasztott kötés működési feltételei (hőmérséklet, vegyszerek/oldószerek,
nedvesség stb.) közvetlenül befolyásolják a ragasztóanyag kiválasztását. A tartós
ellenálló képesség vonatkozásában a működési feltételek és a ható erők jelentik a
legfontosabb összetevőket.
A kiválasztott ragasztóanyag optimális alkalmazása szempontjából a ragasztási hézag
kialakítását tekintjük a legfontosabb paraméternek. A kialakítást a ragasztóanyag
korlátaihoz kell igazítani (pl. átkeményedés mélysége, hézagkitöltés stb.) és
messzemenőkig optimalizálni, a ragasztott kötés számára káros terheléseket (ütő és
lefejtő igénybevétel) el kell kerülni.

11.4 Ragasztott kötések tervezése
Az optimális ragasztási hézag, a ragasztott kötés elemei kialakításának célja a homogén
feszültségeloszlás elérése. Ezen túl a ragasztott kötések tervezésekor bizonyos
irányvonalakat szem előtt kell tartani:
− Az ütő és lefejtő igénybevételt a lehető legkisebbre kell csökkenteni.
− A ragasztási felületet a lehető legnagyobbra kell növelni.
− A járulékos igénybevételeket meg kell szüntetni.
− A feszültségeloszlást lehetőleg egyenletesre kell beállítani.
A ragasztott kötések igénybevétele lehet húzás, nyomás, nyírás, lefejtés, kinyitó hajlítás,
gyakran ezek kombinációja.[5]
A kötés szilárdsága a legjobb nyírás és nyomás esetén, de lefejtés esetén nem a legjobb
megoldás a ragasztás. A tervezésnél célszerű úgy kialakítani a ragasztott kötéseket, hogy
elkerülhető legyen a lefejtés.
Az alábbi ábrák bemutatják, hogy a gyakorlatban milyen kedvezőtlen és helyes
megoldások alkalmazhatók. A megfelelő kialakítással egy ragasztott kötés szilárdsága
akár nagyságrenddel is javítható. A ragasztott kötésre alkalmas illesztési megoldásokat a
11.1 táblázat tartalmazza.
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Helyes, javasolt megoldások
Helyes kötéskialakításnál (11.2 ábra)mindig az a cél, hogy a ragasztott zónára az eredő
üzemi igénybevétel elsősorban nyíróhatást fejtsen ki. A húzást, hajlítást, lefejtést kerülni
kell megfelelő szerkezeti kialakításokkal. [5]

11.2 ábra: Helyes kötésmódok kialakítása
Forrás: [5]
A megfelelő szerkezeti kialakítás után lényeges szempont, a ragasztandó felületek
anyagának ismeretében a ragasztóanyag és a ragasztási technológia kiválasztása és
meghatározása.
Napjainkban a műszaki műanyagok ragasztási technológiája jelentősen leegyszerűsödött
az új, korszerűbb ragasztóanyagok kifejlesztésével. Ezekhez az anyagokhoz a gyártók
mellékelik a felhasználás területeit és az alkalmazási technológiát, amelyet célszerű
betartani.
A ragasztott kötések kialakításánál kulcsfontosságú szempontok, hogy az illesztendő
felületek a maximális erőátviteli képesség érdekében a lehető legnagyobbak legyenek. A
kötésre ható erőket a teljes ragasztási vonalon el kell oszlatni.
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11.1 táblázat: A ragasztott kötésre alkalmas illesztési megoldások

Forrás:[4]

11.5 A ragasztott munkadarabokra vonatkozó ismeretek
A jó ragasztás egyik feltétele a követelményeknek megfelelő ragasztó kiválasztása. Az
első segítséget a ragasztócsoportok alapvető tulajdonságait tartalmazó információk
adják, melyek alapján célszerű a ragasztóanyag specifikus tulajdonságait a vele szemben
támasztott követelményekkel összevetni. Nincsenek sem „jó”, sem „rossz” ragasztók. A
felhasználás jellege alapján egyszer az egyik, máskor a másik az alkalmas, vagy kevésbé
az. Egy ragasztó kiválasztásához a ragasztandó darabok adataiból a következőket kell
ismerni:
− Milyen anyagból vannak?
− Milyen nagyságúak, milyen alakúak?
− Milyenek a felületi adottságok?
− Mekkorák az üzemi terhelések?
− Milyen környezeti feltételek uralkodnak? (hőmérséklet, nedvesség, agresszív közeg,
stb.).
− Milyen ragasztásra van igény?
− Milyen
gyártóberendezések
állnak
rendelkezésre?
(hőkemencék,
adagolóberendezések, stb.)
− Egyedi vagy sorozatgyártásban készül a termék?
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11.6 A fémragasztás technológiája
A kötés szilárdságát leginkább befolyásoló adhézió erőssége leginkább a ragasztóanyag
nedvesítő hatásától függ. Ez annál jobb, minél kisebb a folyadékfelszín érintője és a
fémfelület által bezárt peremszög, (  ) értéke (11.3 ábra).

