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Összefoglaló 
 

A Járműszerkezeti anyagok és technológiák I. c. jegyzet a járműiparban alkalmazott alapvető 

szerkezeti anyagokat (acélok, öntöttvasak, színesfémek, gumik, műanyagok, bevonat 

anyagok) és ezek gyártási technológiáit mutatja be – szervesen épülve az Anyagismeret c. 

jegyzetben átadott ismeretekre: 

Viszonylag nagy teret kapott a különféle acélfajták ismertetése. Az osztályozás alapját 

alapvetően a felhasználás területei jelentik. Ismertetésre kerül a vas-alapú ötvözetek két fő 

gyártási technológiája: az öntés és a képlékeny alakítás. 

Röviden szó esik a nem vas-alapú ötvözetekről (színesfémek), amelyekkel már az 

Anyagismeret c. tananyagban is találkoztunk.  

Részletesen bemutatásra kerülnek a hegesztés és forrasztás műveletei, eszközei, illetve az 

alkalmazott segédanyagok szerepére is kitérünk. Az Anyagismeret jegyzetben már tárgyalt 

műanyagok és elasztomerek ismertetésére itt újból visszatérünk. Az ott megismert alapvető 

kémiai ismeretekre alapozva jelen jegyzet ezek gyártási technológiájára és felhasználási 

területeire helyezi a hangsúlyt. Külön anyagrész foglalkozik a felületek bevonásának 

klasszikus módszereivel, amelyeknek célja igen különböző lehet (a munkadarab tartósságának 

növelése, vagy akár esztétikai megfontolások). Ez az anyagrész azonban – terjedelmi okok 

miatt – nem tartalmazza a legújabb felületalakítási módszereket. Ezek a „Járműanyagok” c. 

könyvben kerülnek ismertetésre. 

Az ismeretek elsajátítása akkor lesz hatékony, ha az olvasó figyel az Anyagismeret c. könyv 

tartalmának megfelelő csatlakozási pontjaira. 

Az Acélok c. fejezetben található szabványokból származó szövegek, részletek, táblázatok 

felhasználása a Magyar Szabványügyi Testület engedélyével történt. A szabványok szerzői 

jogi védelem alatt állnak, részben vagy egészében felhatalmazás nélkül másolni, 

sokszorosítani, forgalmazni, árusítani vagy bármilyen egyéb módon terjeszteni, közreadni 

tilos; ezek végzése jogszabálysértő magatartás, amelynek összes következményét a 

jogsértésért felelősnek kell viselnie. 

© Magyar Szabványügyi Testület, MSZT 

A szabvány megrendelhető és megvásárolható az MSZT Szabványboltban  

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1. 

1450 Budapest 9., Pf. 24 

Tel.: 456-6892, Fax: 456-6884 

A szabvány digitális változatban is megrendelhető az MSZT honlapján keresztül a 

www.mszt.hu/→”WEB-áruház” vagy a „Megrendelés hagyományos módon” címszavakra 

kattintva. 
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Bevezetés 
 

Ez a könyv szoros kapcsolatban van az ANYAGISMERET c. tankönyvvel: az ott leírt 

ismeretek folytatásáról, kiegészítéséről van benne szó. Míg az „Anyagismeret” a mérnöki 

gyakorlatban használatos anyagok alapvető tulajdonságait és szerkezeti jellemzőit ismerteti 

(pl. fémes és keramikus anyagok tulajdonságai, szerkezeti jellemzői, a fázisdiagramokból 

levonható átalakulások termodinamikai és kinetikai alapjai). Az anyagfajták konkrét műszaki 

tulajdonságainak megismeréséig ebben a keretben nem juthattunk el. Nem érintettük pl. a 

lehetséges felhasználások konkrét területeit, megnevezve a konkrét eszközöket, szerkezeti 

elemeket, legfontosabb technológiákat. 

A jelen tankönyvben ilyen jellegű ismereteket foglalunk össze. Ugyancsak tárgyalásra 

kerülnek azok legfontosabb technológiák, amelyek során a tervezett, szükséges tulajdonságok 

kialakíthatók.  

Az anyagi tulajdonságok alakítási technológiái között az egyik legalapvetőbb osztályozás az 

öntészeti, ill. a képlékeny alakítással létrehozott anyagi tulajdonságok elkülönülése. 

Az öntészeti eljárással előállított szerkezeti elemek tulajdonságai döntően a megszilárdulási 

folyamat során alakulnak ki, amit természetesen az összetétel megfelelő megválasztásával és 

a hűtési sebességgel befolyásolhatunk. Az utólagos tulajdonság-módosításoknak (pl. 

feszültségcsökkentő hőkezelések) szerepe viszonylag korlátozott. Ugyancsak korlátozott az 

öntéssel keletkező forma utólagos módosításának lehetősége – a felületi megmunkálásoktól 

eltekintve. 

Az öntészeti folyamatokkal ellentétben a képlékeny alakítással kialakított jármű elemek 

tulajdonságai és szerkezete lényegesen módosul az alakítás során, amelyben a munkadarab 

végső formája kialakul. 

A kémiai összetétel szempontjából általában nincs átjárhatóság az öntészeti és képlékeny 

alakítással nyert szerkezeti elemek között: adott szerkezeti anyagok (többkomponensű, magas 

ötvöző tartalmú) ötvözetek, eutektikumok stb. pl. nem is alkalmasak az utólagos képlékeny 

alakításra. 

Viszonylag nagy teret szentelünk a különféle acélfajták ismertetésének. Az osztályozás alapját 

itt is alapvetően a felhasználás területei jelentik. Kevesebb szó esik a nem vas-alapú 

ötvözetekről, amelyekkel már az Anyagismeret c. tananyagban is találkoztunk.  

Részletesen ismertetjük a hegesztés, forrasztás műveleteit, eszközeit, ill. az alkalmazott 

segédanyagok szerepét. A fenti két technológiai eljárással szemben- itt helyi jellegű 

(rendszerint termikus) beavatkozással alakítjuk ki a szerkezeti elem, vagy akár a teljes 

berendezés végső alakját, méreteit. 

Az anyagismeretben már tárgyalt műanyagok és elasztomerek ismertetésére itt újból 

visszatérünk, a tárgyalás szempontjai azonban - a tankönyv általános céljának megfelelően - 

gyártástechnológiai és funkcionális (alkalmazás-centrikus) szempontokat követnek. 

Külön anyagrész foglalkozik a felületek bevonásának klasszikus módszereivel, amelyeknek 

célja igen különböző lehet (a munkadarab tartósságának növelése, vagy akár esztétikai 

megfontolások). Ez az anyagrész azonban terjedelmi okok miatt-nem tartalmazza a legújabb 

felületalakítási módszereket. Ezek a „Járműanyagok” c. könyvben kerülnek ismertetésre. 

Az ismeretek elsajátítása akkor lesz hatékony, ha az olvasó figyel az Anyagismeret c. könyv 

tartalmának megfelelő csatlakozási pontjaira. 
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1. Acélok 
A gép- és járműipar ma is jelentősen támaszkodik az acélra, mint alapanyagra. Ennek egyik 

oka, hogy az összes szerkezeti anyag közül az acél tulajdonságai változtathatók a 

legolcsóbban a legtágabb határok között. Másrészt olcsóságának és a nyersanyag 

elérhetőségének köszönhetően (beleértve az olcsó újrahasznosítást is) a gyártórendszerek 

nagy része az acél feldolgozására épültek ki. Széles technológiai tudásunk és sokszor a 

technológia egyszerűsége is az acélok felhasználása felé billenti a mérleg nyelvét. A korróziós 

hajlamon kívül nagy hátránya az acél alkatrészeknek a nagy tömegük. A gépjárműgyártás 

irányvonalait tekintve az elmúlt 15 évben mégsem csökkent jelentősen a járműiparban az 

acélok felhasználása. A drágább gépjármű kategóriáknál megjelentek a könnyűfémek és 

kompozitok, mint a járművek tömegcsökkentésének alternatív lehetőségei, de ezek anyag- és 

technológiai költségei fékezik elterjedésüket. Egy járművön belül ugyan jelentősen csökkent a 

hagyományos vasötvözetek felhasználása, de a korszerű nagy szilárdságú acélokat beszámítva 

ez nem jelentős (~74%-ról ~63%-ra). A járműgyártók a tömegcsökkentés lehetőségeit az 

olcsóbb kategóriáknál inkább a korszerű nagy szilárdságú acélokban keresik. A könnyűfémek 

(alumínium, magnézium) inkább az öntöttvasak felhasználását szorították vissza. A fent 

említett előnyök hatására az acél a jövőben is jelentős alapanyaga marad a gép- és 

járműgyártásnak. 

1.1 Acélok csoportosítása 
Acélnak nevezzük az általában 2% karbontartalom alatti vasötvözetet. Egyes esetekben a 

karbontartalom lehet nagyobb is, és léteznek olyan acélok is, amelyben a vas aránya kisebb, 

mint az ötvözőké. Az acélokat összetételük, felhasználásuk, szövetszerkezetük és a fel-

használásra kerülő hőkezelési állapotuk szerint osztályozzuk. 

1.1.1 Acélok csoportosítása a vegyi összetétel és a 
felhasználás szerint 

A vegyi összetétel szerint az acélok lehetnek: 

ötvözetlen acélok (szénacélok), ha a Mn < 0,8% és Si < 0,5% (a mangán és szilícium az 

acélgyártás során, mint dezoxidáló szer kerül bele az acélba, ezért ez alatt az érték alatt nem 

tekintjük ötvözőnek), 

gyengén ötvözött acélok, ha az összes ötvöző < 5%, 

ötvözött acélok: 5% < összes ötvöző < 20%, 

erősen ötvözött acélok, ha az összes ötvöző > 20%. 

A felhasználás szerint az acélok lehetnek: 

szerkezeti acélok: C % < 0,4-0,6 %, 

szerszámacélok: 0,4 % < C % < 2,06 %, 

különleges acélok: pl. hő- és korrózióálló acélok. 

Szerkezeti acélból készülnek tartóelemek, hegesztett szerkezetek, gépvázak, 

karosszériaelemek, de tengelyek és fogaskerekek is. Ennek megfelelően a kellő szilárdság 

mellett dinamikus igénybevétellel szemben is ellenállónak kell lennie. A szerkezeti acéloknál 

ezért a szilárdsági jellemzőket és a szívósságot írják elő, mint követelmény. A megfelelő 

szívósság érdekében az üzemi hőmérsékleten nem lehet kisebb az ütőmunka 27J-nál. A 

megfelelő szilárdsági és szívóssági értékeket ötvözéssel, hidegalakítással és hőkezeléssel lehet 

beállítani. 
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A szerszámacélból forgácsoló szerszámokat (esztergakést, fűrészlapot, fúrószárat, stb.) és az 

alakító műveletek szerszámait (pl.: lemezmegmunkáló szerszámok, mint a kivágó, a hajlító, a 

mélyhúzó, stb.) készítjük. Ezeknek az acéloknak keményeknek és kopásállóknak kell lenniük. 

A szerszámacél a szerkezeti acéltól főleg nagyobb keménységével különbözik, többnyire ed-

zett, vagy nemesített (edzett és megeresztett) állapotban használjuk, ezért rendszerint jó 

edzhetőséget kívánunk tőle. A karbontartalmuk nagy, mert a keménység elsősorban a 

martenzit karbontartalmától és a karbidfázisok jelenlététől függ. A megfelelő tulajdonságok 

ötvözéssel és hőkezeléssel egyaránt elérhetőek. 

A különleges acélok meghatározott követelményeket elégítenek ki. Ide tartoznak a korrózió-

álló, a saválló, a melegszilárd, a kopásálló acélok, a dinamó és transzformátor lemezek 

anyagai stb. Ezeket a különleges tulajdonságokat csak ötvözéssel lehet kialakítani. 

Mind a szerkezeti, mind a szerszámacélokat még tovább osztályozhatjuk. Aszerint, hogy a 

szerkezeti acélok milyen hőkezelési módszer alkalmazásával kapják meg a felhasználás 

szempontjából legmegfelelőbb sajátosságaikat, megkülönböztetünk nemesíthető és betétben 

edzhető acélokat. Az edzhető, ennek folytán nemesíthető szerkezeti acélok jó tulajdonságait, 

szilárdsági értékeit edzés és megeresztés után lehet elérni, karbontartalmuk 0,25–0,6% között 

változik. Követelmény ezekkel szemben a jó edzhetőség. A betétben edzhető acélokkal 

szemben pedig az a követelmény, hogy a karbon-tartalmuk éppen alatta legyen az edzhetőségi 

határnak, de a megfelelő szilárdsági tulajdonságokhoz szükséges egyéb ötvözőket 

tartalmazzák. Karbontartalmuk 0,2%-nál kisebb. Hőkezeléskor felületükbe karbont 

diffundáltatnak, így a külső kéreg edzhetővé válik, míg a belső mag nem, az szívós marad. 

Az MSZ EN 10020 szerinti csoportosítást az 1.1. táblázat adja meg.  

 
1.1. táblázat Az acélok fő csoportjai [Szabadíts alapján] 

 Vegyi összetétel szerint 

Ötvözetlen 
Ötvözött 

Egyéb Korrózióálló 

Fő minőségi 

osztályok 

szerint 

Alapacélok Alapacélok  
 

Minőségi 

acélok 

Ötvözetlen 

minőségi 

acélok 

Ötvözött 

minőségi acélok 

Korrózióálló 

Hőálló 

Kúszásálló Nemesacélok 
Ötvözetlen 

nemesacélok 

Ötvözött 

nemesacélok 

 

A szabvány a vegyi összetétel szerint megkülönböztet ötvözetlen és ötvözött acélokat. 

Ötvözetlen az acél abban az esetben, ha minden alkotóeleme egyenként nem haladja meg az 

alábbi táblázatban (1.2. táblázat) megadott határértéket. 

 
1.2. táblázat Az ötvözött és ötvözetlen acélok közötti határértékek a fontosabb ötvözőket kiemelve [Szabadíts] 

Előírt elemek Határérték 

(tömeg %) 

Előírt elemek Határérték 

(tömeg %) 

Al 0,30 Nb 0,06 

B 0,0008 Ni 0,30 

Co 0,30 

 
Si 0,60 

Cr 0,30 Ti 0,05 

Cu 0,40 V 0,10 

Mn 1,65 W 0,30 

Mo 0,08 Zr 0,05 
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A szabvány az ötvözött acélokat két csoportra osztja fel. Az egyik csoport a korrózióálló 

acélok, amelyekben a Cr 10,5% és a C  1,2%., valamint a nikkeltartalom szerint létezik 

2,5% Ni-tartalom alatti és e feletti korrózióálló acél is. A többi ötvözött acéltípus az egyéb 

csoportba tartozik. 

A fő minőségi osztályok szerint az acélok lehetnek alapacélok, minőségi acélok és 

nemesacélok. Ez alól a korrózióálló acélok kivételek, itt három fő tulajdonság alapján 

sorolhatók be az acélok: korrózió-, hő- és kúszásálló acélok. 

Az ötvözetlen minőségi acélok közé tartoznak az ötvözetlen szerkezeti acélok. Általában a 

mechanikai tulajdonság, szívósság, szemcsenagyság és alakíthatóság a követelmény, amelyről 

az anyagszabványok rendelkeznek is, és amelyeket a gyártó által kiállított minőségazonossági 

bizonyítványon fel kell tüntetni. 

Az ötvözetlen nemesacélok karbontartalmuk miatt nemesíthető acélminőségek. Követelmény 

lehet velük szemben: 

az előírt legkisebb ütőmunka nemesített állapotban, 

előírt beedződési mélység vagy felületi keménység edzett, nemesített vagy felületen edzett 

állapotban, 

előírt nemfémes zárványtartalom, 

előírt legnagyobb P- és S-tartalom, ami legfeljebb 0,025% lehet.  

Az említett követelmények közül több is előírható, de az anyagszabvány szerint mást is elő 

lehet írni. A felsoroltak csak a legfontosabbakat tartalmazzák. 

Az ötvözött minőségi acélokkal szemben hasonlóak a követelmények, mint az ötvözetlen 

minőségi acéloknál. A követelményeket az anyagszabványok tartalmazzák. Ide tartoznak 

például a hegeszthető finomszemcsés szerkezeti acélok; acélminőségek nyomástartó 

berendezésekhez; a melegen vagy hidegen hengerelt lapostermékek acéljai, amelyeket 

nagymértékű hidegalakításra szánnak és szemcsfinomító elemeket (Nb, Ti, Zr, stb.) 

tartalmaznak, beleértve a nagyszilárdságú acélokat (pl. kettős fázisú, ferrites-martenzites 

acélok); de a szilíciummal ötvözött elektrotechnikai acélok is. 

Az ötvözött nemesacélokra a vegyi összetétel pontos beállítása, valamint a kialakított 

tulajdonságokra sokszor együttesen előírt szűk határok jellemzőek. A gyártásukra is sokszor 

különleges technológiákat alkalmaznak és szigorú feltételeket írnak elő. Ebbe a csoportba 

tartoznak az ötvözött gépszerkezeti acélok, nyomástartó berendezések egyes acéljai, 

rugóacélok, golyóscsapágyacélok, szerszámacélok, stb. 

1.1.2 Acélok csoportosítása a szövetszerkezet szerint 

Az acélokat csoportosíthatjuk az egyensúlyi szövetszerkezetük szerint is. Az ötvözők egy 

csoportja (Cr, Mo, Si, W) az egyensúlyi Fe-C fázisdiagramban az ausztenit területét 

leszűkítik, így az α-ferritet stabilizálják (ferritképzők), míg egy másik csoport (Ni, Mn) az 

ausztenit területének kinyitásával az ausztenit stabilitásának hőmérsékletét a 

szobahőmérsékletig lecsökkentik (ausztenitképzők) [Balla, Bán, Lovas, Szabó]. Az ötvözők 

arányának fokozatos emelése módosítja az egyensúlyi Fe-C rendszer szövetszerkezetét. Ezt a 

módosulást mutatja az 1.1. ábra, attól függően, hogy az adott ötvöző a ferritet vagy az 

ausztenitet stabilizálja.  
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1.1. ábra Acélok csoportosítása az egyensúlyi szövetszerkezetük szerint 

 

Az ábra 0 % ötvözőtartalomnál az Fe-C rendszer szövetszerkezetét mutatja a karbontartalom 

függvényében. Tegyük fel, hogy fokozatosan emeljük egy hipoeutektoidos acél 

nikkeltartalmát. Egy határértékig a ferrit-perlites szövetszerkezet megmarad, de attól nagyobb 

ötvözőtartalomnál már szobahőmérsékleten is stabilan megmarad az ausztenit. Ha tovább 

emeljük a Ni mennyiségét, akkor az ausztenit fázis mennyisége nő, egészen addig, amíg már 

szobahőmérsékleten is teljesen ausztenites nem lesz az acél. Korrózióálló, ausztenites 

acélokat ezen az elven lehet létrehozni. Az ötvözött acélok az egyensúlyi Fe-C rendszerhez 

képest általában kisebb karbontartalomnál válnak hipereutektoidos, ill. ledeburitos szövetűvé. 

1.2 Az alkotók hatása az acélok tulajdonságaira 
Az acél alkotói alatt értjük mindazokat az elemeket, amelyek a vason kívül az acélban 

megtalálhatók. Ötvözőnek akkor nevezhetjük az adott elemet, ha az acél tulajdonságait a 

kívánt irányba befolyásolják. Ha rontják az elvárt tulajdonságokat, akkor szennyezőkről 

beszélhetünk. Ennek megfelelően a kén általában szennyező, mert ridegíti az acélt, de 

automataacéloknál (forgácsoló automatákhoz kifejlesztett acélok) hasznos, mert hatására a 

forgács nem folyamatos, hanem töredezett lesz. 

Az acél alapalkotóinak, vagy kísérő elemeknek nevezzük azokat az elemeket, amelyek a 

gyártási folyamat során kerülnek az acélba. Alapalkotónak számít a C, valamint a Mn (0,3–

0,7%) és a Si (0,2–0,5%) is, amelyek egy része a nyersvasból, másik része a dezoxidáláskor 

kerül bele az acélba. Szilárd szennyező még a S (~0,05%) és a P (~0,05%). Gáznemű 

alapalkotó az O (0,01–0,04%), N (0,003–0,02%) és a H (~5 cm
3
/100g). Az acélgyártási 

eljárástól függ, hogy mennyi ezek mennyisége. 

1.2.1 A karbon hatása az acélok tulajdonságaira 

A karbon gyakorolja a legnagyobb hatást a vas szövetszerkezetére és így mechanikai 

tulajdonságaira. Normalizált állapotban szakítószilárdságát, amint a 1.2. ábra szemlélteti, kb. 

0,9%-ig növeli, 0,9%-nál nagyobb karbontartalmak esetében már csökkennek a szilárdsági 

értékek. A 0,8%-nál nagyobb karbontartalmú acélokban a karbon részben rideg cementit fázis 

alakjában, a szemcsehatárok mentén, hálószerűen helyezkedik el. 
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1.2. ábra A C-tartalom hatása a vas mechanikai tulajdonságaira. 

 

A karbontartalom növekedésével rohamosan csökken a vas szívóssága. A tiszta vasra 

jellemző nagy nyúlás, kontrakció és ütőmunka már kb. 0,5% karbontartalom esetén 

nagymértékben csökken. 

A karbonötvözésnek talán legfontosabb hatása, hogy a kritikus lehűtési sebességet erősen 

csökkenti, és ezáltal „edzhetővé” teszi az acélt. Edzéssel, gyors hűtéssel, az acélok 

mechanikai tulajdonságai nagymértékben megváltoztathatók. Az edzés eredményeként, mint 

ismeretes, martenzites szerkezet keletkezik, melynek keménysége igen nagy, de nyúlása, 

kontrakciója és ütőmunkája nincs. Az edzett acél keménysége a karbontartalom függvényében 

csak 0,8–0,9%-ig nő, azon túl gyakorlatilag állandó (1.3. ábra). 

 
1.3. ábra A különböző szövetszerkezetű acélok keménységének változása a C-tartalom függvényében [Kiss, 

Pálfi, Tóth] 

 

A martenzit keménysége lényegében a karbontartalom függvénye. Az ötvözők, amennyiben 

karbidokat nem képeznek, nem növelik jelentősen a martenzit keménységét. Mivel az edzett 

acél rideg, ezért mind a szerkezeti acélok, mind a szerszámacélok hőkezelésekor az edzést 

megfelelő hőmérsékletű megeresztés követi. A megeresztés hőmérsékletének függvényében 

az acélok szilárdsága csökken, nyúlása, kontrakciója és ütőmunkája nő. A 1.4. ábra a meg-

eresztés hőmérsékletének hatását szemlélteti a szénacélok mechanikai tulajdonságaira. 
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(a) (b) 
1.4. ábra A megeresztés hatása az edzett, 0,4% C-tartalmu szénacél mechanikai tulajdonságaira (a), és a 

különböző karbontartalmú edzett acélok keménységére (b) [Kiss, Pálfi, Tóth] 

A karbontartalom növekedésével kb. 0,9%-ig nő az átedzhető ideális szelvény átmérő (1.5. 

ábra), ennek következtében a megeresztés során vastagabb szelvénykeresztmetszetben jön 

létre az elvárt mechanikai tulajdonságokkal rendelkező megeresztési szövetszerkezet. 

 
1.5. ábra A C-tartalom hatása az átedzhető ideális átmérőre [Kiss, Pálfi, Tóth] 

 

1.2.2 Az acélok szennyezői és azok hatásai 

A szennyezők: nitrogén, oxigén, hidrogén, foszfor, kén és réz az acélgyártási eljárás és 

további feldolgozási technológiák (pl. savas pácolás) során kerülhetnek bele az acélokba. 

Noha egyes esetekben éppen előnyös a hatásuk, ezért ötvözőnek számítanak (l. kén, foszfor 

alább és 1.2. fejezet), hatásuk általában káros: csökkentik a szilárdságot és ridegítik az 

acélokat. 

Oxigén: Az O az acélban intersztíciósan oldott állapotban, és mint nem fémes oxidzárvány, 

kötött állapotban fordulhat elő. Szobahőmérsékleten a ferritben szinte nem oldódik (912°C-on 

is max. 0,0002% egyensúlyi körülmények között), nagyrészt oxidzárványként jelenik meg. 

Ridegséget okoz, már 0,1% O jelenléte is jelentősen csökkenti az ütőmunkát (1.6. ábra).  

 

O %

KV (J)

0,1%

~10

 
1.6. ábra Az oxigén ridegítő hatása megjelenik az ütőmunkában 
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Az oxigén az acélgyártás frissítési periódusában kerül bele az acélba. Ekkor a felesleges 

karbontartalmat levegő vagy oxigénbefúvással égetik ki. Ezt követően a kikészítési 

periódusban dezoxidálják az acélfürdőt. A dezoxidálás célja az acélolvadékban lévő 

oxigéntartalom csökkentése. Az acélfürdő dezoxidálására legelőször ferromangánt adagolnak. 

Mangán hatására azonban a fürdő fővése nem áll meg, mivel a maradék oxigén a mangánnál 

erősebb affinitású karbonnal tovább reagál. Az ilyen acélokban dermedéskor gázzárványok 

(O+C→CO) keletkezhetnek. Az acél csillapításához, azaz a fővés megállításához a karbonnál 

nagyobb affinitású dezoxidáló szert kell adagolni. A 1.7. ábra mutatja az egyes dezoxidáló 

szerek hatását az acél oxigén-koncentrációjára, a beadagolt ötvözőtartalom függvényében. 

 

 
1.7. ábra Az adagolt dezoxidáló szerek hatása az acélfürdőben visszamaradó oldott oxigén mennyiségére 

 

Az adagolt dezoxidáló szerek alapján megkülönböztetünk: 

csillapítatlan acélt: csak Mn-nal és Si-al dezoxidált, 

félig csillapított acélt: Mn-nal, Si-mal és Al-mal dezoxidált, de nincs a fémes mátrixban oldott 

Al, 

csillapított acélt: Mn, Si, Al és esetleg egyéb dezoxidáló szerekkel kezelt és a fémes fázisban 

marad oldott alumínium (általában 0,01% nagyságrendben). 

Az oldott állapotú O a N-nel együtt az acél öregedését és lúgos elridegedését okozhatja. Az 

oxidzárványok hatása viszont attól függően változik, hogy olvadáspontjuk milyen hőfokú. A 

kovácsolás hőfokának megfelelő olvadáspontú salakzárványok a vasszulfidhoz hasonlóan 

vöröstörékenységet okozhatnak. Nagyobb hőfokon olvadó salakzárvány a hengerlés során, a 

hengerlési irányban elnyúlt füzérekben helyezkedik el. Lehűléskor ezekre a füzérekre kristá-

lyosodhat a proeutektoidos ferrit is, és ezzel a ferrit-perlites szövetszerkezetű acélt is ilyen 

soros szerkezetűvé teszi. Az ilyen szövetszerkezetű acélnak a hengerlési és az arra merőleges 

irányban különbözőek lesznek a szilárdsági és nyúlási tulajdonságai. Az acélban előforduló 

oxidzárványok lehetnek: FeO, MnO, csillapított acélban még lehet: SiO2, Al2O3 valamint 

összetett, úgynevezett komlex zárványok is. Az FeO a vassal eutektikumot alkot, ez az 

eutektikum a kristályhatárokon rideg burokként dermedhet meg (megfelelő O-tartalom felett), 

amely ridegíti az acélt. 

Nitrogén: Az acélgyártás folyamán 0,001– 0,03% mennyiségben kerül az acélba. 

Intersztíciósan oldódik a ferritben. Öregedésre és elridegedésre hajlamossá teszi az acélt. 

Az öregedés folyamatában a N-atomok a diszlokációk expandált helyein gyűlnek össze, 

akadályozzák a diszlokációk mozgását, és ezzel a képlékeny alakváltozást. A mechanikai 

tulajdonságokban ez úgy jelentkezik, hogy a szilárdsági értékek növekednek (Rm, ReH), míg 



18                                                       JÁRMŰSZERKEZETI ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 

www.tankonyvtar.hu  © Balla et al., BME 

az alakváltozási jellemzők értékei (A, Z) lecsökkennek. A ridegedést az ütőmunka (KV) 

jelentős csökkenése is jelzi. Csillapítatlan acélnál az öregedési folyamat hatásai kb. 3 

hónappal a gyártás után jelentkeznek. Ezért öregedésre hajlamos acél nagy dinamikai igény-

bevételnek kitett alkatrészek készítésére teljesen alkalmatlan. A nitrogén öregedést okozó 

hatása már 0,006% felett észrevehető, ezért öregedésálló lágy acélokban 0,01%-nál több 

nitrogén nem lehet.  

A lúgos elridegedést, ill. az interkrisztallin korróziót szintén a N-szennyezés okozza. 

Jelentkezhet ez a hiba az O-szennyezés hatására is. A lágyacélok, marólúgok vagy sóoldatok 

hatására szemcsehatárok mentén korrodálnak. Az öregedés és lúgos elridegedés hajlama meg-

előzhető Al- és Ti-ötvözéssel. 

Hasznos a N az acélban, ha ezt korrózióvédelem vagy kopásállóság növelése céljából az ún. 

nitridálás során diffundáltatják a felületébe. Tágítja a -mezőt is, és mint ilyen ötvözőelem az 

ausztenites Cr-Ni acélokban Ni helyettesítésére is alkalmas (0,2%-N 2–4% Ni-t helyettesít). 

Hidrogén: Az acélban intersztíciósan oldott alakban jelenhet meg. Oldott állapotban 

elektronját leadja, így a szinte proton méretű hidrogén diffúziós úthossza sokkal nagyobb a 

többi gázhoz képest. Az acél a hőfok csökkenésével mind kevesebb H-t tud oldani. A 

hidrogén egy része az acélban bennreked. A H az acél keménységét növeli, nyúlását 

csökkenti, tehát ridegítő hatású. Az oldott H a diszlokációk expandált zónájában gyűlik össze. 

Kellő mennyiségű hidrogén csoportosulása esetén ismét felveszi elektronjait, és a keletkező 

H2 gáz miatt helyileg akár 10
4
-10

5
 bar nyomás is keletkezhet. Ez repedéseket indíthat el, ún. 

pelyhességet, vagyis a törésfelületen fénylő, foltosságot okoz (Cr és Cr-Ni acéloknál lehet 

gyakori). Az acélolvadék nedvességgel (pl. tűzálló falazatból), de hidegen is vehet fel H2-t 

(maratásos eljárások, mint pl. reveréteg lemaratása, pácolás). A H-t pihentetéssel (~ 48 óra), 

vagy 200°C-os hevítéssel távolítják el. A további megmunkálás során ugyanis az acél 

megrepedhet és eltörhet.  

Foszfor: Jellemző tulajdonsága, hogy a vasötvözeteket már egész kis mennyiségben (kisebb, 

mint 0,1%) is rideggé teszi (Rm, ReH nő, A, Z, KV csökken). Szívósságot csökkentő hatása 

miatt nagyon ritkán alkalmazzák ötvözőként, általában szennyezőnek minősül. Szerkezeti 

acélokban általában a megengedett legnagyobb mennyisége 0,01-0,05%. Ötvözőként növeli a 

folyáshatárt, az átedzhető szelvényátmérőt, és az ún. automataacéloknál a kénnel együtt 

javítja a forgácsolhatóságot, mivel a forgácsot töredezővé teszi.  

Kén: Az acél „vöröstörékenységét” okozza. A vöröstörés a 0,3%-nál nagyobb S tartalmú 

acélok kovácsolásánál és hengerlésénél következik be. A kén jelenlétében keletkező 

vasszulfid a vassal eutektikumot alkot, melynek az olvadáspontja 988°C, sőt vasoxidul 

jelenlétében még alacsonyabb. Az eutektikum 90%-át vasszulfid alkotja, amely a szemcsék 

határán, az eutektikum helyén hártyaként kristályosodik ki. A repedést a hengerlési, 

kovácsolási hőfokon ennek a hártyának a megömlése okozza. Melegtörlés pedig a vasszulfid 

1200°C körüli megömlésével következik be. A vörös- és melegtörékenység Mn ötvözéssel 

küszöbölhető ki. A Mn-nak a kénhez való vegyrokonsága (affinitása) nagyobb a vasénál. Mn 

ötvözéskor vasszulfid helyett mangánszulfid keletkezik, amely a vas olvadáspontja fölött, 

1620°C-on olvad meg. Kristályosodáskor nem hálószerűen jön létre, hiszen az olvadékból 

hamarabb kristályosodik, mint a fémes fázis, így szemcsehatár menti repedést nem okozhat. A 

kén 0,1% felett hideg állapotban is okoz törékenységet, ezért automata acélokba 0,15-0,3%-os 

mennyiségben ötvözik. Hatására megszűnik a forgács elkenődési veszélye, és össze is 

töredezik. 

Réz: A réz a dermedés során a kristáyhatárokon válik ki. Olvadáspontja 1083°C. A 

melegalakítás hőmérsékletén a kristályok között megolvad, és hasonlóan a FeS-hoz, 

vöröstörékenységet okoz. A vöröstörékenység már 0,2% réztartalom felett jelentkezik. 

Korszerű karosszéria alapanyagokban az alakíthatóságot javítják vele. 
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1.2.3 Az ötvözők hatása az acélok tulajdonságaira 

Ebben a fejezetben az acél ötvözőinek mechanikai és technológiai tulajdonságokra gyakorolt 

hatására helyezzük a hangsúlyt. Az ötvözőhatás mechanizmusával az Anyagismeret c. 

egyetemi jegyzetben már részletesen foglalkoztunk, de a fontosabb pontokat itt is 

felelevenítjük. Ennek megfelelően az ötvözők hatását a két szempontból lehet megközelíteni: 

1. Mikroszerkezet: 

az ötvöző milyen formában (fázisként) jelenik meg az acélban: pl. ha oldatban, akkor az α- 

vagy a -fázisban oldódik jobban, milyen a viszonya a karbonhoz (képez-e stabil karbidot) 

stb, 

hogyan befolyásolja a fázisátalakulások kinetikáját (különösen a nem egyensúlyi 

fázisátalakulások hőmérsékletét, idejét), 

szemcseméretre hogyan hat. 

 

2. Felhasználói tulajdonságok: 

mechanikai tulajdonságok hogyan változnak (folyáshatár, alakíthatóság, keménység, a rideg-

képlékeny átmenet, azaz átmeneti hőmérséklet stb.), 

egyéb tulajdonságokat hogyan befolyásolja (pl. korrózióval szembeni ellenállás, 

öregedésállóság, hőállóság, mágneses tulajdonságok stb. 

Az ötvözők az acélban szilárdoldatban, karbid alakban, más vegyület- vagy önálló fázisok 

alakjában lehetnek jelen. 

Szilárdoldatban: A fémes ötvözők többsége szubsztituciós szilárdoldatot képez, a metalloidok 

(C, B, stb.) inkább intersztíciós oldatot. Meg kell különböztetnünk, hogy az α- vagy a -

fázisban oldódik jobban, azaz melyik fázist stabilizálja, mert ettől függ az egyensúlyi 

szövetszerkezet (l. 1.1.2. fejezet). A Cr, és a V korlátlanul oldódik a ferritben, de az 

ausztenitben korlátozottan, míg a Ni és a Mn az ausztenitben mutat korlátlan oldást és a 

ferritben csak korlátozottat. 

Önálló fázisok alakjában: A Pb és az Ag a vasban nem oldódik. Fémes zárványok alakjában 

van jelen, de különálló fémes fázisként jelenik meg a Cu is, az oldhatósági határon túli 

tartományban. 

Karbid alakban: A periódusos rendszerben a vastól balra eső elemek (Mn, Cr, Mo, W, Nb, Zr, 

Ti) a karbonnal karbidokat képeznek. Minél inkább balra helyezkedik el az elem a vastól, 

annál nagyobb az elektron hiánya a d elektronhéjon, annál nagyobb a karbidképző hajlama és 

annál stabilabb a képződött karbid. Így pl. a V, a Mn-, a Cr- és a Mo-karbidtól is elvonja a 

karbont, és a felszabadult elemek (Mn, Cr, Mo) szilárdoldatba mennek. A Mn, Cr, Mo, W 

oldódnak a cementitben is, ill. helyettesítik az Fe-t a cementitben, ezért ezek a fémek komplex 

karbidokat képeznek. A V, a Zr, és a Ti nem oldódik a cementitben, saját karbidokat 

képeznek. A Ni, a Si, a Co, az A1 és a Cu a vas jelenlétében nem képeznek karbidokat. 

Más vegyületfázis alakban: A karbidokon kívül más vegyületfázisok is megjelenhetnek, mint 

pl.: FeS, MnS, TiN. 

1.2.4 Az ötvözőelemek hatása a ferrit mechanikai 
tulajdonságaira 

Az ötvözőelemek többsége az α-vasban szubsztituciósan oldódik. Az oldódás következtében 

torzul a ferrit térrácsa. Általában minél jobban torzítja az ötvöző a rácsot, annál jobban növeli 

a szilárdságot és a kifáradási határt. Az ötvözőelemek hatását az α-vas szilárdságára a 1.8. 

ábra (a) szemlélteti lágyított állapotban. 
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(a) (b) 

1.8. ábra Az ötvözőelemek hatása a lágyacél szilárdságára (a) és fajlagos nyúlására (b) [Kiss, Pálfi, Tóth] 

 

A ferrit szakítószilárdságát legjobban a Ti növeli, majd sorrendben a Si, a Mn, a Ni és a Cr. 

Ugyanekkor azonban ezek az ötvözők csökkentik a fajlagos nyúlást (1.8. ábra (b)). Az erős 

karbidképező ötvözők, mint pl. a Ti, a szilárd oldatból karbont vonnak el, ezzel a lágyacél 

szilárdságát csökkentik, nyúlását pedig növelhetik. Az ötvözők, különösen azok, amelyek 

növelik a ferrit szilárdságát, csökkentik a kis karbontartalmú lágyacélok ütőmunkáját (1.9. 

ábra). A gyakorlatilag fontos ötvözők közül kivételt képez az erős karbidot képező Ti és Cr. 