11.3 ábra: A folyadékcseppek nedvesítési tulajdonsága
Forrás:[3]
A kötésszilárdság nagymértékben függ a felület előkészítésétől is. Az érintkezés, illetve
tapadóképesség annál jobb, minél síkabb és simább a felület. Érdes felületeknél az
érintkezés az anyag kiemelkedő csúcsain jön létre. Ilyenkor a jobb tapadási viszonyokat
a bemélyedések ragasztóanyaggal való kitöltésével lehet létrehozni. Nehézséget okoz
viszont a bemélyedések kapillaritása és a ragasztó által ki nem szorított levegő nyomása.
A mélyedés alakjának, valamint a peremszögnek ilyenkor döntő szerepe van.
A kapilláris nyomás akkor pozitív, ha φ+ δ < 180° (φ > a mélyedés hajlásszöge), ekkor
a felület nedvesedik, ha φ+ δ > 180° (a kapillárisnyomás negatív), nem következik be
nedvesedés (11.3 ábra). Minél nagyobb a δ, annál kevésbé hatol be a ragasztó a felületi
mélyedésekbe. Nyomás alatti kötéskor a levegő a mélyedésekből és pórusokból kiszorul.
A ragasztás a felületek előkészítésével kezdődik. A durva szennyeződéseket mechanikai
úton kell eltávolítani, majd a kémiai zsírtalanítás következik. Az aktív felület szükség
esetén durvítással növelhető. A ragasztóréteg vastagságának növekedése a húzó-nyíró
szilárdság csökkenéséhez vezet, ezért vékony, egyenletes réteg felhordására kell
törekedni.

11.7 Alkalmazási területeik
Kötőelemeknél, amikor két vagy több szerkezeti elemet rögzítenek egymáshoz.
Csavarok, anyák, csapszegek, tájolócsapok, tőcsavarok, rögzítő-, illesztőszegek, ékek,
reteszek jönnek számításba.
Perselyek, csapágyak ragasztása.
Forgó alkatrészek, tárcsák, fogaskerekek, járókerekek, rotorok tengelyre kötése.
Menetes, karimás, hengeres csőcsatlakozások, karmantyús toldások, idomok, elemek,
különféle szerelvények ragasztása vízvezeték és központi fűtés szerelésénél.
Egymásba illeszkedő síkfelületek tömítése hajtóműveknél, csapágyfedeleknél,
zárófedeleknél.
Súrlódó tárcsák, tengelykapcsoló súrlódóbetétei, fékbetétek ragasztása. Itt a
hőtermelést célszerű figyelembe venni, ezért műanyag betétek alkalmazása javasolt.
Szerszámgépeknél pl. csúszó vezetékek ragasztása.
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Egyéb területek: kezelőkarok műanyag fogantyúi, gépkocsik szerkezeti, alkatrészei, O
gyűrűk készítése, stb. A fémiparon kívül számos más ipar, pl. vegyipar, a bőr-, a papír-,
a ruha-, az építőipar, ezen belül a szak- és szerelőipar is jó eredménnyel használja a
ragasztást. Nagy jelentősége van a ragasztásnak és a rögzítésnek a finommechanika és
az elektrotechnika területén is, ahol a felhasznált szerkezetek kis mérete, nagyfokú
pontossága, az elemek miniatürizálása folyamatosan új lehetőséget teremt.
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12. ANYAGKIVÁLASZTÁS

A megfelelő anyagok megválasztása minden tervezési folyamat kulcskérdése: az
anyagok, valamint azon gyártási eljárások kiválasztása, amelyek révén a kiinduló
(nyers)anyagból a tervezett alkatrész, gyártmány megvalósul, a tervezési folyamat
meghatározó döntési csomópontjai (12.1.ábra).