 
1.9. ábra Az ötvözőelemek hatása a lágyacél fajlagos ütőmunkájára (az ütőmunka osztva a 

töretkeresztmetszettel) [Kiss, Pálfi, Tóth] 

 

A felsorolt ötvözők közül a Ni, a Mn és a Cr a legértékesebbek. Növelik a lágyacél 

szilárdságát és nem rontják erősen képlékenységét és szívósságát. Különösen kedvező hatású 

a Ni, mivel csökkenti a ferrit elridegedési hajlamát. A Si ugyan legjobban növeli az α—vas 

szilárdságát, de ugyanakkor igen erősen csökkenti a szívósságát is. 

1.2.5 Az ötvözők hatása az acél hőkezelésére 

Az ötvözőelemek befolyásolják az acélok hőkezelésekor végbemenő folyamatokat is. 

Átalakulási hőmérsékletek: A vasban oldódó ötvözők az acél kritikus átalakulási 

hőmérsékleteit megváltoztatják. Azok az ötvözők, amelyek a -mezőt „tágítják”, mint pl. a Ni, 

a Mn [l. Balla, Bán, Lovas, Szabó], csökkentik az acélok A3 átalakulási hőmérsékletét. A W, a 

Mo, a V, a Ti, az Al, a Si, a P az A3-t növeli. Hatásukra ugyanis a -mező szűkül (1.10. ábra), 

a ferritképződést elősegítik. A növekvő C-tartalommal egyre nagyobb mennyiségű ötvözőre 

van szükség a tiszta ferrites szövetszerkezet létrehozásához. 

A martenzites átalakulás kezdő hőmérsékletét egyes ötvözők, mint Al, Co növelik, a többi: 

Cu, Ni, Cr, Mo, Mn pedig csökkenti. Ezek az ötvözők növelik a visszamaradó (rest) ausztenit 

mennyiségét is. 
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1.10. ábra Az ötvözők hatása a vas allotróp átalakulására [Kiss, Pálfi, Tóth] 

 

Ausztenitképződés sebessége: Valamennyi ötvöző lassítja az ausztenitképződés sebességét 

hevítéskor. Az ötvözött acélokban a homogén ausztenit kialakulásához, vagyis az 

ausztenitesedéshez hosszabb idejű izzítás szükséges. Ugyanakkor az egyes stabil, ausztenitben 

nehezen oldódó karbidok (TiC, VC) csökkentik az acélok szemcsedurvulásra való hajlamát. 

Kritikus lehűlési sebesség: Az ötvözőelemek, a Co kivételével az átalakulási diagramban az 

ausztenit bomlás kezdetét jelző vonalat erősen jobbra tolják, és megváltoztatják a „C”-görbék 

alakját is. Az ötvözők többsége csökkenti a kritikus lehűlési sebességet, javítja az acél 

átedzhetőségét. Az ötvözeteknek a kritikus lehűlési sebességre gyakorolt hatását a 1.11. ábra 

szemlélteti. Az erős karbidképzők (V, Ti, Nb) csak akkor csökkentik a kritikus lehűlési sebes-

séget, ha oldott állapotban vannak, karbid alakban növelik azt. 

 

1.11. ábra Az ötvözőelemek hatása a kritikus lehűlési sebességre [Kiss, Pálfi, Tóth] 

 

Átalakulási diagramok alakja: Az egyes ötvözők hatására a fázisátalakulási diagram perlites 

része a bénites résztől kisebb nagyobb mértékben elkülönül. Az átalakulási diagramnak két 

orrpontja lesz. 

Átedzhető szelvénykeresztmetszet: Az ötvözőelemek általában növelik az acélok 

átedzhetőségét. A gyakorlatban nemcsak a teljes átedzhető keresztmetszet átmérőjét szokás 

megadni, hanem annak a szelvényét is, amely a szelvény közepén felerészben martenzites, 

felerészben pedig bénit-finomperlites szerkezetű. Az átedzhető szelvényátmérőt a gyakor-

latban a véglapedző kísérlettel, a Jominy-próbával határozzák meg. 

Az ötvözőelemeknek az ideális átedzhető átmérőt növelő hatását (1+fötv∙ötv.%) szorzókkal 

veszik figyelembe, ahol fötv az 1% ötvözőre eső hatást fejezi ki. Feltételezik, hogy az egyes 

ötvözők hatása a többi ötvözőtől független. Így pl. a Mn-al, Si-al és Cr-al ötvözött acél ideális 

átedzhető szelvényátmérője, 50%-ban martenzites szerkezettel számolva az alábbi szerint 

számítható: 

Did50=8∙ 1,1
(8-n)

 ∙ C% (1 + fMn∙Mn%)(1 + f Si∙Si%)(1 + f Cr∙Cr%), 
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ahol n az acél szemcseszáma (a szemcsenagyságot jellemző szám). A fontosabb ötvözők 

(1+fötv∙ötv.%) szorzótényezőinek értékeit %-os mennyiségük függvényében az 1.12. ábra 

tartalmazza. A szennyezők közül a P növeli, az S pedig csökkenti az átedzhetőséget. 

 

1.12. ábra A fontosabb ötvözők átedzhető átmérőt növelő szorzó tényezője a súlyszázalék függvényében [Kiss, 

Pálfi, Tóth] 

 

Az ötvözőelemek egymás hatását megsokszorozzák. Ezért a többalkotós acélok jobban 

edződnek, mint az egyalkotósak. 

Az ideális átedzhető szelvény átmérőből a valóságos átedzhető átmérő az alkalmazott 

hűtőközeg hatásának figyelembevétel állapítható meg (olaj esetén 0,5-ös, víz esetén 0,75-ös 

szorzóval kell számolni). 

Megeresztés: Az ötvözőelemek a martenzit bomlását lassítják. A szénacélok martenzitjének 

átalakulása következtében a keménység már 100–200°C-on csökkenni kezd (1.4. ábra (b)). A 

martenzitben oldódó ötvözők a keménységcsökkenést lassítják, ill. a keménységcsökkenés 

hatásukra magasabb hőmérsékleten következik be. A Si, a Mn, és a Ni növelik a ferrit 

keménységét, ezért a megeresztési görbe alakját nem változtatják, de a nagyobb keménységi 

értékek felé tolják el. A Cr, a Mo, a W, a V, és a Ti karbidképző elemek, lassítják a 

keménység csökkenését, azonkívül 450°C-ot meghaladó megeresztési hőmérsékleten finom 

diszperz karbidok alakjában válnak ki. A diszperz karbidok kiválása a keménység és a folyási 

határ növekedését eredményezik. Ezt a jelenséget kiválásos keményedésnek nevezzük. A W-, 

a Mo-, és a V-mal ötvözött acélok még 550–600°C-on is hosszú ideig megtartják 

keménységüket. 

Megeresztési ridegség: A Cr és a Mn hatására az edzést követő 500–600°C hőmérséklet-

tartományban végzett megeresztés után, a lassan hűtött acél ütőmunkája leesik, míg egyéb 

szilárdsági tulajdonságai nem változnak. Ezt a jelenséget megeresztési elridegedésnek 

nevezzük. Okai a lassú hűtés során a szemcsehatárokon kiváló karbidok, nitridek, foszfidok 

hatásával magyarázható. Mivel gyors hűtéskor az elridegedés nem következik be, ezért a 

megeresztési elridegedésre való hajlamot a megeresztés után gyorsan és lassan hűtött acél 

ütőmunkájának viszonyszáma jellemzi. A Ni nem okoz ridegséget, de Cr-mal vagy Mn-nal 

együtt a ridegségre való hajlamot fokozza. 0,2–0,3% Mo vagy 0,5–0,7% W ötvözés a 

megeresztési ridegségre való hajlamot megszünteti. 

1.2.6 Az ötvözők hatása a nemesített acélok tulajdonságaira 

Az ötvözött acélokat a martenzit lassabb bomlása miatt nagyobb hőmérsékleten kell 

megereszteni, mint az ötvözetlen szénacélokat. Nemesített állapotban nemcsak 

szakítószilárdságuk, folyáshatáruk, hanem szívósságuk: kontrakciójuk és ütőmunkájuk is 

nagyobb. A nemesített ötvözött acélok 

m

e

R

R
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viszonya nagyobb, mint az ötvözetlen szénacéloké. Az azonos szakítószilárdságra 

megeresztett, ötvözött acélok folyáshatára, kontrakciója, ütőmunkája, vagyis szívóssága 

nagyobb, mint az ötvözetlen acéloké. A folyáshatár- és az ütőmunka-növekedés annál 

nagyobb, minél jobban növeli az adott ötvöző az átedzhetőséget. 

1.2.7 A fontosabb ötvözők hatása 

Mangán: Az acél egyik legfontosabb kísérő és ötvöző eleme, csaknem valamennyi acélban 

megtalálható, úgy is, mint dezoxidáló, kéntelenítő és mint minőségjavító ötvöző is. A Mn 

ausztenitképző. 3% Mn-tartalom felett az α szövetelem mellett már megjelenik 

szobahőmérsékleten a  is. Gyors lehűlés esetében már 10% Mn-tartalomnál és e fölött a 

szövet már tisztán ausztenites. 

Az átalakulási C-görbéket jobbra tolja, a kritikus lehűtési sebességet csökkenti, az 

átedzhetőséget erősen javítja. Az eutektoid körüli karbontartalmú mangánacélok edzési 

vetemedése, elhúzódása minimális, ezért idomszerek, szerszámok készítésére alkalmasak. Az 

acélt azonban túlhe- vítésre érzékennyé teszi, és 1,3%-on felül erősen növeli a megeresztési 

elridegedési hajlamot. Ezért a szerkezeti acélokban a mangán ötvözés felső határa 1, 5–2,0%. 

A kb. 14% Mn és 1% C tartalmú acélokat feltalálójukról Hadfield-acéloknak nevezik. 

Ausztenites edzés után (Fe-Mn karbidok kiválásának megakadályozása) nagy szilárdságú 

1100–1200 N/mm
2
 és nagy, 50–60%-os nyúlású ausztenites szövet jön létre. Jellemző tulaj-

donsága, hogy hidegalakítás során keményedik, így rendkívül szívóssá és kopásállóvá válik. 

(Váltónyelvek, lánctalpak, kőtörőpofák, stb. gyártására a legkiválóbb acél.) 

Szilícium: Mint dezoxidáló szer (0,3–0,4%) csaknem minden ötvözött acélban megtalálható. 

Ferritképző, grafitképző, az acél folyáshatárát, szakítószilárdságát erősen növeli, de ridegítő 

hatású. Csökkenti a kritikus lehűlési sebességet, növeli az acél villamos ellenállását. 

A szerkezeti acélokban, rugóacélokban 1–2%-ig található, mint átedzhetőség- és folyáshatár-

növelő ötvöző. Mint ellenállás-növelő, örvényáramokat, hiszterézisveszteséget csökkentő 

hatása miatt a lágymágnesek fontos ötvözője. A dinamólemezekben 1,5–2,5%, a 

transzformátorlemezekben pedig 2,5–3% Si található. 

A Si ötvözés javítja az acélok hőállóságát és savállóságát. A Si elősegíti a grafitképződést az 

öntöttvasakban, ausztenites mezőt szűkítő hatású. 

Króm: A szilárdságot, az átedzhetőséget egyaránt növeli, de megeresztési elridegedésre teszi 

hajlamossá az acélokat. Szerkezeti acélokba legfeljebb 2%-ig ötvözik. 

A Cr karbidképző, többféle karbidot és komplex karbidot is képez a vassal, wolframmal, 

molibdénnel, amelyek keménnyé, kopásállóvá teszik az acélt. Ezért a króm a szerszámacélok 

fontos ötvözője. Szerszámacélokban egészen 20%-ig is előfordulnak. A 12–30% 

krómtartalmú acélok jó korrózió-, sav- és hőállóak. A króm passziválja az acélt, felületén 0,1–

0,3 mikron vastagságú krómoxidhártya keletkezik, amely a további oxidációval szemben védő 

hatású. 

Nikkel: Ausztenitképző, csökkenti a kritikus lehűlési sebességet, javítja a lágymágneses 

tulajdonságokat, csökkenti a hőtágulási együtthatót, szemcsefinomító hatású, megeresztési 

ridegséget nem okoz, és javítja az átedzhetőséget, könnyen ötvözhető, de drága ötvöző. 

A szerkezeti acélok legjobb minőségjavító ötvözője, de drágasága miatt csak az erősen 

igénybe vett, dinamikailag terhelt szerkezetek készítésére használatos acélokba ötvözik. 

Fontos ötvözője a korrózióálló és a különleges rendeltetésű acéloknak. Szerkezeti acélokba 

max. 4,5%-ig ötvözik. 

Molibdén: A szilárdsági tulajdonságokat és az átedzhetőséget egyaránt jelentős mértékben 

növeli. Szilárdságnövelő hatása csak 1%-ig számottevő. Drága ötvöző, a szerkezeti acélokhoz 

néhány tized (0,2–0,3) %-ig ötvözik, főként a megeresztési ridegségre való hajlam csökken-

tésére. A molibdénötvözés növeli a szerkezeti és a szerszámacélok melegszilárdságát. 
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Wolfram: A molibdénhez rokon tulajdonságú ötvözőelem. Erősen karbidképző. Drága, ezért 

csak szerszám-, és különleges rendeltetésű acélokba ötvözik. 

Kobalt: Az acélt szilárdítja, és melegszilárdságát növeli. Drága ötvöző, csak 

szerszámacélokhoz és különleges acélokhoz ötvözik. 

Vanádium: Szemcsefinomító, kiváló dezoxidáló és nitrogénlekötő. A szerszám és szerkezeti 

acélokba csak néhány tized százalékos mennyiségben adagolják ezt a drága ötvözőt. Hatására 

finom szemű, kemény, szívós, elridegedésre nem lesz hajlamos az acél. 

Titán: Kiváló dezoxidáló, nitrogéntelenítő és erős szemcsefinomító ötvöző. Finomszeműek, és 

öregedésre nem hajlamosak a 0,05–0,2% Ti-nal ötvözött acélok. 

Alumínium: Erős dezoxidáló és nitrogénlekötő, de melegtörékenységet okoz. Szerkezeti 

acélokban csak néhány század százalékban adagolják elsősorban dezoxidálás, ill. 

nitrogéntelenítés céljából. 

Nióbium: A korszerű acélok kedvelt mikroötvözője. Hatása hasonló a Ti- és a V-hoz, csak 

sokkal kisebb mennyiségben (kevesebb mint 0,08%) eléri hatásukat (1.13. ábra). Minhárom 

ötvöző karbidképző és szemcsefinomító hatású, ezáltal növelik az acélok folyáshatárát. Az 

átmeneti hőmérsékletet szempontjából a két hatás ellentétes: a kiválások növelik azt, míg a 

szemcseszerkezet finomodása csökkenti a rideg átmenet hőmérsékletét. A Nb nitrogénlekötő 

ötvöző, ennek köszönhetően az acél öregedését is gátolja. 

 
1.13. ábra A Nb, Ti és V ötvözők hatása az acél folyáshatárára és átmeneti hőmérsékletére (35J ütőmunkához 

tartozó érték) [Mohrbacher] 

 

Bór: Kis mennyiségben is jelentősen javítja az átedzhetőséget. Csak szilárd oldat formájában 

fejti ki hatását (nagyon könnyen képez vegyületet más összetevőkkel). A kereskedelmi 

nemesíthető bóracélokban a szokásos aránya: 0,0008–0,005%.  

1.3 Acélok jelölési rendszerei 
 

 Az acélok jelölési rendszeréről az MSZ EN 10027 szabvány rendelkezik (1.14. ábra). Az 

acélok jelölésére van egy számjeles jelölési rendszer, de minden acélminőségnek létezik egy 

alfanumerikus, acélminőség szerinti jelölése is. Az EN 10027-1 szabvány az acélokat 

jelölésük szerint két osztályba sorolja. Az első osztály azokat tartalmazza, amelyeknél a 

felhasználó számára valamilyen fizikai, mechanikai tulajdonság garantálása a legfontosabb 

(az ábrán példaként látható acélminőség ebbe az osztályba tartozik). A másik osztályt azok az 

acélok alkotják, amelyeknek a pontos vegyi összetétele a fontos. 
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1.14. ábra Az MSZ EN acéljelölési rendszer felépítése [MSZ EN 10027-1 és Szabadíts alapján] 

 

1.3.1 A főjelek felépítése 

1. osztály: A felhasználás és mechanikai tulajdonságok szerinti jelölés 

A jelölési rendszer felépítésére az egyik példa a 1.14. ábra acélminősége. A felhasználásra 

utaló főjelet a fő tulajdonság követi, majd ezek után jönnek a kiegészítő jelek. A fő 

tulajdonság jelölése függ a felhasználástól (l. 1.3. táblázat). Az öntött acélt a főjel előtti 

kiegészítő G betűvel jelölik. 

 
1.3. táblázat Az acélok jelölése felhasználásuk és mechanikai, fizikai tulajdonságuk alapján [válogatás MSZ EN 

10027-1 és Szabadíts alapján] 

Acélcsoport Főjel 
Fő mechanikai tulajdonság (kiv. 

elektrotechnikai acéloknál) 

Szerkezeti acélok S nnn 
legkisebb vastagságtartományra előírt 

legkisebb folyáshatár (MPa) 

Nyomástartó 

berendezések acéljai 
P nnn mint előző 

Acélok csővezetékekhez L nnn mint előző 

Gépacélok E nnn mint előző 

Betonacélok B nnn a jellemző folyáshatár (MPa) 

Sínacélok és sínek R nnn az előírt legkisebb Brinell-keménység (HBW) 

Lapos termékek nagy 

szilárdságú acélból 

hidegalakításra 
H 

Cnnn 

Dnnn 

Xnnn 

CTnnn(n) 

DTnnn(n) 

XTnnn(n) 

C: hidegen hengerelt  

D: melegen hengerelt 

X: hengerlési állapot nincs előírva 

nnn: előírt folyáshatár (MPa) 

Tnnn: előírt szakítószilárdság (MPa) 

Lapos termékek 

hidegalakításra 
D 

Cnn 

Dnn 

Xnn 

- hidegen hengerelt 

- melegen hengerelt 

- hengerlési állapot nincs előírva 

Elektrotechnikai acélok M 
A, D, E, N, 

S, P 

az előírt mágneses tulajdonságoktól, a 

szemcsézet irányítottságától és a hőkezelési 

állapottól függően 

ahol n számokat jelent    
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2. osztály: A vegyi összetétel szerinti jelölés 

A vegyi összetétel alapján négy alcsoportot és jelölést különböztet meg a szabvány (l. 1.4. 

táblázat). Az öntött acélt a főjel előtti kiegészítő G betűvel, a porkohászati acélokat pedig PM-

mel jelölik. 

 
1.4. táblázat Acélok vegyi összetétel szerinti jelölése [MSZ EN 10027-1 és Szabadíts alapján] 

 

Főjel 

C-tartalom 

(100x 

közepes 

C%) 

Ötvözők és a közepes 

ötvözőtartalom 
Példa 

2.1.: Ötvözetlen acélok (kiv. automataacélok), ha Mn < 1% 

C 100x C%  

C45E: 0,45 % közepes C-

tartalom (ötvözetlen 

nemesíthető acél, E: 

korlátozott S-tartalom) 

2.2.: Ötvözetlen acélok legalább 1% Mn-tartalommal, ötvözetlen automataacélok és 

ötvözött acélok (kiv. gyorsacélok), ha a közepes ötvözőtartalom < 5%. 