12.1 ábra: A tervezés–anyagválasztás–gyártási eljárás szinergikus (együttműködési)
kapcsolata
Forrás:[1]
Az anyagkiválasztást számos tényező befolyásolja, némelyikük gyakran egymásnak is
ellentmondóan hat az anyagkiválasztás folyamatára. Az anyagkiválasztás legfontosabb
tényezői: a funkcionális követelményeknek való megfelelés, a termék élettartamára
(életciklusára) gyakorolt hatás, a szóba jöhető anyagok és alkalmazás specifikus
tulajdonságainak rendelkezésre állása, a termék gyárthatósága, és nem utolsósorban a
teljes életciklusra vonatkozó költségek [1].

12.1 Az anyagválasztás fő szempontjai
Az anyagválasztást rendkívül sok szempont vezérli, ezek alapvetően két nagy csoportba
sorolhatók:
– műszaki-technikai szempontok,
– gazdasági, gazdaságossági szempontok.
A döntési szempontok között a műszaki szempontoké az elsődleges szerep, ha egy
termék funkcióját egyáltalán nem vagy nem a megkívánt biztonsággal, vagy nem az
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elvárható élettartamig képes ellátni, bármennyire is gazdaságos legyen az előállítása, a
piac előbb-utóbb a terméket elutasítja.
A műszaki szempontok elsődlegessége mellett is hangsúlyozni kell, hogy még a
műszakilag tökéletes terméket is csak akkor ésszerű gyártani, ha annak előállítási
költségét a piac az árban elismeri.
A termékek döntő többségénél ezért az anyagkiválasztás optimumfeltétele az, hogy a
termék előállítási költségének és használati tulajdonságainak ésszerű összhangja legyen
meg. Ez az összhang meglehetősen komplex kölcsönhatás révén jön létre.
A termék funkciója meghatározza a gyártandó alkatrész fő méreteit, alakját, felületi
minőségét, valamint a méret, az alak, a felületi minőség, továbbá a gyártandó
darabszám, azaz a sorozatnagyság számos alakadó technológia alkalmazhatóságát
kizárja.
A méret, az alak, a felületi minőség, a sorozatnagyság, továbbá a szóba jöhető
technológia ismeretében az anyagválasztás első lépéseként kijelölhetők olyan
anyagcsoportok, amelyekhez tartozó anyagokból a termék gyártható. A gyártási
technológiák,
különösen
az
alakadó
technológiák
jól
körülhatárolható
anyagtulajdonságokat feltételeznek.
Ha a termék meghatározó igénybevétele mechanikai, a kiválasztáskor a statikus és a
dinamikus igénybevétellel szembeni ellenállás mellett lényeges szempont, hogy a
tulajdonságokat a termék teljes élettartam alatt megőrizze. Ennek érdekében ismerni
kell, hogy a mechanikai igénybevétel mellett milyen egyéb károsodást okozó hatás,
(például korróziós vagy koptató hatás) lép fel.
Mechanikai igénybevétel esetén, ismerni kell az igénybevétel fajtáját és annak időbeli
lefolyását is. Statikus terheléskor alapvető követelmény, hogy az igénybevételt a termék
maradó alakváltozás nélkül viselje el, vagyis a benne ébredő feszültség a használat során
ne érje el a folyáshatár értékét. Sok esetben még a rugalmas alakváltozás mértéke is
korlátozott lehet.
Az ismétlődő-, valamint dinamikus igénybevételkor a megfelelő teherbíráson (kifáradási
határ) kívül, kellő szívóssággal is, amit részben az ütőmunka, vagy a törési szívósság
jellemez, kell rendelkeznie az anyagnak.
Az anyagkiválasztáskor igen lényeges műszaki szempont a biztonság, vagy a
katasztrofális károsodás csekély valószínűsége, amelyek függnek a tervezéskor
figyelembe vett biztonsági tényezőtől, a tervezéskor alapadatként használt, garantált
anyagjellemzők tényleges értékétől, illetve annak a gyártás és a használat során
bekövetkező változásától.
A döntően mechanikailag igénybe vett anyagok szilárdsági méretezésekor, illetve
ellenőrzésekor használatos biztonsági tényező valamely garantált határfeszültség,
(például szakítószilárdság, folyáshatár vagy kifáradási határ) és a termékben ténylegesen
ébredő – valamely méretezési elmélet alapján számított – legnagyobb redukált feszültség
hányadosa.
A tervezéshez használatos biztonsági tényező értékét a konstruktőr az igénybevétel
fajtája, a tönkremenetellel járó kár- vagy veszély nagysága, az anyag károsodáskori
tulajdonságai alapján, az anyag- és költségtakarékosság figyelembevételével állapítja
meg.
Az anyagfőcsoportok közötti választásban egyre nagyobb jelentőségű, hogy a termék
anyaga a használatot követően újra feldolgozható-e, és milyen mértékben
környezetbarát. A termék igénybevételének, tervezett élettartamának, megkívánt
biztonságának ismeretében kellő információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy a számításba
jöhető fő anyagcsoportok között választani lehessen. Az egyes anyagtípusok közötti
választáskor elkerülhetetlen a termék költségeinek számbavétele.
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Az anyagok osztályozását, csoportosítását alapvetően a tulajdonságaikat meghatározó
három szempontrendszer szerint végezzük el:
– az atomos szerkezet,
– az atomos rendezettség,
– az atomos, molekuláris kötések.