 100x C% 

AAAn-n-n: ötvözőelemek 

vegyjelei és százalékos 

mennyiségük az előírt közepes 

ötvözőtartalom sorrendjében a 

megfelelő szorzótényezővel 

szorozva (l. Hiba! A 

hivatkozási forrás nem 

található.) és kerekítve.  

51CrV4: 0,51 % közepes C-

tartalom, Cr-tartalom 

középértéke 1%, és tartalmaz 

V-ot is aminek a mennyiségére 

a jelölésben nincs utalás 

(ötvözött, nemesíthető acél). 

2. 3.: Ötvözött acélok (kiv. gyorsacélok), ha legalább egy ötvözőtartalom középértéke  

5%. 

X 100x C% 

AAAn-n-n: ötvözőelemek 

vegyjelei és százalékos 

mennyiségük az előírt közepes 

ötvözőtartalom sorrendjében, 

kerekítve. 

X10CrNi18-8: 0,1 % közepes 

C-tartalom, 18% közepes Cr-

tartalom, 8% közepes Ni-

tartalom (ausztenites 

korrózióálló acél) 

2. 4.: Gyorsacélok 

HS  

n-n-n-n: ötvözőelemek 

százalékos mennyisége a W-

Mo-V-Co sorrendben 

HS 6-5-2: 6% W-, 5% Mo-, 

2% V-tartalmú gyorsacél. 

 
1.5. táblázat Ötvözőelemek szorzótényezői a 2.2 alcsoport jelöléseihez [MSZ EN 10027-1] 

 
Ötvözőelemek Szorzótényező 

Cr, Co, Mn, Ni, Si, W 4 

Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr 10 

Ce, N, P, S 100 

B 1000 

 

1.3.2 A kiegészítő jelek 

Az acélra jellemző kiegészítő jelnek 2 csoportja van. 

Az 1. csoportba tartozó kiegészítő jel vonatkozhat az egyéb mechanikai tulajdonságra, mint 

pl. ütőmunka értéke, a szállítási állapotra, és egyéb jellemzőkre. A 2. csoportba tartozó 

kiegészítő jel utalhat az acél felhasználási területére, feldolgozhatóságára. 
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1.6. táblázat Acélok kiegészítő jelei [MSZ EN 10027-1] 

 

Az acélra jellemző kiegészítő jelek Az acéltermékre vonatkozó 

kiegészítő jelek 1. csoport 2. csoport 

Egyéb mechanikai tulajdonság: 

(csak szerkezeti acélokra) 

Ütőmunka (J) Vizsg. 

hőm. (°C) 27 40 60 

JR KR LR + 20 

J0 K0 L0 0 

J2 K2 L2 - 20 

J4 K4 L4 - 40 

J6 K6 L6 - 60 
 

C: különleges 

hidegalakíthatóság 

E: zománcozásra 

F: kovácsoláshoz 

L: alacsony 

hőmérsékletre 

H: üreges profilok 

(zártszelvények) 

M: termomechanikusan 

hengerelt 

N: normalizált vagy 

normalizálva hengerelt 

Q: nemesített  

W: légkörikorrózió-álló 

acél 

T: csövekhez 

Nyomástartó 

berendezések acéljai: 

H: nagy hőmérséklet, 

L: kis hőmérséklet 

Különleges követelmények: 

+H: edzhetőség 

+Znn: legkisebb felületre merőleges 

kontrakció = nn% 

Bevonatok: 

+A: alumíniummal tűzi-mártó 

eljárással bevont 

+CE: krómmal/ króm-oxiddal 

elektrolitikusan bevont 

+IC: szervetlen anyaggal bevont 

+OC: szerves anyaggal bevont 

+S: ónnal tűzi-mártó eljárással 

bevont 

+SE: ónnal elektrolitikusan bevont 

+Z: tűzi-mártó eljárással 

horganyzott 

+ZE: elektrolitikusan horganyzott 

Kezelési állapot: 

+A: lágyított 

+AR: hengerelt (külön követelmény 

nélkül) 

+C: hidegalakítással keményített 

+CR: hidegen hengerelt 

+DC: szállítási állapot a gyártó 

választása szerint 

+LC: hidegen utánhengerelt vagy 

utánhúzott (dresszírozott) 

+M: termomechanikusan alakított 

+N: normalizált vagy normalizálva 

alakított 

+P: kiválásosan keményített 

+Q: edzett 

+QT: nemesített 

+T: megeresztett 

+U: nem kezelt 

Szállítási állapot: 

M: termomechanikusan hen-

gerelt 

N: normalizált vagy normali-

zálva hengerelt 

Q: nemesített 

A vegyi összetétel szerint a 2.1. 

csoport jelölésénél: 

C: hidegalakításhoz 

E: korlátozott S-tartalom 

R: a S-tartalom előírt tarto-

mánya 

S: rugókhoz 

U: szerszámokhoz 

an: egyéb elemek vegyjele, ha szükséges, százalékos 

arányuk 10-szeres szorzóval (a szabvány az egyes 

acélcsoportoknál eltérően rendelkezhet) 

G: egyéb jellemzők, ahol 

szükséges 1 vagy 2 

számjeggyel 

 

 

Az acéltermékre vonatkozó kiegészítő jelek: 

Az acéltermékre vonatkozó kiegészítő jel információt adhat különleges követelményekre (pl. 

szemcseméret, edzhetőség, keresztmetszet-csökkenés minimális értéke), a bevonatfajtákra, 

vagy a kezelési állapotra (l. Szabadíts). Az acéljelöléshez egy „+” jellel kell hozzáilleszteni. 

A használatos kiegészítő jelekből látható egy válogatás a 1.6. táblázatban. Egyes jeleket több 

acélcsoportra is használják, de nem minden jelet használnak minden acélminőséghez. Az 

egyes acélcsoportokról a szabvány rendelkezik. (További jelölésekhez l. MSZ EN 10027-1, 

Szabadíts: Acélok, öntöttvasak.) 

1.3.3 Az acélok jelölése számjelekkel 

Az acélok szemjelek szerinti jelölése az adatkezelést könnyíti meg. Az acélok számjeleit 

acélcsoportok szerint osztották ki. A számjel felépítése a következő ábrán (1.15. ábra) látható. 

Az acélcsoportok számait pedig a 1.7. táblázat tartalmazza. 
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1.15. ábra Az acél számjelének felépítése az MSZ EN 10027-2 szerint 

 

 
1.7. táblázat Acélcsoportok számai [Frischherz… és Szabadíts alapján] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acélcsopor

t száma 

Megnevezés 

Ötvözetlen acélok 

00 09 Alapacélok 

 Minőségi acélok 

01 91 Általános szerkezeti acélok, Rm <500 N/mm2 

02 92 Nem hőkezelésre szánt, egyéb szerkezeti acélok, ha Rm <500 N/mm2 

03 93 Acélok, C <0,12% vagy Rm <400 N/mm2 

04 94 Acélok, 0,12%  C <0,25% vagy 400 N/mm2 Rm <500 N/mm2 

05 95 Acélok, 0,25%  C <0,55% vagy 500 N/mm2 Rm <700 N/mm2 

06 96 Acélok, 0,55%  C vagy 700 N/mm2 Rm 

07 97 Acélok növelt P- vagy S-tartalommal 

 Nemesacélok 

10 Különleges fizikai tulajdonságú acélok 

11 Szerkezeti nyomástartóedény- és gépacélok, ha C< 0,5% 

12 Szerkezeti nyomástartóedény- és gépacélok, ha 0,5%  C 

13 Szerkezeti nyomástartóedény- és gépacélok különleges követelményekkel 

15–18 Szerszámacélok  

Ötvözött acélok 

 Minőségi acélok 

08 98 Acélok különleges fizikai tulajdonságokkal 

09 99 Acélok egyéb felhasználásra 

 Nemesacélok 

20–28 Szerszámacélok 

30–39 

Különféle acélok 

32 33 Gyorsacélok 

35 Golyóscsapágy-acélok 

36 37 Acélok különleges mágneses tulajdonságokkal 

38 39 Acélok különleges fizikai tulajdonságokkal 

40–49 

Korrózió és hőálló acélok 

40–45 Korrózióálló acélok 

46 Vegyileg ellenálló és nagy hőszilárdságú Ni-ötvözetek 

47 48 Hőálló acélok 

49 Melegszilárd acélok 

50–89 

Szerkezeti nyomástartóedény- és gépacélok 

85 Nitridálható acélok 

87 A felhasználó által nem hőkezelt acélok 

88 89 
A felhasználó általi hőkezelésre nem szánt nagy szilárdságú 

hegeszthető acélok 
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1.4 Melegen hengerelt szerkezeti acélok (MSZ EN 
10025-…) 

 

Az egyik legnagyobb mennyiségben felhasznált acélok, amelyeket különböző felhasználási 

célra gyártanak. Általában acélszerkezetek, gépszerkezetek és gépalkatrészek alapanyagai 

találhatók meg ebben a csoportban. A hengerművekben jellemzően hosszú gyártmányokat 

(rúd- és idomacélokat, stb.), és lapostermékeket (pl. durvalemezek) gyártanak belőlük. A 

felhasználás célja szerint változó lehet az összetételük (ötvözetlen vagy akár ötvözött) és a 

gyártási technológiájuk is. Ennek megfelelően lehetnek: 

ötvözetlen szerkezeti acélok (MSZ EN 10025-2), 

normalizálva hengerelt, hegeszthető finomszemcsés acélok (MSZ EN 10025-3), 

termomechanikusan hengerelt, hegeszthető finomszemcsés acélok (MSZ EN 10025-4), 

légkörikorrózió-álló szerkezeti acélok (MSZ EN 10025-5), valamint 

lemezek és szélesacélok nagy folyáshatárú, nemesített szerkezeti acélokból (MSZ EN 10025-

6). 

A melegen hengerelt szerkezeti acélok a szavatolt mechanikai tulajdonságú acélok közé 

tartoznak. E szabvány szerint gyártott acélminőségek nem lehetnek csillapítatlan acélok. 

Jelölésük a felhasználás szerinti jelölési rendet követi, S, ill. E főjellel kezdődik.  

Az ötvözetlen szerkezeti acélok általános rendeltetésű szerkezeti acélok, amelyekből 

gépalkatrészeket gyártanak, képlékeny alakítással, forgácsolással és hegesztéssel. A félkész 

terméket (rúdacél, lemez, stb.) hagyományos hőmérsékleten hengerlik. Az E jelű 

gépacéloknak nincsen előírt ütőmunkájuk. 

A normalizált vagy normalizálva hengerelt, hegeszthető finomszemcsés acélok jól 

hegeszthetők. A hengerlés során a hőbevitel és hőelvonás a normalizáló hőkezelésnek 

megfelelő. Szemcsefinomító ötvözőként mikroötvözőket, főleg Nb-ot és Ti-t tartalmaz. 

Jelölésükre az N és NL (-50°C-ra előírt ütőmunka) kiegészítő jeleket használják (pl. 

S275NL). 

A termomechanikusan hengerelt, hegeszthető finomszemcsés acélok hengerlési technológiája 

eltér a hagyományos hengerléstől. Az előalakítás az ausztenit újrakristályosodásának 

hőmérséklete felett zajlik, de a készsori hengerlés már alatta. Ennek köszönhetően a hengerlés 

után finomszemcsés acélt kapunk. Szemcsefinomító ötvözőként tartalmaznak Nb-ot és Ti-t is. 

Jelölésükre az M és ML (-50°C-ra előírt ütőmunka) kiegészítő jeleket használják. 

A légkörikorrózió-álló szerkezeti acélok lényege, hogy a korróziós folyamatban az 

ötvözőkből keletkező korróziós termékek kitöltik az oxidréteg pórusait, így egy zárt réteget 

hoznak létre az acél felületén. Jellemzően Cu-, P- és Cr-ötvözéssel lehet ilyen hatást elérni. 

Jelölésükre a W és WP (kisebb C- de nagyobb P-tartalom) kiegészítő jeleket használják (pl.: 

S235J2W). 

A nagy folyáshatárú, nemesített szerkezeti acélokból nagy igénybevételnek kitett hegesztett 

acélszerkezeteket gyártanak (pl. tárolótartályok, daruszerkezetek, szállítójárművek). A 

nemesített állapotra a Q, az ütőmunkára az L és L1 kiegészítő jelek utalnak (pl.:S690QL1). 

A mellékletben megtalálható táblázatok az ötvözetlen szerkezeti acélok fontosabb 

anyagminőségeit és jellemzőit tartalmazzák.  

1.5 Betétben edzhető acélok (MSZ EN 10084) 
Betétben edzhető acélokat olyan alkatrészekhez választanak, ahol a szívósság mellett 

követelmény az alkatrész felületének kopássállósága, nagy keménysége (l. melléklet). Ezt az 

egymást kizáró követelményt egy ~0,2% C-tartalmú acéllal lehet teljesíteni úgy, hogy 

cementálással a felületi réteget C-ban 0,7–0,9% -ig feldúsítják. Így a ~0,2% C-tartalmú mag 
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eleget tesz a 27J minimális ütőmunka követelményének, de a felületi rétegnél 58–61 HRC is 

elérhető.  

A mag szilárdságát, valamint a kéreg keménységét hőkezeléssel állítják be, de célja a 

cementálás alatt eldurvult szemcseszerkezet finomítása is. A cementált alkatrészek 

hőkezelésekor figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy a cementált kéreg AC3 hőfoka 

kisebb, mint a magé. Ennek megfelelően, hatásában háromféle hőkezelés lehetséges. 

Közvetlen edzés (direkt edzés) az, amikor a munkadarabot a cementálás után közvetlenül 

edzik meg. A gyors hűtés előtt a kéreg edzési hőmérsékletén egy hőkiegyenlítő hőntartást kell 

beiktatni. Tömeggyártásban, gázcementálás után alkalmazzák. A finomszemcsés, Mo- és Ni-

ötvözésű acélok alkalmasak erre. 

Egyszeri edzés végezhető el a kéreg, a mag, vagy egy köztes hőmérsékletről is. Az első 

esetben a kéreg kemény, homogén és finomszemcsés lesz, de a mag durvaszemcsés és lágy 

marad. A mag hőmérsékletéről edzve a mag finomszemcséssé és nagy szilárdságúvá válik, de 

a kéreg szemcsézete eldurvulhat. A vetemedések veszélye is nagyobb. Az egyszeri edzés 

általában a szilárd közegű cementálás hőkezelési eljárása. 

A megfelelő szemcseszerkezet, magszilárdság és felületi keménység elérése ún. kettős 

edzéssel lehetséges.  A cementált darabokat a mag szemcsefinomítása érdekében a mag edzési 

hőfokára hevítik, majd megedzik. Ez a művelet a magedzés. Eközben a mag teljesen 

átkristályosodik, és a szemcsék finomodnak. A második edzést, a kéregedzést, a kéreg 

nagyobb C-tartalmának megfelelő kisebb hőmérsékletről végzik. 

A cementált darabokat edzés után 150–200°C-on megeresztik. 

Az ötvözött betétben edzhető acélok olyan ötvözőket tartalmaznak, amelyek a ferritet 

nagymértékben szilárdítják, és amelyek nem teszik az acélt érzékennyé a túlhevítés iránt, 

tehát az ötvözés célja a mag szilárdságának növelése. Mivel a cementálást nagy 

hőmérsékleten és hosszú ideig végzik, a szemcsedurvulást nem okozó, elsősorban finomító 

ötvözőket célszerű használni. Így pl. ezek az acélok nem tartalmaznak 1%-nál több mangánt, 

mivel az eldurvítja az ausztenitet. 

A szabványos betétben edzhető acélok (MSZ EN 10084) vegyi összetételét, fontosabb 

ötvözőit és a fontosabb mechanikai tulajdonságait a melléklet megfelelő táblázatai 

tartalmazzák. 

1.6 Nemesíthető acélok (MSZ EN 10083) 
 

Nemesíthető acélokat olyan alkatrészekhez kell kiválasztani, amelyeknél a nagy szilárdság 

mellett a megfelelő szívósság elérése is cél, mert jellemzően dinamikus és fárasztó 

igénybevétel egyaránt éri őket. A nemesíthető acélok olyan közepes karbontartalmú 

ötvözetlen és ötvözött acélok, amelyeket edzett és megeresztett, azaz nemesített állapotban 

használnak. Mivel megszabott összetételű acélok, megbízhatóan hőkezelhetők. 

A nemesíthető ötvözetlen szénacélok karbontartalma 0,2-től 0,6%-ig változik. Kétféle S-

tartalmat állítanak be, amelyre a jelölésben az E vagy az R betű utal (korlátozott S-tartalom 

vagy annak előírt tartománya l. 1.6. táblázat). 

A nemesíthető acélok hőkezelése: az edzést az egyes acélminőségek nem egyensúlyi 

diagramjának megfelelően kell elvégezni (részletekért l. Balla, Bán, Lovas, Szabó). 

Általánosságban elmondható, hogy az edzést az AC3+20–30°C-t meghaladó hőmérsékletről 

végzik. Folyamatos hűtésnél a kisebb C-tartalmú acélokat a C35–C40-ig bezárólag vízben, az 

ezeknél nagyobb karbontartalmú acélokat olajban kell edzeni. Az edzést követő megeresztés 

hőmérséklete 550–680°C, és min. 1 óra. A megeresztés hőmérsékletéről a darabokat vízben 

hűtik le. 

Nagyobb szelvényméreteknél a nemesített ötvözetlen szénacél folyáshatára alig nagyobb 

valamivel a normalizált állapotban mért folyáshatárnál. Ezért a nemesíthető acélfajták 
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esetében az ötvözés fő feladata az átedzhetőség növelése. A nemesíthető ötvözött acélok 

széntartalma 0,25 és 0,55% között változik. Szintén kétfajta S-tartalommal gyártják, amelyre 

a jelölésben az S kiegészítő jel utal. 

A nemesíthető acélok nemesítés utáni keménységét nagyrészt a C-tartalom, míg az átedzhető 

szelvényátmérőt az ötvözőtartalom határozza meg. Az ötvözők célja még: 

a szívósság növelése, a TTKV-hőmérséklet (képlékeny-rideg átmenet hőmérséklete) 

csökkentése, 

megeresztésállóság növelése, 

megeresztési ridegségre való hajlam csökkentése, 

kifáradási határ növelése, 

szemcsefinomítás. 

Az ötvözött nemesíthető acélok főbb csoportjai az alábbiak. 

Mn-nal ötvözött acélokban a Mn az átedzhető átmérőt erősen növeli. Olcsó ötvöző. A Mn-al 

ötvözött acélokból kis vagy közepesen igénybe vett alkatrészeket gyártanak. A megeresztési 

elridegedésre hajlamosak. A képlékeny-rideg átmenet (TTKV) hőmérséklete a 

szobahőmérséklethez közel van, kis hőmérsékleten üzemelő, dinamikai terhelést viselő 

alkatrészek nem gyárthatók belőle. 

A Cr acélok megeresztési ridegségre hajlamosak ugyan, de a leggyakrabban használt 

nemesíthető acélok. 

A Cr-Mo acélokban a 0,2–0,3%-os Mo-ötvözés megszünteti a Cr acélok megeresztési 

ridegségre való hajlamát. Nagy hőmérsékleten, kb. 600°C-on eresztik meg. Nagyszilárdságú 

szívós acélok. Erősen terhelt, dinamikusan igénybevett alkatrészek, hajtórudak, tengelyek, 

szerszámok gyárthatók belőlük.  

A Cr-Ni-Mo acélok nagyszilárdságúak és szívósak. A Ni a szívósságot növeli, azaz csökkenti 

a TTKV hőmérsékletet. A Mo-ötvözés megszünteti a Cr-Ni acélok megeresztési ridegségre 

való hajlamát. 

A Cr-V acéloknak nagy a szakítószilárdsága, de nagy a folyáshatára is. A V-ötvözés finomítja 

a szemcseszerkezetet, növeli a Cr-acélok szívósságát, ezért dinamikus és fárasztó 

igénybevétellel jól terhelhetők. 

Bóracélok: A kereskedelemben még kis múltra tekintenek vissza a nemesíthető bóracélok. C-

tartalmuk: 0,17–0,23%, B-tartalmuk 0,0008–0,005%-ig terjed. Melegen hengerelt állapotban 

lágyabbak, mint a nagy szilárdságú acélok, ezért megmunkálásuk is könnyebb. Kopásálló 

alkatrészek gyártására javasolják.  

A szabványos nemesíthető acélok (MSZ EN 10083) vegyi összetételét, fontosabb ötvözőit és 

a fontosabb mechanikai tulajdonságait a melléklet megfelelő táblázatai tartalmazzák. 

1.7 Automata acélok (MSZ EN 10087) 
Forgácsolással tömegcikkek, gyártására alkalmas acélminőségek kis és közepes 

igénybevételre. Követelmény a könnyű forgácsolhatóság, a töredezett forgács keletkezése, a 

sima forgácsolási felület és ezek következtében a hosszú szerszámélettartam. Az automata 

acélok kis, vagy közepes karbontartalmú, mangánnal ötvözött (0,7–1,7%) acélok. 

Megtalálhatók közöttük a betétben edzhető és közvetlen edzésű minőségek is. A 

forgácsolhatóságot néhány tized százalék (0,15–0,35%) ólom, illetve 0,1–0,4% kénötvözéssel 

érik el. A kén és ólom hatására rövid, töredezett forgácsdarabok válnak le. 

1.8 Nitridálható acélok (MSZ EN 10085) 
Az acélok felületi rétege, a cementáláshoz hasonlóan, nitrogénben is feldúsítható. A nitridált 

kéreg rendkívül kopásálló, de a cementált kéreghez képest kisebb fajlagos nyomást visel el. A 
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nitridálás jelentősen növeli a korrózióállóságot és a kifáradási határt. Noha minden acél 

nitridálható, a nitridálás előnyös tulajdonságait ötvözött acéloknál lehet gazdaságosan 

kihasználni. Az ötvözött nitridálható acélok olyan ötvözőket tartalmaznak, amelyek a 

nitrogénnel kemény, stabilis nitrideket képeznek. Ilyen ötvözőelemek: Cr, Mo, V, Al, Ti. 

Karbontartalmuk 0,2–0,45%, tehát nemesíthető acélokra jellemző. A nitridálást 

készremunkálás, edzés és megeresztés után végzik kb. 480– 570°C hőmérsékleten. Végezhető 

gáz közegben vagy sófürdőben. Időtartama a kéregvastagságtól, azaz a nitridálás céljától 

függ: kopásálló réteghez 0,2–0,7 mm (20–100 óra), míg a korrózió ellen 0,02–0,07 mm (0,5–2 

óra) szükséges. A nitridálást már csak köszörülés követheti. A nitridált acélok magszilárdsága 

Rm=800–1350 N/mm
2
, folyáshatára 600–950 N/mm

2
, felületi keménységük pedig HV1=800–

950. 

A nitridált acélokból szoba és nagyobb hőmérsékleteken koptató, fárasztó igénybevételnek 

kitett alkatrészeket gyártanak, így csapokat, bütykös tengelyeket, hengerperselyeket, 

fogaskerekeket, túlhevített gőzvezetékek szerelvényeit, stb. 

1.9 Acélok gördülőcsapágyakhoz és 
csapágygolyókhoz (ISO 683-17)  

A csapágyalkatrészek (csapágygyűrűk és -görgők) nagy dinamikus terhelésnek, fárasztó 

igénybevételnek és kopásnak kitett alkatrészek. Követelmény velük szemben a nagy szilárd-

ság és keménység, a kopásállóság és a magas kifáradási határ. A szabvány a következő 

csoportokat különbözteti meg: 

nemesíthető, 

betétben edzhető, 

indukciósan edzhető, 

korrózióálló, és 

nagy hőmérsékleten üzemelő csapágyacélok. 

A szigorú minőségi igények miatt szennyezőtartalmuk kicsi (S0,015%, P0,025%). A 

nemesíthető csapágyacélok nagy keménységet a ~1%-os karbontartalom, az átedzhetőséget 

pedig a 1–1,6% Cr adja. A betétben edzhető acéloknál, ahol a Cr-tartalom kisebb, mint 1%, 

közvetlen edzésre is alkalmasak. A korrózióálló csapágyacélok martenzites, ill. lédeburitos 

szövetszerkezetűek. 

1.10 Lapos acéltermékek nyomástartó 
berendezésekhez (MSZ EN 10028-1) 

A nyomástartó berendezések acéljainál gyakran előfordulnak különleges üzemi körülmények, 

mint pl. nagy vagy kis üzemi hőmérséklet, aktív, korróziós közeg (vegyipar), stb. A 

felhasználáskori és a gyártástechnológiai követelményeket is figyelembe véve a következő 

elvárások támaszthatók a nyomástartó berendezések acéljaival szemben: 

melegszilárdság, kúszásállóság, öregedésállóság, 

hidegszívósság, 

alakíthatóság és hegeszthetőség.  

A mechanikai tulajdonságokat a kis szennyezőtartalom (S0,015%, P0,025%) és az acél Al-

mal való csillapítása garantálja. 

A szabvány a következő minőségeket különbözteti meg: 

Ötvözetlen és ötvözött acélok növelt hőmérsékleten előírt tulajdonságokkal (MSZ EN 10028-

2), 

Hegeszthető, finomszemcsés, normalizált acélok (MSZ EN 10028-3), 
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Hidegszívós, nikkelötvözésű acélok (MSZ EN 10028-4), 

Hegeszthető, finomszemcsés, termomechanikusan hengerelt acélok (MSZ EN 10028-5), 

Hegeszthető, finomszemcsés, nemesíthető acélok (MSZ EN 10028-6), 

Korrózióálló acélok (MSZ EN 10028-7). 

Az ötvözetlen minőségek főjele P betűvel kezdődik (1.3. táblázat), és a 2. csoport kiegészítő 

jelei (1.6. táblázat) utalnak a használat hőmérsékletére (H: -20–400°C, L1 és L2: -40 és -

50°C-on 27J ütőmunka). 

1.11 Rugóacélok 
A rugóacéloknál követelmény a rugalmas alakváltozás minél nagyobb tartománya (nagy 

Re/Rm viszony), valamint a ridegtörés elkerülése. Ezért a rugókat nagy folyáshatárú, szívós 

acélokból gyártják. A nagy Re/Rm viszonyt a nemesíthető acélokhoz képest növelt 0,4–0,65% 

karbontartalom és a nemesítő hőkezelés, vagy hidegalakítás adja. Főbb ötvözök: Mn, Si, Cr, 

V. A Si növeli az acél folyáshatárát, megeresztésállóságát, és kedvező, soros szövetet ad a 

rugónak. A Si-al ötvözött acélokat vasúti, valamint közúti járművek rugóihoz használják (l. 

melléklet megfelelő táblázata). 

A legnagyobb igénybevétellel a Cr-V és Cr-Mo-V ötvözésű rugóacélok terhelhetők. 

Léteznek korrózióálló acélminőségek is rugókhoz. 

1.12 Képlékeny hidegalakításra alkalmas acélok 
A járműgyártás nagy mennyiségben használ fel hidegen kivágott, lyukasztott, hajlított és 

mélyhúzott, lemezszerű alkatrészeket a vázszerkezet és karosszéria gyártásához. A hidegen 

sajtolt alkatrészek nagy képlékenységű (A>25%), ferrites, lágy acélokból gyárthatók. Ezek az 

acélok kis karbon- és szennyezőtartalmúak, a hidegen alakított minőségek felületileg jól 

kikészített acélok. Kiválóan hegeszthetők. A kis C-tartalmú acélok öregedésre hajlamosak, 

amelyet az oldott nitrogén okoz. Az öregedés jelei a gyártómű által megadott időtartamon túl 

jelentkezhetnek, amely acélminőségtől függően 3-6 hónap. Ennek megszüntetésére főleg Ti-, 

de V-, Al-ötvözés is alkalmas. A nagy folyáshatárú acélokban, mint mikroötvöző, a Nb is 

megtalálható. A következőkben néhány acélminőségi csoport ismertetése következik. 

1.12.1 Hidegen hengerelt lapos termék kis 
karbontartalmú acélból, hidegalakításra (MSZ EN 10130) 

A jelölésük, a 1.3. táblázatnak megfelelően, DC01–DC06. A DC01-nél a csillapítás mértékét 

a gyártó határozza meg, a többi teljesen csillapított. A csillapított acélminőségeknél a 

mechanikai tulajdonságok érvényességére 6 hónapot adnak meg. A jelölésben feltüntetik még 

a felületi minőséget és az érdesség fokozatát. 

1.12.2 Nagy folyáshatárú acélokból melegen hengerelt 
lapos termékek hidegalakításra (MSZ EN 10149) 

Ezeknél az ötvözött acélminőségeknél a folyáshatárt az ötvözés, egyes minőségeknél a 

hengerlés módja emeli meg. A Ti-, Nb- és V-ötvözés szerepe elsősorban a szemcsefinomítás. 

A hengerlés módja szerint megkülönböztetik: 

a termomechanikusan hengerelt acélokat, valamint 

a normalizált vagy normalizáló hengerléssel gyártott acélokat. 

A szerkezeti acélok csoportjába tartoznak, ezért jelölésük S betűvel kezdődik. A kiegészítő 

jeleknél a N utal a normalizált állapotra, a M a termomechanikusan hengerelt állapotra, végül 

a C a hidegalakíthatóságot jelöli. 
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1.12.3 Lapos termékek nagy szilárdságú acélból 
hidegalakításra 

Környezetvédelmi és gépjármű fogyasztáscsökkentési szempontok indították el a növelt 

szilárdságú acélok fejlesztését. A növelt szilárdságú acélokból kisebb falvastagságú 

alkatrészek gyárthatók, így csökkenteni lehet a járművek önsúlyát. Ebből következik, hogy 

ezeknek a minőségeknek a fejlesztése a járműiparhoz köthető, és a felvevőpiaca is a 

járműgyártás. A megnövelt szilárdságot ötvözéssel és megfelelően választott technológiával 

érik el. Az alábbi fontosabb típusok léteznek. 

Lakkbeégetésre keményedő (Bake Hardening, azaz BH acélok): A folyamat egy mesterséges 

öregítést jelent. Az öregedés a karosszéria lakkbeégetése alatt játszódik le, ~170°C-on és 20 

perc alatt. 

Kétfázisú acélok (Dual Phase, DP): Elsősorban ferrites, de martenzitet is tartalmazó 

szövetszerkezetű acél. 

Összetett fázisú acélok (Complex Phase, CP): Elsősorban ferrites, de bénitet, martenzitet és 

esetleg kevés perlitet is tartalmazó szövetszerkezetű acél maradék ausztenittel. 

TRIP-acélok (Transformation Induced Plasticity): Elsősorban ferrites, de bénitet és 

martenzitet is tartalmazó szövetszerkezetű acél. A DP- és CP-acélokkal együtt ez is tartalmaz 

maradék ausztenitet. A maradék ausztenit átalakulását martenzitté a képlékeny alakváltozás 

során fellépő feszültség aktiválja. A TRIP acélok abban különböznek az előző, többes fázisú 

acéloktól, hogy a nagyobb C-tartalom jobban stabilizálja a maradék ausztenitet, így az 

átalakulás nagyobb feszültségszintnél indul meg. Mivel az ausztenit nagy mértékben 

alakítható, ez nagyobb arányú alakíthatóságot és felkeményedést enged meg. 

Ezeknek a minőségeknek a jelölése a H betűvel kezdődő csoportba tartozik (pl.: HC400LA, l. 

1.3. táblázat). A kiegészítő jelek 1. csoportja pedig: B: lakkbeégetésre keményíthető, C: 

összetett fázisú, I: izotróp, LA: alacsonyan ötvözött, T: TRIP, X: kétfázisú, Y: intersztíciós 

szennyezőktől mentes. 

1.13 Hőálló acélok és nikkelötvözetek (MSZ EN 10095) 
 

A hőállóság az acéloknak a revésedéssel, a gázkorrózióval szembeni ellenállóképességét 

jelenti növelt üzemi hőmérsékleten. Az üzemi hőmérséklet jellemzően 300°C felett van, de az 

összetételtől függően elérheti az 1150°C is. Kemencék, kazánok olyan alkatrészeit gyártják 

belőlük, amelyek forró gázokkal, égéstermékkel érintkeznek, vagy kohászati, vegyipari, 

petrolkémiai berendezések kisebb igénybevételű elemeit. Az emelt hőmérsékleten igénybe 

vett acélokat olyan elemekkel ötvözik, amelyeknek az oxigénhez való affinitása nagyobb, 

mint a vasé. Az acél felületén tömör, áthatolhatatlan oxidréteget képeznek. Ilyen ötvözők a 

Cr, a Si és az Al. A Cr- tartalom növeli az acélok melegszilárdságát is, az Al és a Si ellenben 

csak a hőállóságot fokozzák. Ezért a nagyobb hőmérsékleten nagy mechanikai terhelésnek 

kitett alkatrészekhez melegszilárd acélminőségeket kell választani. A szabvány 

megkülönböztet: 

ferrites, 

ausztenites, 

ausztenites-ferrites, és 

nikkelötvözeteket (a 30 %-nál nagyobb Ni-tartalmú ötvözetek, amelyeket főleg a 

sugárhajtóművekben és a rakétaiparban használják). 
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1.14 Melegszilárd acélok, nikkel- és kobaltötvözetek 
(MSZ EN 10302) 

Olyan alkatrészekhez, amelyeket nagy hőmérsékleten is jelentős mechanikai igénybevétel ér 

(pl. kazánok, turbinák, petrolkémiai berendezések alkatrészei, csövek kötőelemek), 

melegszilárd acélminőséget kell választani. Nagy üzemi hőmérsékleten, állandó terhelés alatt 

az acélok tartósan nyúlnak, kúsznak. A tartósfolyás akkor következik be, ha a terhelés 

meghaladja az adott hőmérsékletre jellemző rugalmassági határt, és az üzemi hőmérséklet 

nagyobb, mint az ötvözet újrakristályosodási hőmérséklete. 

Ezeket az acélokat a kúszási határral és a kúszási szilárdsággal jellemzik. A kúszási határ 

(Rp0,1) az a feszültség, amely a vizsgálati hőmérsékleten egy meghatározott időtartam (1000, 

10000 és 100000 óra) alatt 1% maradó nyúlást okoz. A kúszási szilárdság az a feszültség, 

amely a vizsgálati hőmérsékleten egy meghatározott időtartam (1000, 10000 és 100000 óra) 

alatt törést okoz. 

Az ötvözetlen szerkezeti acélok csak max. 300–350°C-ig alkalmazhatók. Ennél nagyobb 

hőmérsékleten ötvözött acélokat kell alkalmazni. Az ötvözés feladata: 

az ujrakristályosodási hőmérséklet és 

az adott hőmérsékletre érvényes folyáshatár megemelése. 

Szokásos ötvöző a Mo, a Cr, a V, amelyek jó karbidképzők is. A nagyobb hőmérsékleten is 

stabil karbidkiválások akadályozzák a képlékeny alakváltozást. A Mo-, V-, W-, Ti és Nb-al 

ötvözött acélok már kiválásosan keményedő típusúak. 

A következő típusú acélok tartoznak ide: 

nemesíthető, 

ausztenites, 

nikkel- és kobaltötvözetek. 

1.15 Acélok és ötvözetek belsőégésű motorok 
szelepeihez (MSZ EN 10090) 

Erősen ötvözött acélminőségek. Általában követelmény a hőállóság, hőlökéssel, ütés és 

fárasztó igénybevétellel, tapadási és surlódási kopással szembeni ellenállás, valamint a 

kiszámítható hőtágulás. A kiszámítható hőtágulás feltétele a homogén szövetszerkezet, és a 

fázisátalakulások kerülése. A fenti igényekhez illeszkedően két csoportjuk van. 

Martenzites: Cr-ötvözésű acélok, amelyekből szívószelepeket és kipufogószelepek szárrészét 

gyártják. 

Ausztenites: Mivel mind szobahőmérsékleten, mind üzemi hőmérsékleten szövetszerkezetük 

ausztenites, nem kristályosodnak át, ezért mérettartóak. Elsősorban kipufogószelepek 

készítésére alkalmazhatók. Az ausztenites szerkezetnek a Cr- és Ni-ötvözés kiváló hőállóságot 

és nagy melegszilárdságot ad. 

1.16 Szerszámacélok (MSZ EN ISO 4957) 
A szerszámacélokkal szemben támasztott követelmények felhasználásuk alapján határozható 

meg, így: a keménység, a kopásállóság, a szilárdsági tulajdonságok, az éltartósság, a 

melegszilárdság, a hőfáradással szembeni ellenállás, az átedzhetőség, stb. Az 

igénybevételeknek megfelelően a szerszámacélok következő csoportjai léteznek: 

ötvözetlen hidegalakító szerszámacélok, 

ötvözött hidegalakító szerszámacélok, 

melegalakító szerszámacélok, 

gyorsacélok. 
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1.16.1 Ötvözetlen hidegalakító szerszámacélok 

Átlagos karbontartalmuk 0,45–1,25%-ig terjed. A kis karbontartalmúak szívósak, a 

nagyobbak kopásállósága jobb. Az 1%-nál több karbont tartalmazók edzési 

szövetszerkezetükben a martenziten kívül már sok karbidot tartalmaznak, ezért a kopásnak jól 

ellenállnak. A szilárdsági és keménységi értékeiket nemesítéssel állítják be. Az edzés 

hűtőközege általában víz, de a nagyobb C-tartalmú acéloknál olaj is lehet. A megeresztés 

hőmérséklete a kívánt keménységtől, vagy szívósságtól függ, de általában kisebb, mint a 

szerkezeti acéloknál. Mivel az átedzhető szelvényátmérőjük kicsi, csak kisebb igénybevételű 

kéziszerszámokat gyártanak belőlük (l. melléklet megfelelő táblázata). Hátrányuk, hogy 200–

250°C-on már kilágyulnak. 

Jelölési rendszerük az ötvözetlen acélok szerinti (pl. C90U, 1.4. táblázat), ahol az U utal a 

rendeltetésre, azaz szerszámgyártásra szánt minőség. 