Fémek

Kerámiák
és üvegek

Polimerek
Műanyagok
Kompozit
anyagok

Természetes
anyagok

Habok

12.2 ábra: Az anyagok fő csoportjai
Forrás: [1]
A klasszikus osztályozás szerint a mérnöki alkalmazás anyagai alapvetően az anyagok
három alaptípusának, fémes anyagok, polimerek, kerámiák valamelyikébe sorolhatók.
Napjainkban az egyre újabb és újabb anyagok megjelenésével az anyagokat gyakran hat
nagy osztályba rendezik. Ebben az esetenként vitatható osztályozásban, az előzőkben
már említett fémek, polimerek és kerámiák mellett külön osztályként jelennek meg a
természetes anyagok (fa, természetes szálas anyagok, mint például gyapot, pamut,
stb.), a különféle habok (fémhabok, polimerhabok, kerámiahabok, üveghabok) és az
előző alaptípusok valamilyen kombinációját jelentő kompozit-anyagok. Ezt az
osztályozást, az anyagok világát mutatja a 12.2 ábra. Az egyes osztályokba tartozó
anyagok számos közös tulajdonsággal rendelkeznek: hasonló anyagjellemzők, hasonló
feldolgozási módszerek, eljárások és gyakran hasonló alkalmazási területek jellemzik az
azonos osztályba tartozó anyagokat. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az egyes
főcsoportok legfontosabb jellemzőit.
A fémes anyagok általában két nagy csoportba sorolhatók.
Az egyik fő csoportot az ún. vasalapú ötvözetek jelentik, amelyekben az alapötvöző, a
fő alkotóelem a vas: ebbe a csoportba tartozik a mérnöki gyakorlat mindmáig
legfontosabb anyagai közé sorolt acél (ötvözetlen és ötvözött acélok) és az öntöttvas.
A fémes anyagokon belül a második fő csoportot az ún. nemvasfémek és ötvözeteik
alkotják: ebbe a csoportba tartozik például az alumínium, a réz, a titán és még számos
más fémes anyag.
A fémes anyagok a mérnöki szerkezetek, berendezések legszélesebb körben és
mindmáig a legnagyobb mennyiségben alkalmazott anyagainak tekinthetők.
A polimeranyagok többnyire karbonalapú óriás szerves molekulák (makromolekulák)
hosszú láncolatából állnak. A polimerek jelentős része nem kristályos (amorf) szerkezetű,
de vannak kristályos polimerek (kristályosodásra többnyire csak a szabályos szerkezetű
polimerek hajlamosak) és vannak polimerek, amelyek kristályos és nemkristályos
tartományok együtteséből állnak. Belső (molekuláris) szerkezetüknek tulajdoníthatóan a
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polimerek többsége rossz vezető- és jó szigetelőképességgel rendelkezik. Ez a
tulajdonság képezi az alapját számos alkalmazási területüknek is.
A kerámia anyagok kémiailag kötött fémes és nemfémes elemeket tartalmazó
szervetlen anyagok. A keramikus anyagok is lehetnek kristályos és amorf szerkezetűek,