1.16.2 Ötvözött hidegalakító szerszámacélok 

Ezeket az acélokat olyan szerszámok készítésére használják, amelyekkel hideg állapotban, 

legfeljebb 200°C-ig munkálják meg az anyagokat. Legfontosabb tulajdonságuk a 

kopásállóság, a kellő szilárdság és szívósság. A 0,3–0,6% C-tartalmúakat az ütve alakító, a 

0,6–1,0% C-tartalmúakat közepes igénybevételű vágó, forgácsoló, alakító, az 1,5% vagy 

nagyobb C-tartalmúakat pedig erős koptató igénybevételnek kitett szerszámok készítésére 

alkalmazzák (l. melléklet). 

Ötvözőik: Mn, Si, Cr, W, V, Mo. A Mn az edzhetőséget és a mérettartást, a Si a szívósságot, a 

Cr és a W a kopásállóságot, a V és a Mo a szemcsefinomságot és a megeresztésállóságot 

javítja. 

1.16.3 Melegalakító szerszámacélok 

Ezeket a szerszámacélokat elsősorban acélok, színesfémek és ötvözeteik melegalakítására 

alkalmazzák. Kovácssüllyesztékeket, öntőszerszámokat, stb. gyártanak belőlük (l. melléklet). 

Követelmény velük szemben a kellő melegszilárdság, a melegszívósság, a melegkopás-

állóság, a hőmérsékletingadozásokkal szembeni érzéketlenség. Keménységük pl. 600°C-on is 

38–46 HRC. Ezeket a tulajdonságokat a Cr-, a Mo-, a V-, a W-, a Ni- és a Co-ötvözés, 

valamint a megfelelő hőkezelés adja. Fontos tulajdonságuk a megeresztésállóság, a kiválásos 

keményedés és a melegrepedés-állóság. 

1.16.4 Gyorsacélok 

A forgácsolási teljesítmények növekedése a szerszámok erős felhevülését eredményezte. A 

szerszámél hőmérséklete akár a 600°C-ot is elérheti, de a keménység és kopásállóság 

megköveteli a 62–64 HRC keménységet. Erre a kiválásosan keményedő acélok alkalmasak. A 

melegkeménységet és szívósságot a W, a Mo, a V, a Co és a Cr adja. Minden gyorsacél ~4% 

Cr-ot tartalmaz. Az ötvözők a karbonnal karbidokat képeznek. 

A gyorsacélok legjobb tulajdonságaikat a hőkezelésük során kapják meg. Hőkezelésük 

lényege, hogy az edzés eredményeként karbonban dús túltelített szilárd oldat keletkezik. A 

megeresztés folyamatában a karbon és az ötvözők egy része finom eloszlású karbid 

formájában kiválik. A megeresztési görbén látszik, hogy a megeresztés hőmérsékletével 

folyamatos keménységnövekedés jár, amely a várható üzemi hőmérséklethez közel éri el a 

maximumát (1.16. ábra). 
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1.16. ábra Gyorsacél megeresztési görbéje [Szabadíts] 

 

A nagyon stabil karbidok csak nagy hőmérsékleten oldódnak fel. A kb. 1250°C-os edzési 

hőmérsékletre egyrészt gyorsan kell hevíteni, mert ezen a hőmérsékleten rohamosan ég ki a 

szén, másrészt a gyorsacél rossz hővezető képességű, emiatt gyors hevítéskor könnyen 

megrepedezhet. Ezért a hevítés lépései: 

1. 550°C-ig: lassú hevítés kamrás kemencében, 

2. 850°C-ig: lassú hevítés sófürdőben vagy légkavarásos kemencében, 

3. ~1200°C-ig: gyors hevítés 2,5-3 perc alatt sófürdőben. 

Az edzés történhet:  

fúvott levegőn vagy  

termáledzéssel: sófürdőben 540°C-ra, megvárva a hőkiegyenlítődést, majd hűtés levegőn. 

Az edzést követő megeresztést általában 590°C-on végzik el. 

1.17 Korrózióálló acélok (MSZ EN 10088) 

Az elektrokémiai korrózióval szemben az acéloknál két mechanizmust alkalmaznak. Az egyik 

lehetőség a felület elzárása a korróziót okozó közegtől, a másik a szövetszerkezetben 

jelentkező, különböző fázisok alkotta szemcseméretű galvánelemek kialakulásának 

elkerülése. Az ötvözés célja tehát kettős: 

oxidjai az acél felületén jól tapadó, áthatolhatatlan, a korrodáló közegtől elkülönítő réteget 

hoznak létre, 

homogén szövetű (ferrites, martensites vagy austenites) acélok létrehozása. 

Passziváló hatása a Cr és az A1 ötvözésnek van. A Cr stabilis karbidokat képez. A kiváló 

krómkarbidok ridegítenek, és kristályközi korrózióra hajlamossá teszik az acélt. A 

krómkarbidok kiválását három módon lehet elkerülni: 

kis C-tartalom, 

gyorsabb hűtés, 

Ti- és Nb-ötvözés, amelyek lehűléskor megakadályozzák a krómkarbid kiválását. 

A szabvány szerinti csoportok a következők. 

Ferrites és félferrites korrózióálló acélok (C=0,025–0,08%, Cr=12–18%): Az acél 

korrózióállóságának fokozásához legalább 12% Cr-ötvözés szükséges. Mivel festést, 

korrózióvédelmet nem igényel, a vegyiparban, az élelmiszeriparban és a járművek építésében 
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használatos. A félferrites acélminőségek kevés martenzitet is tartalmaznak, így nagyobb 

szilárdság érhető el velük. 

Martenzites és kiválásosan keményedő acélok: (C=0,08–1,2%) A nagyobb C-tartalom 

lehetővé teszi nemesíthetőségüket. A vegyi és élelmiszeripar megmunkáló, vágó eszközei, 

orvosi szikék és eszközök, tengelyek, mérőműszerek gyártására alkalmas. Egyik csoportjuk a 

kiválásosan keményedő acélok. 

Ausztenites acélok: A nagy Ni-tartalom eredményezi a szobahőmérsékleten is stabil, 

homogén ausztenites szövetszerkezet kialakulását. Az ausztenites acélokban a 

szemcsedurvulást, ridegedést és kristályközi korrózióra való hajlamot a Ti és a Nb ötvözés 

csökkenti. Képlékeny alakítás hatására felkeményedik. Jól ellenáll az erős savak maró 

hatásának is. 

Ausztenites-ferrites (duplex) acélok: Szilárdságuk nagyobb az ausztenites acélokénál, 

mechanikai tulajdonságaikat szélesebb hőmérséklettartományban megtartják. Hőálló és 

melegszilárd acélként is felhasználható. 

Irodalomjegyzék az 1. fejezethez: 
 

Szabadíts Ödön: Acélok, öntöttvasak, MSZT Szabványkiadó, Budapest (2005) 

Kiss, Pálfi, Tóth: Szerkezeti anyagok technológiája II., Műegyetemi Kiadó (1997), egyetemi 

jegyzet 

MSZ EN hivatkozott szabványai 

Frischherz, Dax, Gundelfinger, Häffner, Itschner, Kotsch, Staniczek: Fémtechnológiai 

táblázatok, B+V Lap- és Könyvkiadó (1997) 

Balla, Bán, Lovas, Szabó: Anyagismeret, egyetemi jegyzet, BME Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Kar, Járműgyártás és -javítás Tanszék (2011) 

Hardy Mohrbacher, Niobium Products Company GmbH, Düsseldorf, Germany 
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Melléklet az 1. fejezethez: 
A mellékletben megtalálható táblázatok Szabadíts: Acélok, öntöttvasak c. könyve alapján 

készültek. A részletes táblázatokat, valamint további anyagminőségeket és jellemzőket az 

említett könyv tartalmaz. 

 

Melegen hengerelt, ötvözetlen szerkezeti acélok (MSZ EN 10025-2) 

 

Vegyi összetétel: 

Az acélminőség 
A dezox- idáció módja1) 

C % 

max2) Si % max. 
Mn % 

max. 

P% 

max. 

S % 

max. 

N % 

max. 

Cu % 

max. 

Egyéb % 

max. 
jele számjele <16 

S185 1.0035 a gyártómű szerint - - - - - - - - 

S235JR 1.0038 FN 0,19 - 1,5 0,045 0,045 0,014 0,6 - 

S235J0 1.0114 FN 0,19 - 1,5 0,04 0,04 0,014 0,6 - 

S235J2 1.0117 FF 0,19 - 1,5 0,035 0,035 - 0,6 - 

S27SJR 1.0044 FN 0,24 - 1,6 0,045 0,045 0,014 0,6 - 

S275J0 1.0143 FN 0,21 - 1,6 0,04 0,04 0,014 0,6 - 

S275J2 1.0145 FF 0,21 - 1,6 0,035 0,035 - 0.60 - 

S355JR 1.0045 FN 0,27 0,6 1,7 0,045 0,045 0,014 0,6 - 

S355J0 1.0553 FN 0,23 0,6 1,7 0,04 0,04 0,014 0,6 - 

5355J2 1.0577 FF 0,23 0,6 1,7 0,035 0,035 - 0,6 - 

S355K2 1.0596 FF 0,23 0,6 1,7 0,035 0,035 - 0,6 - 

S450J03) 1.0590 FF 0,23 0,6 1,8 0,04 0,04 0,027 0,6 4) 

E295 1.0050 FN - - - 0,055 0,055 0,014 - - 

E335 1.0060 FN - - - 0,055 0,055 0,014 - - 

E360 1.0070 FN - - - 0,055 0,055 0,014 - - 

1) FN - csillapítatlan acél nem lehet; FF = teljesen csillapított acél. 

2) A szabvány a névleges szelvénymérettől függően adja meg. 

3) Csak hosszú termékekre alkalmazható. 

4) Az acél még tartalmazhat: Nb max= 0,06%, a V max= 0,15% és Ti max= 0,06%. 
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Lapos és hosszútermékek mechanikai tulajdonságai: 

Az acélminőség 

A legkisebb folyáshatár, Szakítószilárdság, 

Rm (MPa) 1) 
A legkisebb szakadási nyúlás 1) 

Hőmér-

séklet 

°C 

  

Legkisebb 

ütőmunka (J), 

névleges 

vastagság (mm) 

ReH (MPa) 1) 

Névleges vastagság mm-ben 

Névleges 

vastagság mm-

ben 

Névleges vastagság mm-ben, 

L0 = 80 mm 

Névleges vastagság 

mm-ben, 

L0 = 5.65 √S0 

jele számjele 
 >16 >40 >63 

> 

80 
>100 <3  >100  >1 >1,5 >2 >2,5  >40 >63 >100  >150 

>250 
2) 

                <3         

S185 1.0035 185 175 175 175 175 165 
310-

540 

290-

510 

280- 

500 

10 11 12 13 14 18 17 16 15         

8 9 10 11 12 16 15 14 13         

S235JR 1.0038 235 225 215 215 215 195 
360- 

510 

360- 

510 

350- 

500 
17 18 19 20 21 26 25 24 22 20 27 27   

S235J0 1.0114 235 225 215 215 215 195 
360- 

510 

360- 

510 

350- 

500 
                  0 27 27   

S235J2 1.0117 235 225 215 215 215 195 
360- 

510 

360-

510 

350- 

500 
15 16 17 18 19 24 23 22 22 -20 27 27 27 

S275JR 1.0044 275 265 255 245 235 225 
430- 

580 

410- 

560 

400- 

540 
15 16 17 18 19 23 22 21 19 20 27 27   

S275J0 1.0143 275 265 255 245 235 225 
430- 

580 

410- 

560 

400- 

540 
                  0 27 27   

S275J2 1.0145 275 265 255 245 235 225 
430- 

580 

410-

560 

400-

540 
13 14 15 16 17 21 20 19 19 -20 27 27 27 

S355JR 1.0045 355 345 335 325 315 295 
510-

680 

470- 

630 

450- 

600 
14 15 16 17 18 22 21 20 18 20 27 27   

S355J0 1.0553 355 345 335 325 315 295 
510-

680 

470- 

630 

450- 

600 
                  0 27 27   

S355J2 1.0577 355 345 335 325 315 295 
510-

680 

470- 

630 

450- 

600 
                  -20 27 27 27 

S355K2 1.0596 355 345 335 325 315 295 
510-

680 

470- 

630 

450-

600 
12 13 14 15 16 20 19 18 18 -20 40 33 33 

S450J0 
2) 

1.0590 
2) 

450 430 410 390 380 380   
550- 

720 

530- 

700 
          17 17 17 17 0 27     

E295 3) 
1.0050 

3) 
295 285 275 265 255 245 

490-

660 

470- 

610 

450- 

610 

12 13 14 15 16 20 19 18 16         

10 11 12 13 14 18 17 16 15         

E335 3) 
1.0060 

3) 
335 325 315 305 295 275 

590- 

770 

570- 

710 

550- 

710 

8 9 10 11 12 16 15 14 12         

6 7 8 9 10 14 13 12 11         

E360 3) 
1.0070 

3) 
360 355 345 335 325 305 

690- 

900 

670- 

830 

650- 

830 

4 5 6 7 8 11 10 9 8         

3 4 5 6 7 10 9 8 7         

1) A hengerlési iránnyal párhuzamos helyzetű szakítópróbákon mért értékek. 

2) Csak hosszú termékekre alkalmazható. 

3) Ezeket az acélminőségeket általában nem használják idomacélok (U-tartók, szögvasak, profilok) gyártására. 
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Nemesíthető acélok (MSZ EN 10083-1) 

 

Vegyi összetétel: 
Az acélminőség Vegyi összetétel, tömegszázalék 

jele számjele C 
Sí 

max. 
Mn 

P 

max. 
S Cr Mo Ni V 

Cr+Mo+Ni 

max. 

C22E 1.1151 0,17-0,24 0.40 0,40-0,70 0.035 max 0.035 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C22R 1.1149 0,17-0,24 0.40 0,40-0,70 0.035 0,020-0,040 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C25E 1.1158 0,22-0,29 0.40 0,40-0,70 0.035 max 0,035 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C25R 1.1163 0,22-0,29 0.40 0,40-0,70 0.035 0,020-0,040 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C30E 1.1178 0,27-0,34 0.40 0,50-0,80 0.035 max 0,035 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C30R 1.1179 0,27-0,34 0.40 0,50-0,80 0.035 0,020-0,040 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C35E 1.1181 0,32-0,39 0.40 0,50-0,80 0.035 max 0,035 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C35R 1.1180 0,32-0,39 0.40 0,50-0,80 0.035 0,020-0,040 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C40E 1.1186 0,37-0,44 0.40 0,50-0,80 0.035 max 0,035 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C40R 1.1189 0,37-0,44 0.40 0,50-0,80 0.035 0,020-0,040 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C45E 1.1191 0,42-0,50 0.40 0,50-0,80 0.035 max 0,035 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C45R 1.1201 0.42-0.50 0.40 0,50-0,80 0.035 0,020-0,040 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C50E 1.1206 0,47-0,55 0.40 0,60-0,90 0.035 max 0,035 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C50R 1.1241 0,47-0,55 0.40 0,60-0,90 0.035 0,020-0,040 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C55E 1.1203 0,52-0,60 0.40 0,60-0,90 0.035 max 0,035 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C55R 1.1209 0.52-0,60 0.40 0,60-0,90 0.035 0,020-0,040 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C60E 1.1221 0,57-0,65 0.40 0,60-0,90 0.035 max 0,035 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

C60R 1.1223 0,57-0,65 0.40 0,60-0,90 0.035 0,020-0,040 max 0,40 max 0,10 max 0.40 - 0.63 

28Mn6 1.1170 0,25-0,32 0.40 1,30-1,65 0.035 max 0,035 max 0,40 max 0,10 max 0,40 - 0.63 

38Cr2 1.7003 0,35-0,42 0.40 0,50-0,80 0.035 max 0,035 0,40-0,60 - - - - 

38CrS2 1.7023 0,35-0,42 0.40 0,50-0,80 0.035 0.020-0,040 0,40-0,60 - - - - 

46Cr2 1.7006 0,42-0,50 0.40 0,50-0,80 0.035 max 0.035 0,40-0,60 - - - - 

46CrS2 1.7025 0.42-0,50 0.40 0,50-0,80 0.035 0,020-0,040 0,40-0,60 - - - - 

34Cr4 1.7033 0,30-0,37 0.40 0,60-0,90 0.035 max 0,035 0,90-1,20 - - - - 

34CrS4 1.7037 0,30-0,37 0.40 0,60-0,90 0.035 0,020-0,040 0,90-1,20 - - - - 

37Cr4 1.7034 0,34-0,41 0.40 0,60-0,90 0.035 max 0,035 0,90-1,20 - - - - 

37CrS4 1.7038 0,34-0,41 0.40 0,60-0,90 0.035 0,020-0,040 0,90-1.20 - - - - 

41Cr4 1.7035 0,38-0,45 0.40 0,60-0,90 0.035 max 0,035 0,90-1,20 - - - - 

41CrS4 1.7039 0,38-0,45 0.40 0,60-0,90 0.035 0,020-0.040 0.90-1.20 - - - - 

25CrMo4 1.7218 0,22-0,29 0.40 0,60-0,90 0.035 max 0,035 0,90-1,20 0,15-0,30 - - - 

25CrMoS4 1.7213 0,22-0,29 0.40 0,60-0,90 0.035 0,020-0,040 0,90-1,20 0,15-0,30 - - - 

34CrMo4 1.7220 0,30-0,37 0.40 0,60-0,90 0.035 max 0,035 0,90-1.20 0,15-0,30 - - - 

34CrMoS4 1.7226 0,30-0,37 0.40 0,60-0,90 0.035 0,020-0.040 0,90-1,20 0,15-0,30 - - - 

42CrMo4 1.7225 0,38-0,45 0.40 0,60-0,90 0.035 max 0,035 0,90-1,20 0,15-0,30 - - - 

42CrMoS4 1.7227 0.38-0,45 0.40 0,60-0,90 0.035 0,020-0,040 0,90-1,20 0,15-0,30 - - - 

50CrMo4 1.7228 0,46-0,54 0.40 0,50-0,80 0.035 max 0,035 0,90-1,20 0,15-0,30 - - - 

36CrNIMo4 1.6511 0,32-0,40 0.40 0,50-0,80 0.035 max 0,035 0,90-1,20 0,15-0,30 0,90-1,20 - - 

34CrNiMo6 1.6582 0,30-0,38 0.40 0,50-0,80 0.035 max 0,035 1,30-1,70 0,15-0,30 1,30-1,70 - - 

30CrNiMo8 1.6580 0,26-0,34 0.40 0,30-0,60 0.035 max 0,035 1,80-2,20 0,30-0,50 1,80-2,20 - - 

36NiCrMo16 1.6773 0,32-0,39 0.40 0,30-0,60 0.030 max 0,025 1,60-2,00 0,25-0,45 3,60-4,10 - - 

51CrV4 1.8159 0,47-0,55 0.40 0,70-1,10 0.035 max 0,035 0,90-1,20 - - 0,10-0,25 - 
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A mechanikai tulajdonságok
1)

 nemesített állapotban (+QT): 
Az acélminőség Mechanikai tulajdonságok, ha a mértékadó keresztmetszet átmérőjé (d), vagy a lapos termékek vastagsága (t) 

jele számjele 

d ≤ 16 mm 16 mm < d ≤ 40 mm 40 mm < d ≤ 100 mm 100 mm < d ≤ 160 mm 

t ≤ 8 mm 8 mm < t ≤ 20 mm 20 mm < t ≤ 60 mm 60 mm < t ≤ 100 mm 

Re 

min. 
Rm 

A 

min. 

Z KV 

min. 

Re 

min. 
Rm 

A 

min. 

Z KV 

min. 

Re 

min. 
Rm 

A Z 

min. 

KV 

min. 

Re 

min. 
Rm 

A 

min. 

Z KV 

min. min. min. min. min. 

MPa % % J MPa % % J MPa % % J MPa % % J 

C22E 1.1151 
340 

500-

650 
20 50 50 290 

470-

620 
22 50 50                     

C22R 1.1149 

C25E 1.1158 
370 

550-

700 
19 45 45 320 

500-

650 
21 50 45                     

C25R 1.1163 

C30E 1.1178 
400 

600-

750 
18 40 40 350 

550-

700 
20 45 40 3002) 

500-

6502) 
212) 502) 402) - - - - - 

C30R 1.1179 

C35E 1.1181 
430 

630-

780 
17 40 35 380 

600-

750 
19 45 35 320 

550-

700 
20 50 35 - - - - - 

C35R 1.1180 

C40E 1.1186 
460 

650-

800 
16 35 30 400 

630-

780 
18 40 30 350 

600-

750 
19 45 30 - - - - - 

C40R 1.1189 

C45E 1.1191 
490 

700-

850 
14 35 25 430 

650-

800 
16 40 25 370 

630-

780 
17 45 25 - - - - - 

C45R 1.1201 

C50E 1.1206 
520 

750-

900 
13 30 - 460 

700-

850 
15 35 - 400 

650-

800 
16 40 - - - - - - 

C50R 1.1241 

C55E 1.1203 
550 

800-

950 
12 30 - 490 

750-

900 
14 35 - 420 

700-

850 
15 40 - - - - - - 

C55R 1.1209 

C60E 1.1221 
580 

850-

1000 
11 25 - 520 

800-

960 
13 30 - 450 

750-

900 
14 35             

C60R 1.1223 

28Mn6 1.1170 590 
800-

950 
13 40 35 490 

700-

850 
15 45 40 440 

650-

800 
16 50 40 - - - - - 

38Cr2 1.7003 
550 

800-

950 
14 35 35 450 

700-

850 
15 40 35 350 

600-

750 
17 45 35 - - - - - 

38CrS2 1.7023 

46Cr2 1.7006 
650 

900-

1100 
12 35 30 550 

800-

950 
14 40 35 400 

650-

800 
15 45 35 - - - - - 

46CrS2 1.7025 

34Cr4 1.7033 
700 

900-

1100 
12 35 35 590 

800-

950 
14 40 40 460 

700-

850 
15 45 40 - - - - - 

34CrS4 1.7037 

37Cr4 1.7034 
750 

950-

1150 
11 35 30 630 

850-

1000 
13 40 35 510 

750-

900 
14 40 35 - - - - - 

37CrS4 1.7038 

41Cr4 1.7035 
800 

1000-

1200 
11 30 30 660 

900-

1100 
12 35 35 560 

800-

950 
14 40 35 - - - - - 

41CrS4 1.7039 

25CrMo4 1.7218 
700 

900-

1100 
12 50 45 600 

800-

950 
14 55 50 450 

700-

850 
15 60 50 400 

650-

800 
16 60 45 

25CrMoS4 1.7213 

34CrMo4 1.7220 
800 

1000-

1200 
11 45 35 650 

900-

1100 
12 50 40 550 

800-

950 
14 55 45 500 

750-

900 
15 55 45 

34CrMoS4 1.7226 

42CrMo4 1.7225 
900 

1100-

1300 
10 40 30 750 

1000-

1200 
11 45 35 650 

900-

1100 
12 50 35 550 

800-

950 
13 50 35 

42CrMoS4 1.7227 

50CrMo4 1.7228 900 
1100-

1300 
9 40 303) 780 

1000-

1200 
10 45 303) 700 

900-

1100 
12 50 303) 650 

850-

1000 
13 50 303) 

36CrNiMo4 1.6511 900 
1100-

1300 
10 45 35 800 

1000-

1200 
11 50 40 700 

900-

1100 
12 55 45 600 

800-

950 
13 60 45 

34CrNÍMo6 1.6582 1000 
1200-

1400 
9 40 35 900 

1100-

1300 
10 45 45 800 

1000-

1200 
11 50 45 700 

900-

1100 
12 55 45 

30CrNiMo8 1.6580 1050 
1250-

1450 
9 40 30 1050 

1250-

1450 
9 40 30 900 

1100-

1300 
10 45 35 800 

1000-

1200 
11 50 45 

36NiCrMo16 1.6773 1050 
1250-

1450 
9 40 30 1050 

1250-

1450 
9 40 30 900 

1100-

1300 
10 45 35 800 

1000-

1200 
11 50 45 

51CrV4 1.8159 900 
1100-

1300 
9 40 303) 800 

1000-

1200 
10 45 303) 700 

900-

1100 
12 50 303) 650 

850-

1000 
13 50 303) 

1) Re: felső folyáshatár, vagy ha nem jelentkezik kifejezett folyáshatár, Rp02 egyezményes folyáshatár 

2) Legfeljebb 63 mm átmérőig vagy 35 mm vastagságig érvényes. 

3) Ajánlott értékek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ACÉLOK  43 

© Balla et al., BME                                                                                  www.tankonyvtar.hu 

Felhasználási területek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az acélminőség 
Felhasználási területek 

jele számjele 

C22E 1.1151 
Kis szilárdságú, ötvözetlen nemesíthető acél, kis igénybevételű gépalkatrészek, járműipari alkatrészekhez, de képlékeny 

hidegalakításra (zömítés, hidegfolyatás) is alkalmas 

C25E 1.1158 
Kis szilárdságú, ötvözetlen nemesíthető acél, jármüvek és gépalkatrészek anyaga, kisebb igénybevétel esetében, kis 

szelvényméretben 

C30E 1.1178 Ötvözetlen nemesíthető acél, általános gépgyártásbon, járműiparban, kis szelvényméretű alkatrészgyártásra 

C35E 1.1181 Ötvözetlen nemesíthető, mérséklet szilárdságú és szívósságú acél, a gépgyártásban és a járműiparban 

C40E 1.1186 Közepes szílárságú, ötvözetlen nemesíthető océl gép- és járműipari alkatrészekhez, nagyobb kovácsdarabok céljára 

C45E 1.1191 
Ötvözetlen nemesíthető, szívós szerkezeti acél, közepes szilárdságú gépirarl alkatrészek gyártására, nagyfrekvenciás edzésre is 

alkalmas 

C55E 1.1203 Ötvözetlen nemesíthető acél, nagyobb igénybevétlű gépalkatrészek, járműalkatrészek, nagyfrekvenciás edzésre is 

C50E 1.1206 
Nagy szilárdságú, ötvözetlen nemesíthető acél, közepes igénybevételű gép- és járműipori alkatrészekhez, kovácsdarabok céljára, 

nagyfrekvenciás edzésre is 

C60E 1.1221 A legnagyobb szilárdságú ötvözetlen nemesíthető acél, nagy igénybevételre, gépipar, járműipar, motorgyártás 

28Mn6 1.1170 Mn-ötvözésű nemesíthető acél. kis igénybevételű alkatrészekhez, gépgyártás, járműigyártás 

38Cr2 1.7003 Cr-ötvözésű, nemesíthető acél. kis szelvényméretű, kis igénybevételű járműalkotrészekhez 

46Cr2 1.7006 Cr-ötvözésű, nemesíthető acél, kis szelvényméretű tengelyek, járműalkatrészekhez, zömítésre és hidegfolyatásra is 

34Cr4 1.7033 
Cr-ötvözésű, nemesíthető acél, kis szelvényméretű járműalkatrészekhez, csapok, egyenes és könyökös tengelyekhez gépiparban, 

zömítésre és hidegfolyatásra is 

37Cr4 1.7034 
Cr-ötvözésű, nemesíthető acél, kis szelvényméretű nagy szilárdságú tengelyek, egyenes tengelyek, forgattyústengelyek, hajtórudak, 

zömített és hidegfolyatott alkatrészekhez 

41Cr4 1.7035 
Cr-ötvözésű, nemesíthető acél, közepes szelvényméretü nagy szilárdságú tengelyek, forgattyústengelyek, hajtórudak, zömített és 

hidegfolyatott alkatrészekhez 

25CrMo4 1.7218 Cr-Mo ötvözésű nemesíthető acél, kis szilárdságú, dinamikus igénybevételű alkatrészekhez a járműgyártásban, turbinatengelyek 

34CrMo4 1.7220 
Cr-Mo ötvözésű, szívós, nemesíthető acél, közepes dinamikus igénybevételre, nagyobb szelvényátmérőben, a járműgyártásban és a 

gépgyártásban forgattyústengelyek, hajtórudak 

42CrMo4 1.7225 
Cr-Mo ötvözésű, szívós, nemesíthető acél, nagy dinamikus igénybevételre, nagy szelvényátmérőbon, a járműgyártásban és a 

gépgyártásban forgattyústengelyek, hajtórudak, fogaskerekek 

50CrMo4 1.7228 
Cr-Mo ötvözésű, nagy szívósságú, nemesíthető acél, nagy dinamikus igénybevételre, nagy szelvényátmérőben. a járműgyártásban 

és a gépgyártálban forgattyústengelyek, hajtórudak 

36CrNiMo4 1.6511 Cr-NÍ-Mo ötvözésű, nagy szívósságú nemesíthető acél. nagy szelvényméretekhez, motorgyártásban tengelyek, hajtórudak 

34CrNiMo6 1.6582 
Cr-Ni-Mo ötvözésű, nagy szívósságú nemesíthető acél, nagy szelvényméretekhez, motorgyártásban tengelyek, hajtórudak, 

körhagyós tengelyok, vozérmü alkatrészek 

30CrNiMo8 1.6580 
Cr-NÍ-Mo ötvözésű, nagy szívósságú nemesíthető acél, nagy szelvényméretekhez, nagy igénybevételekre a motorgyártásban 

tengelyek, hajtórudak 

36NiCrMo16 1.6773 
Ni-Cr-Mo ötvözésű, nagy szívósságú nemesíthető acél, nagy szelvényméretekhez, a legnagyobb íénybevételekre a gépgyártásban 

tengelyek, hajtórudak ,forgattyústengelyek 

51CrV4 1.8159 
Cr-V ötvözésű finomszemcsés nemesíthető acél, nagy szetvényméretekhez, nagy dinamikus igénybevételre autóiparban 

fogaskerekek, tengelyek, kéziszerszámok 
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Betétben edzhető acélok (MSZ EN 10084) 

 

Vegyi összetétel: 
Az acélminőség Vegyi összetétel, tömegszázalék 

jele számjele C Si max. Mn P max. S Cr Mo Ni B 

C10E 1.1121 0,07-0,13 0.40 0,30-0,60 0.035 ≤ 0,035     

C10R 1.1207 0,07-0,13 0.40 0,30-0,60 0.035 
0,020 - 

0,040 
    

C15E 1.1141 0,12-0,18 0.40 0,30-0,60 0.035 ≤ 0,035     

C15R 1.1140 0,12-0,18 0.40 0,30-0,60 0.035 
0,020 - 

0,040 
    

17Cr3 1.7016 

0,14-0,20 0.40 0,60-0,90 0.035 

≤ 0,035 

0,70-1,00 

   

17CrS3 1.7014 
0,020 - 

0,040 
   

28Cr4 1.7030 

0,24-0,31 0.40 0,60-0,90 0.035 

≤ 0,035 

0,90-1,20 

   

28CrS4 1.7036 
0,020 - 

0,040 
   

16MnCr5 1.7131 

0,14-0,19 0.40 1,00-1,30 0.035 

≤ 0,035 

0,80-1,10 

   

16MnCrS5 1.7139 
0,020 - 

0,040 
   

16MnCrB5 1.7160 0,14-0,19 0.40 1,00-1,30 0.035 ≤ 0,035 0,80-1,10   
0,0008-

0,00501) 

20MnCr5 1.7147 

0,17-0,22 0.40 1,10-1,40 0.035 

≤ 0,035 

1,00-1,30 

   

20MnCrS5 1.7149 
0,020 - 

0,040 
   

18CrMo4 1.7243 

0,15-0,21 0.40 0,60-0,90 0.035 

≤ 0,035 

0,90-1,20 0,15-0,25 

  

18CrMoS4 1.7244 
0,020 - 

0,040 
  

22CrMoS3-5 1.7333 0,19-0,24 0.40 0,70-1,00 0.035 
0,020 - 

0,040 
0,70-1,00 0,40-0,50   

20MoCr3 1.7320 

0,17-0,23 0.40 0,60-0,90 0.035 

≤ 0,035 

0,40-0,70 0,30-0,40 

  

20MoCrS3 1.7319 
0,020 - 

0,040 
  

20MoCr4 1.7321 

0,17-0,23 0.40 0,70-1,00 0.035 

≤ 0,035 

0,30-0,60 0,40-0,50 

  

20MoCrS4 1.7323 
0,020 - 

0,040 
  

16NiCr4 1.5714 

0,13-0,19 0.40 0,70-1,00 0.035 

≤ 0,035 

0,60-1,00 

 

0,80-1,10 

 

16NiCrS4 1.5715 
0,020 - 

0,040 
  

10NiCr5-4 1.5805 0,07-0,12 0.40 0,60-0,90 0.035 ≤ 0,035 0,90-1,20  1,20-1,50  

18NiCr5-4 1.5810 0,16-0,21 0.40 0,60-0,90 0.035 ≤ 0,035 0,90-1,20  1,20-1,50  

17CrNI6-6 1.5918 
0,14-0,20 

0.40 0,50-0,90 
0.035 

≤ 0,035 1,40-1,70  1,40-1,70  

15NiCrl3 1.5752 0.40 0,40-0,70 ≤ 0,035 0,60-0,90  3,00-3,50  

20NiCrMo2-2 1.6523 

0,17-0,23 0.40 0,65-0,95 0.035 

≤ 0,035 

0,35-0,70 0,15-0,25 0,40-0,70 

 

20NiCrMoS2-2 1.6526 
0,020 - 

0,040 
 

17NiCrMo6-4 1.6566 

0,14-0,20 0.40 0,60-0,90 0.035 

≤ 0,035 

0,80-1,10 0,15-0,25 1,20-1,50 

 

17NiCrMoS6-4 1.6569 
0,020 - 

0,040 
 

20NiCrMoS6-4 1.6571 0,16-0,23 0.40 0,50-0,90 0.035 
0,020 - 

0,040 
0,60-0,90 0,25-0,35 1,40-1,70  

18CrNiMo7-6 1.6587 0,15-0,21 0.40 0,50-0,90 0.035 ≤ 0,035 1,50-1,80 0,25-0,35 1,40-1,70  

14NiCrMol3-4 1.6657 0,11-0,17 0.40 0,30-0,60 0.035 ≤ 0,035 0,80-1,10 0,10-0,25 3,00-3,50  
1) A bórt ebben az esetben nem az edzhetőség növelése, hanem a betétedzett kéreg szívósságának javítása céljából ötvözik.  
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Mechanikai tulajdonságok: 

Az acélminőség 
Brinell-keménység 

szállított állapotban 
Betétedzés után a mag mechanikai tulajdonságai 

jele  számjele 

+A1) +TH2) +FP3) Folyáshatár Re Szakítószilárdság Rm 
Szakadási nyúlás A 

(L0=5d0) 
Kontrakció Z Ütőmunka KV 

≤ 
0 ≤ 150  

mm 

Ø ≤ 60 

mm 

Ø 11 

mm 

Ø 30 

mm 

Ø 63 

mm 
Ø11 mm Ø 30 mm Ø 63 mm 

Ø 11 

mm 

Ø 30 

mm 

Ø 63 

mm 

Ø 11 

mm 
Ø 30 mm 

Ø 63 

mm 

Ø 11 

mm 
Ø 30 mm 

HB 30 min. MPa MPa min. % min. % min, J 

C10E 1.1121 131 - 90-126 390 295 - 640-780 490-640 - 13 16 - 40 50 - 89 89 

C15E 1.1141 143 - 103-140 440 355 - 740-880 590-780 - 12 14 - 35 45 - 69 69 

17Cr3 1.7016 174 - - 520 450 - 800-1050 700-900 - 10 11 - 35 40 - 41 41 

28Cr4 1.7030 217 166-217 156-207 - - - ≥ 900 4) ≥ 700 5) ≥ 700 6) - - - - - - - - 

16MnCr5 1.7131 207 156-207 140-187 635 590 440 880-1180 780-1080 640-930 9 10 11 35 40 40 34 34 

16MnCrB5 1.7160 207 156-207 140-187 - - - ≥ 1000 4) ≥ 900 5) ≥ 700 6) - - - - - - - - 

20MnCr5 1.7147 217 170-217 152-201 735 685 540 1080-1370 980-1270 780-1080 7 8 10 30 35 35 34 34 

18CrMo4 1.7243 207 156-207 140-187 - - - ≥ 1100 
4) ≥ 900 5) ≥ 700 6) - - - - - - - - 

22CrMoS3-5 1.7333 217 170-217 152-201 - - - - - - - - - - - - - - 

20MoCr3 1.7320 217 160-205 145-185 - - - ≥ 900 4) ≥ 800 5) - - - - - - - - - 

20MoCr4 1.7321 207 156-207 140-187 635 590 - 880-1180 780-1080 - 9 10 - 35 40 - 41 41 

16NiCr4 1.5714 217 166-217 156-207 - - - ≥ 1000 4) ≥ 900 5) - - - - - - - - - 

10NICr5-4 1.5805 192 147-197 137-187 - - - ≥ 900 4) ≥ 700 5) ≥ 500 6) - - - - - - - - 

18NiCr5-4 1.5810 223 170-223 156-207 - - - ≥ 1200 4) ≥ 1100 5) ≥ 900 6) - - - - - - - - 

17CrNi6-6 1.5918 229 175-229 156-207 - - - ≥ 1200 4) ≥ 1100 5) ≥ 900 6) - - - - - - - - 

15NiCrl3 1.5752 229 179-229 166-217 835 785 735 1030-1320 930-1230 880-1180 9 10 10 40 45 45 55 55 

20NiCrMo2-2 1.6523 212 161-212 149-194 785 590 490 980-1270 780-1080 690-930 9 10 11 35 40 40 41 41 

17NlCrMo6-4 1.6566 229 179-229 149-201 - - - ≥ 1200 4) ≥ 1000 5) ≥ 900 6) - - - - - - - - 

20NiCrMoS6-4 1.6571 229 179-229 154-207 - - - ≥ 1200 4) ≥ 1100 5) ≥ 900 6) - - - - - - - - 

18CrNiMo7-6 1.6587 229 179-229 159-207 835 785 685 1180-1420 1080-1320 980-1270 7 8 8 30 35 35 41 41 

14NiCrMol3-4 1.6657 241 187-241 166-217 - - - 1130-1430 1030-1330 880-1180 9 10 11 - - - - - 
1) Lágyított. 

2) Keménységi tartományra hőkezelt. 