illetve hasonlóan a polimerekhez, vannak olyan kerámiák, amelyekben kristályos és nemkristályos tartományok egyaránt előfordulhatnak. A kerámia anyagok többségére a nagy
hőmérsékleteken is megmaradó nagy szilárdság és keménység jellemző, ugyanakkor
többségük meglehetősen rideg. Emellett kis sűrűség, jó szigetelőképesség, kiváló hő- és
kopásállóság jellemzi a kerámia anyagokat. Ezek azok a tulajdonságok, amelyek a
kerámia anyagok gyors térhódítását eredményezték az iparban az elmúlt évtizedekben.
A természetes anyagok csoportjába azokat az anyagfajtákat soroljuk, amelyeket a
természetben való – naturális – előfordulási állapotukban alkalmazzuk. Ide tartozik a fa,
valamint a különféle természetes szálas anyagok, például a len, a kender, a gyapot. E
természetes szálas anyagok az utóbbi időben ipari alkalmazásukat tekintve
reneszánszukat élik.
A különféle habok, más néven celluláris anyagok napjainkban előtérbe kerültek.
Elsősorban a műanyag habok terjedtek el: hungarocell, szivacsok, csomagolóanyagok,
poliuretánhabok stb. Azonban ezek alkalmazhatóságának többek között hőmérsékletfüggőségük és kis szilárdságuk szab határt. A fémből készült celluláris anyagok, a
fémhabok éppen azért érdekesek, mert ezek a hátrányok nem jelentkeznek. A
fémhabok olyan kis sűrűségű anyagok, amelyek egyedülálló mechanikai, termikus,
elektromos és akusztikus tulajdonságokkal rendelkeznek. Jó energiaelnyelő képességük
van. A nyitott cellás fémhabok üregei egybefüggőek, vázukat egymáshoz kapcsolódó
cellaélek alkotják. Míg a zárt cellás fémhabokban az üregeket cellafalak különítik el.
Fő jellemzőik a kis sűrűség, az egyedülálló mechanikai, termikus, elektromos és
akusztikus tulajdonságok.
A kompozitanyagok az előzőkben tárgyalt alaptípusok – fémes anyagok, polimerek,
kerámiák, természetes anyagok, habok – közül két vagy több anyag alkalmazásával
létrehozott összetett anyagok: ennélfogva nem tekinthetők az anyagok osztályában
önálló alaptípusnak. A kompozitanyagok jellemzően egy mátrix (kötő-) alapanyagot és a
kívánt tulajdonságok elérése céljából a mátrixba ágyazott más anyagot, például erősítőszálat szálat, kopásálló szemcséket, stb. tartalmaznak. A kompozitok igen sokfélék
lehetnek. A mérnöki gyakorlatban legáltalánosabb kompozitanyagok az üvegszálerősítéses (a mátrix poliészter, vagy epoxi alapú), illetve a karbonszál-erősítéses
kompozitok, amelyeket többnyire epoximátrixba ágyaznak. Tulajdonképpen a
kompozitanyagok közé sorolhatók a Co-mátrixba ágyazott volfrám-karbid (WC) és titánkarbid (TiC) kopásálló szemcséket tartalmazó keményfémek is.

12.2 Ashby-féle anyagkiválasztás
Az Ashby-féle anyagkiválasztási térképek (12.3 ábra)hasznosak lehetnek az előzetes
anyagválasztás során. A különféle anyagok szilárdsági mutatóit mutatja a sűrűség
függvényében. Az alkatrész geometriájától és igénybevételétől függően különféle
szilárdság-sűrűség összefüggések érvényesek. Az ezeknek megfelelő meredekségű
egyenesek az ábrán szintén fel vannak tüntetve. Sima hengeres rúd egytengelyű
húzásakor például az ennek megfelelő S/ = C meredekségű egyenes mentén fekvő
anyagok kielégítik a szilárdságra vonatkozó előírást, az egyenes fölött elhelyezkedők
ennél jobbak, az ez alattiak pedig gyengébbek. Hasonló diagramok szerkeszthetők a
rugalmassági modulus-sűrűség kapcsolat elemzésére is.
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12.3 ábra: Ashby-féle anyagkiválasztási térkép
Forrás: [2]
A komplex anyagjellemzők segítségével, minden anyagra kiterjedően, ún. szelekciós
kártyák szerkeszthetők, melyek a komplex jellemzők két tagjának koordinátarendszerében különböző helyzetű és kiterjedésű foltokként ábrázolják az egyes
anyag(csoport)okat. A szelekciós kártyán átlós, különböző dőlésszögű egyenesek jelzik
az egyes komplex jellemzők konstans értékeit, vagyis az egy egyenesre eső anyagok
egyenértékűek. Az egyeneseket önmagukkal párhuzamosan felfelé eltolva a konstans
értéke növekszik. A jellemző megkívánt maximális értéke esetén optimális(ak) az(ok) az
anyagcsoport(ok), melye(ke)t a felfelé eltolt egyenes utoljára metsz ill. érint. Lehetőség
van a komplex jellemző egyes alkotói szerinti korlátozó feltételek kijelölésére is (pl. csak
az E>10 GPa, ρ<3 Mg/m3 feltételeknek megfelelő anyagok vehetők számításba).

12.3 Az anyagválasztás fő folyamatai
A tervezési követelmények az anyagválasztáshoz a termék funkciójának, a kielégítendő
követelményeknek és tervezési céloknak a figyelembevételével „fordíthatók le”
anyagtulajdonságokra. Egyszerű követelmények mint határértékek alkalmazhatók
meghatározott anyagtulajdonságokra, kiszűrve a nem alkalmas (a követelményeket
nem teljesítő) anyagokat. A célokat határoló követelményeket kombinálhatjuk a célokkal,
ún. anyagindexek származtatására. A célok legszemléletesebben anyagtulajdonságdiagramokon, térképeken ábrázolhatók, lehetővé téve az optimális anyagválasztást. A
módszer a választás finomítását teszi lehetővé, miközben alternatív lehetőségeket is
bemutat az anyagok teljes skálájából [2].
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12.3.1 Igénybevétel szerinti anyagválasztás
Két fő területe van:
− a mechanikai igénybevétel szerinti anyagválasztás és
− a felületi igénybevétel (tartósság) szerinti anyagválasztás.
A mechanikai igénybevétel szerinti anyagválasztás jellemzően a következő
igénybevételek szerint történik:
– a statikus,
– a dinamikus,
– az ismétlődő (fárasztó), illetve
– a növelt hőmérsékleteken fellépő igénybevételek szerinti anyagválasztás.
A felületi igénybevétel (felületi tartósság) szerinti anyagválasztás fő területeit
– a korróziós igénybevételek, illetve
– a koptató igénybevételek szerinti anyagválasztás jelenti.
Az anyagok korróziós viselkedését meghatározó főbb tényezők:
− a korróziós környezet, a korróziós közeg paraméterei,
− a tervezési paraméterek, különös tekintettel a reakció sebességét befolyásoló
környezeti tényezőket az üzemi hőmérséklet és az üzemi nyomás,
− a korróziós közegben üzemelő anyag minősége és állapotával kapcsolatos
paraméterek, tulajdonságok.
A korróziós igénybevétel alapvetően az anyag és környezete között a felületen át
lejátszódó kémiai kölcsönhatás.

12.3.2 Anyagválasztás koptató igénybevételre
A kopás alapvetően mozgó-érintkező felületeken lejátszódó folyamatok összefoglaló
neve. Az érintkező felületeken ható erőktől következhet be az anyagrészecskék
elmozdulása a felületeken a méret és az alak megváltozásával és anyagleválasztódással
járhat.
A kopási folyamatok, ellentétben a szilárdsági tulajdonságokkal nem a teljes
keresztmetszetre hatnak, hanem csak azon szerkezeti elemek kitüntetett felületi vagy
felületközeli részein lépnek fel, amelyekre a szerkezet működése közben a tribológiai
igénybevétel hat. A kopási folyamatoknál ható igénybevételt a mozgásforma és annak
időbeli lefutása, azaz a műszaki fizikai igénybevétel paraméterei jellemzik.
Kopási folyamatok mozgásformáinak osztályozása
−
−
−

A kopási folyamatokban fellépő mozgásformák elemi mozgásformákra, vagy
azok egymásra szuperponálódására vezethetők vissza.
A kopási folyamatokban fellépő elemi mozgásformák lehetnek csúszás,
gördülés, lökés és áramlás.
A kopási folyamatban a műszaki-fizikai igénybevételeket az erő, a sebesség, a
hőmérséklet és az igénybevétel időtartama paramétereivel jellemezhetjük.
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Fő kopástípusok
− A gyakorlatban előforduló kopást négy általános osztályba sorolhatjuk,
nevezetesen: adhéziós kopás, felszíni kifáradásos kopás, abrazív kopás és kémiai
kopás.
− A kopás oka, megjelenése, intenzitása szerint a kopás tovább osztályozható.
− A kopás általában társul a relatív mozgásban lévő érintkező testek
anyagveszteségével: ezt az anyag tulajdonságai, a környezeti és az üzemelési
körülmények, valamint az érintkező testek geometriája határozza meg.
Mindig azonosíthatjuk a vezető kopási mechanizmust, amelyet rendszerint az anyag
mechanikai tulajdonsága, kémiai stabilitása, az érintkezési zónában kialakult hőmérséklet
és a működési körülmények határoznak meg. Normál kopás során a mechanikai,
termikus és vegyi igénybevételek hatására a kölcsönhatásban levő súrlódó felületekről
fokozatosan oxigénben dús felszíni anyagrészecskék válnak le, a felületek alakja, mérete
változatlan marad, csupán a felületi érdesség és a felület fizikai-kémiai jellege változik
enyhén. Az enyhe kopás a szerkezet működésével együtt járó, fokozatos anyagleválás,
amely nem kiküszöbölhető, és ezért megengedhető károsodási folyamat, csak hosszabb,
(gyakran előre tervezhető) idő alatt hoz létre a súrlódó felületeken akkora alak- és
méretváltozást, amely már a rendszer működését megváltoztatja.
Szerkezeti műanyagok kopási viselkedése
− A polimerek kopása felszíni rétegek adszorpciója és lenyíródása következtében jön
létre.
− A kopás kialakulását és intenzitását módosíthatja a kristályosodás, a kémiai
szerkezet és az alakváltozási lágyulás hatása, vagy besugárzások által előidézett
térhálósodás. A lekopott polimerek megtapadhatnak a kemény ellendarabon.
Kerámiák kopási viselkedése
A kerámiák a fémekhez hasonlóan kopnak, azonban kopásuknál további két tényezőt is
figyelembe kell venni, az egyik, hogy a kerámiák ridegebbek, így az érintkezési pont
elmozdulásával kopás és letöredezés nagyon gyorsan bekövetkezhet, a másik, hogy a
kerámiáknak rossz a hővezető képessége, ezért a súrlódási melegedés igen nagy
határfelületi hőmérsékletek kialakulásához vezethet. A helyi igen nagy hőmérsékletingadozás előbb-utóbb a felszíni rétegek repedezését, töredezését okozza. Előfordulhat,
hogy általános hőmérséklet-növekedés következik be, amelynek hatására az anyag
lágyul, tehát szívósabbá válik.
A kerámiák kopásának zöme törési folyamat következmények [2].
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12.4 Az anyagválasztás nyolc stratégiai lépése
1. Az igény megértése

2. Az igény lefordítása

3. A stratégia kialakítása

4. A szűrés megvalósítása

5. Rangsorolás a célok alapján
6. További információk keresése

7. A következmények
megfontolása

8. Jelentés készítése
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12.5 Tervezési követelmények az anyagválasztáshoz
− A termék funkciójának, a kielégítendő követelményeknek és tervezési céloknak a
figyelembevételével „fordíthatók le” anyagtulajdonságokra.
− Egyszerű
követelmények
mint
határértékek
alkalmazhatók
meghatározott
anyagtulajdonságokra, kiszűrve a nem alkalmas (a követelményeket nem teljesítő)
anyagokat.
− A célokat határoló követelményeket kombinálhatjuk a célokkal, ún. anyag indexek
származtatására.
− A
célok
legszemléletesebben
anyagtulajdonság-diagramokon,
ábrázolhatók, lehetővé téve az optimális anyagválasztást.

térképeken

− A módszer a választás finomítását teszi lehetővé, miközben alternatív lehetőségeket is
bemutat az anyagok teljes skálájából.
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