3) Ferrit-perlites szövetszerkezetűre és keménységi tartományra hőkezelt. 

4) ≤ 16 mm;  5) 16-40 mm;  6) 140-100 mm 200°C-os megeresztés után. 
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Felhasználási területek: 
Az acélminőség 

Felhasználási területek 
jele számjele 

17Cr3 1.7016 Mn-Cr ötvözésű betétben edzhető acél, mérsékelt igénybevételre, járműgyártás, gépipar 

28Cr4 1.7030 Mérsékelt igénybevételre, tengelyek, hajtómű alkatrészek 

16MnCr5 1.7131 
Széles körű felhasználásra, fogaskerekek, hajtóműelemek, vezérművek elemei, kardáncsuklók, tengelyek, perselyek, 

csapszegek 

16MnCrB5 1.7160 
Mn-Cr-B ötvözésű betétben edzhető acél, nagyobb magszilárdsággal, a B-ötvözés következtében szívós kéreggel, 

hajtóművek, fogaskerekek, tengelyek, járműgyártás, gépipar 

20MnCr5 1.7147 
Mn-Cr-Mo ötvözésű betétben edzhető acél, nagyobb magszilárdsággal, hajtóművek, fogaskerekek, tengelyek, járműgyártás, 

gépipar, kaliberek, ütközők, írógépalkatrészek, műszeralkatrészek 

18CrMo4 1.7243 
Mn-Cr-Mo-ötvözésű betétben edzhető acél, nagyobb magszilárdsággal, közepes igénybevételű hajtómű alkatrészek, 

fogaskerekek, vezérművek 

22CrMoS3-5 1.7333 
Mn-Cr-Mo-ötvözésű betétben edzhető acél, szívós maggal, hajtómű alkatrészek, fogaskerekek, csapok, perselyek, közvetlen 

edzésre, az előírt S-tartalom következtében jobb forgácsolhatósággal 

20MoCr3 1.7320 
Mn-Cr-Mo-ötvözésű betétben edzhető acél, szívós maggal, hajtómű alkatrészek, fogaskerekek, csapok, perselyek, közvetlen 

edzésre 

20MoCr4 1.7321 
Mn-Cr-Mo-ötvözésű betétben edzhető acél, szívós maggal, hajtómű alkatrészek, fogaskerekek, csapok, perselyek, közvetlen 

edzésre 

16NiCr4 1.5714 
Igen szívós mag, nagy kéregkeménység; nagyobb méretű tengelyek, fogaskerekek, tányérkerekek, vezérműalkatrészek, 

lánckerekek, orsók, bütykös tengelyek, görgők, dugattyúcsapok 

10NiCr5-4 1.5805 
Nagy igénybevételű gépelemek, a gépjárműgyártásban fogaskerekek, csapok, bojtárkerekek, kardántengelyek és -keresztek, 

szívós maggal; szemcsedurvulásra kevésbé érzékeny 

18NiCr5-4 1.5810 Nagyméretű betétben ezdhető szívós alkatrészek, nagy magszilárdsággal, jó edzhetőséggel 

17CrNi6-6 1.5918 
Erős, ütésszerű igénybevételre járművek hajtómű, és vezérmű alkatrészei, kardántengelyek, differenciálmű alkatrészek, kúp- 

és tányérkerekek, csapok, főtengelyek, járművek futóművei 

15NiCr13 1.5752 
Igen nagy igénybevételű fogaskerekek, csapok, bojtárkerekek, kardántegelyek és -keresztek, szívós maggal; 

szemcsedurvulásra kevésbé érzékeny 

20NiCrMo2-2 1.6523 
Igen szívós mag, nagy kéregkeménység; nagyobb méretű tengelyek, fogaskerekek, tányérkerekek, vezérműalkatrészek, 

lánckerekek, orsók, bütykös tengelyek, görgők, dugattyúcsapok 

17NiCrMo6-4 1.6566 
Nagyon nagy igénybevételű hajtómű alkatrészek, kardántengelyek, differenciálmű alkatrészek, kúp- és tányérkerekek, 

csapok, főtengelyek, nagy magszilárdsággal, jó edzhetőséggel 

20NiCrMoS6-4 1.6571 
Igen szívós mag, nagy kéregkeménység, a legnagyobb igénybevételekre; nagyobb méretű tengelyek, fogaskerekek, 

tányérkerekek, vezérműalkatrészek, lánckerekek, orsók, bütykös tengelyek, görgők, dugattyúcsapok 

18CrNiMo7-6 1.6587 Legnagyobb terhelésű hajtóműalkatrészek, nagy mérettel, valamint nagy mechanikai és koptató igénybevétellel 

14NiCrMol3-4 1.6657 
Nagyméretű, legnagyobb igénybevételű, nagy magszilárdságú alkatrészek, hajtómű, és vezérmű alkatrészek, 

kardántengelyek, differenciálmű alkatrészek, kúp- és tányérkerekek .csapok, főtengelyek 

 

 

Melegen hengerelt acélok nemesített rugókhoz (MSZ EN 10089) 

 

Felhasználási területek: 
Az acélminőség 

Felhasználási területek 
Jele Számjele 

38Si7 1.5023 Rugós alátétek csavarok biztosításához, rugós lapok, szorítógyűrűk, tányérrugók mérsékelt igénybevételre 

46Si7 1.5024 Vasúti járművek laprugói közepes igénybevételre, nagyobb méretű húzó és nyomó csavarrugók, tányérrugók 

56Si7 1.5026 Laprugók (7 mm vastagságig), csavarrugók, tányérrugók 

55Cr3 1.7176 Laprugók, torziós rugók, járművek tekercsrugói, húzó és nyomó csavarrugók közepes igénybevételekre 

60Cr3 1.7177 Laprugók, torziós rugók, járművek tekercsrugói, húzó és nyomó csavarrugók nagyobb igénybevételekre 

54SiCr6 1.7102 Csavarrugók anyaga, ütésszerű igénybevételre 

56SiCr7 1.7106 Járművek laprugói (7 mm vastagság felett), csavarrugók, tányérrugók, a jármű- és gépiparban nagy igénybevételekre 

61SiCr7 1.7108 Járművek laprugói (7 mm vastagság felett), csavarrugók, tányérrugók, a jármű- és gépiparban nagy igénybevételre 

51CrV4 1.8159 Csavarrugók síkban csavarva nagy igénybevételekre, közúti járművek laprugói nagy igénybevételre 

45SiCrV6-2 1.8151 Csavarrugók síkban csavarva nagy igénybevételre, járművek laprugói 

54SiCrV6 1.8152 Közúti járművek laprugói közepes és nagyobb igénybevételre 

60SiCrV7 1.8153 Közúti járművek laprugói nagy igénybevételre 

46SiCrMo6 1.8062 Járművek torziós és csavarrugói 

50SiCrMo6 1.8063 Járművek torziós és csavarrugói nagy igénybevételre 

52SiCrNi5 1.7117 Járművek torziós és csavarrugói nagy igénybevételre 

52CrMoV4 1.7701 Torziós és csavarrugók, járművek húzó és nyomó csavarrugói nagy igénybevételre 

60CrMo3-1 1.7239 Torziós és csavarrugók, járművek húzó és nyomó csavarrugói nagy igénybevételre 

60CrMo3-2 1.7240 Laprugók nagy igénybevételre, járművek torziós rugói 

60CrMo3-3 1.7241 Járművek torziós és csavarrugói, járművek húzó és nyomó rugói nagy igénybevételre 
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Szerszámacélok 

Felhasználási területek: 
Az acélminőség 

Felhasználási területek 
Jele Számjele 

Ötvözetlen hidegalakító szerszámacélok 

C45U 1.1730 
Szerszámházak lapjai, kisebb igénybevételű kéziszerszámok, mezőgazdasági kéziszerszámok, ásók, kapák, gereblyék, sarlók, 
építőipari szerszámok. 

C70U 1.1520 Ollók, háztartási kések, pontozók, jelzőszámok, satupofák, kalapácsok, különböző kéziszerszámok 

C80U 1.1525 Faipari kéziszerszámok, fúrók, vésők, kések, kör- és szalagfűrészek, dörzsárak lágy anyagokhoz, papír- és bőripari kések 

C90U 1.1535 
Kézi lemezollókések, szegecsfejezők, faipari kések, gyalukések, mezőgazdasági fűrészek, textilipari nyomóhengerek, 
kotrógépek kanalai 

C105U 1.1545 
Gravírmarók, kisebb igénybevételű húzógyűrűk, reszelők, papír-, bőr- és dohányipari kések, faipari esztergakések, 
gyalukések, fúrók, vésők 

C120U 1.1555 Kéziszerszámok kopásnak kitett alkatrésszel, szalagfűrészek nemvasfémekhez, gumiipari hengerek 

Ötvözött hidegalakító szerszámacélok 

105V 1.2834 Sajtolószerszámok, kisméretű ollókések, dörzsárak, menetfúrók 

50WCrV8 1.2549 Pneumatikus kalapácsok szerszámai, szegecsfejezők, lyukasztók, vágók kisebb igénybevételekre 

60WCrV8 1.2550 Pneumatikus kalapácsok szerszámai, szegecsfejezők, lyukasztók, vágók nagyobb igénybevételekre 

102Cr6 1.2067 Kézi forgácsolószerszámok, menetfúrók, dörzsárak, mérőeszközök, esztergakések 

21MnCr5 1.2162 Bonyolultabb műanyagalakító szerszámok betétei, jól polírozható szívós 

70MnMoCr8 1.2824 Dombornyomószerszámok, besüllyesztő bélyegek 

90MnCrV8 1.2842 Kivágó- és lyukasztószerszámok, ollókések, idomszerek, mérettartó 

95MnWCr5 1.2825 Kivágó- és lyukasztószerszámok, ütésszerű igénybevételeknek kitett szerszámelemek 

X100CrMoV5 1.2363 Kivágó- és lyukasztószerszámok, sorjázószerszámok, menethengerlő pofák, egyenes- és körkések 

X153CrMoV12 1.2379 
Mérettartó, nagy teljesítményű kivágószerszámok, hajlítószerszámok, ollókések, menetmángorló szerszámok, famegmunkáló 
szerszámok 

X210Cr12 1.2080 Nagy teljesítményű vágó- és lyukasztószerszámok, bélyegek, ollókések, üregelőtüskék, dörzsárak, húzógyűrűk 

X210CrW12 1.2436 
Nagy teljesítményű vágó- és lyukasztószerszámok, bélyegek, fejezők, üregelőtüskék, faipari marók, rovátkoló- és 
recézőgörgők 

35CrMo7 1.2302 Műanyagalakító szerszámbetétek 

40CrMnNiMo8-6-4 1.2738 Műanyagalakító szerszámüregek 

45NiCrMo16 1.2767 Evőeszközök sajtolószerszáma, dombornyomószerszámok, hajlítószerszámok, ollókések vastag anyagokhoz 

X40Cr14 1.2083 Műanyag sajtolószerszámok szerszámürege, jó korróziós ellenálló képességgel 

X38CrMo16 1.2316 Vegyi hatásoknak és koptató igénybevételnek ellenálló műanyagalakító szerszámüreg, kiválóan tükrösíthető 

Melegalakító szerszámacélok 

55NiCrMoV7 1.2714 Nagyméretű melegsüllyesztékek, melegollókések 

32CrMoV12-28 1.2365 
Nyomásos öntőszerszámok és recipiensek belső hengerei nehézfémekre, rúdsajtolás sajtolóbélyegei lyukasztótüskéi, 
mindenféle fémre 

X37CrMoV5-1 1.2343 Könnyűfémek rúd- és csősajtoló szerszámai, dugattyúk hidegkamrás öntőgépekhez 

X38CrMoV5-3 1.2367 Süllyesztékek és süllyeszték betétek kötőelemek gyártására 

X40CrMoV5-1 1.2344 Könnyűfémek rúd- és csősajtoló szerszámai, nyomásos öntőgépek szerszámai 

50CrMoV13-15 1.2355 Rúdsajtolás sajtoló és lyukasztó bélyegei, nyomásos öntőgépek szerszámai könnyűfémekhez 

X30WCrV9-3 1.2581 Csavargyártó szerszámok, recipiens hengerek, nehézfémek nyomásos öntéséhez szerszámok 

X35CrWMoV5 1.2605 Könnyűfémek nyomásos öntőszerszámai, rúdsajtolás bélyegei és matricái 

38CrCoWV18-17-17 1.2661 Nyomásos öntőszerszámok, melegsajtoló szerszámok, tuskóöntés kokillái nehézfémekhez 

Gyorsacélok 

HS0-4-1 1.3325 Csigafúrók fához, nemvasfémekhez 

HS1-4-2 1.3326 Csigafúrók fához, nemvasfémekhez 

HS18-0-1 1.3355 Forgácsolószerszámok, csigafúrók, marók, menetfúrók, menetmetszők 

HS2-9-2 1.3348 Csigafúrók, menetvágószerszámok, dörzsárak, fűrésztárcsák lapkái 

HS1-8-1 1.3327 Süllyesztékek marószerszámai, gravírozó szerszámok, hidegfolyató bélyegek, lyukasztó- és kivágóbélyegek 

HS3-3-2 1.3333 Csigafúrók, fűrésztárcsák 

HS6-5-2 1.3339 Nagyobb méretű csigafúrók, menetfúrók, üregelőszerszámok 

HS6-5-2C 1.3343 Nagyobb méretű csigafúrók, menetfúrók, üregelőszerszámok 

HS6-5-3 1.3344 Nagyteljesítményű csigafúrók és marók, vékony anyagok kivágó- és lyukasztószerszámai, hidegfolyatás bélyegei és matricái 

HS6-5-3C 1.3345 Nagyteljesítményű csigafúrók és marók, vékony anyagok kivágó- és lyukasztószerszámai, hidegfolyatás bélyegei és matricái 

HS6-6-2 1.3350 Profilos esztergakések, lyukkések, menetfúrók, szármarók, lefejtőmarók 

HS6-5-4 1.3351 Ua.. mint 1.3350, de nagyobb szelvényméretű szerszámokhoz 

HS6-5-2-5 1.3243 Nagyteljesítményű csigafúrók és marók, nagy szívósságú nagyolószerszámok 

HS6-5-3-8 1.3244 Esztergakések nagyoláshoz és simításhoz, profilkések forgácsoló automatákhoz 

HS10-4-3-10 1.3207 Esztergakések nagyoláshoz, alakos szerszámok forgácsoló automatákhoz 

HS2-9-1-8 1.3247 Süllyesztékek marószerszámai, gravírozó szerszámok, hidegfolyató bélyegek, lyukasztó- és kivágószerszámok 

Fejezet Szerzője: Dr. Bán Krisztián 
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2. Színesfémek és ötvözeteik 

2.1 Az alumínium és ötvözetei 
 

Az alumínium és ötvözetei a legfontosabb szerkezeti anyagok egyike. Felhasználása rendkívül 

széleskörű, különösen jelentős a közlekedési eszközök gyártásában. Ezt indokolja kis, kereken 

2, 7 g/cm
3
 tömegsűrűsége,és kedvező mechanikai, kémiai és villamos tulajdonságai. Kiválóan 

alakítható.  

Az alumínium legfontosabb érce a bauxit. Hazánknak jelentős bauxit érckészlete van. A 

bauxit, változó mennyiségű alumíniumoxidot, vasoxidot, szilíciumoxidot, valamint egyéb 

alkotókat tartalmaz. A bauxit minőségét a benne levő Al2 O3 és a SiO2 viszonya szabja meg.  

 

A bauxitból az alumíniumoxidot Magyarországon az ún. Bayer eljárással vonják ki. Ennek 

során a bauxitot nátronlúggal keverve őrlik, majd a nátronlúggal összekevert elegyet 

nagyméretű autoklávban főzik. A kb. 250°C-os hőmérsékleten és nagy nyomás alatt végzett 

főzés közben a nátronlúg nátrium-meta-aluminát alakjában kioldja a bauxitból az 

alumíniumhidroxidot. A szennyezések többi része (SiO Fe O stb.) oldhatatlan formában 

szuszpendálva maradnak. Az autoklávokból az elegyet ülepitő tartályokba vezetik, ahol SiO2 

és a FeO szemcsék leülepednek. Azután az oldatot szűrik. Az így kapott tiszta 

alumíniumhidroxidot szűrés és mosás után 1100-1200 C-on forgódobos kemencében 

kiizzítják, kalcionálják. Az izzítás eredményeként elveszti víztartalmát, és 99,4... . 99, 7% 

tisztaságú, finom, fehér, kristályos alumíniumoxid keletkezik.  Ami a mennyiségi viszonyokat 

illeti, kb 4 tonna bauxitból kb 2 tonna alumíniumoxid állítható elő.  

 

Az alumíniumoxidból az alumíniumot elektrolízissel nyerik ki. Ennek lényege az, hogy a kb. 

1000°C-os olvadékból egyenáram hatására a negatív sarkon (a katódon) leválik az alumínium, 

míg a pozitív sarkon (az anódon) oxigén fejlődik.  

 

Az ötvözött alumíniumban előforduló ötvözök három csoportba sorolhatók. 

- Főötvözők: a szilícium, a réz, a magnézium, a horgany és a mangán. Ezek döntően 

befolyásolják az Al mechanikai tulajdonságait.   

- Másodrendű ötvözők: a nikkel, a kobalt, a króm és a vas. Ezekből az ötvözőkből az 

alumínium kevés mennyiséget tartalmaz, és nem változtatják meg lényegesen az alumínium 

tulajdonságait. A Ni és Co elsősorban a melegszilárdságot, a Cr és Fe pedig a 

forgácsolhatóságot javítja. 

- Szemcsefinomító ötvözők: a titán, a cérium és a nátrium. Ezeket az ötvözőket egészen 

kis mennyiségben adagolják. Hatásuk elsősorban szemcse-finomítás, gáztalanítás. 

Megkülönböztetünk öntészeti, és alakítható Al ötvözeteket. Az öntészeti ötvözetek esetében 

az ötvözés célja a szilárdság növelésén túlmenően az öntészeti tulajdonságok javítása. A 

szinalumínium rosszul önthető; nagy a zsugorodása és kicsi a melegszilárdsága, ezért lehűlés 

közben repedezésre hajlamos. Az alakítható ötvözetek esetében az ötvözök elsősorban 

gyártmány szilárdsági tulajdonságait javítják hőkezeletlen és hőkezelt állapotban.  
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2.2 Öntészeti alumíniumötvözetek 
 

Az alumínium ötvözetek azon csoportját, amelyekből öntvények készülnek, öntészeti 

alumíniumoknak nevezzük. Az öntészeti alumínium ötvözeteket négy csoportba osztjuk:  

ö.AISi ötvözetek, ö.AIMg ötvözetek, réztartalmú ötvözetek, cinktartalmú ötvözetek. 
 

 

2.2.1 ÖAISi ötvözetek, más néven sziluminok 

 

Olvadáspontjuk alacsony, egy hőfokon vagy kis hőfokhatárok között dermednek meg, igy 

zsugorodási tényezőjük is kicsi, 0,5.. .1,15% és jól kitöltik a formát. A sziluminból készített 

öntvények tömörek, korrózióállók, de rosszul forgácsolhatok. Szakítószilárdságuk 

homokformában öntve 165.. .220 N/mm
2
 , kokillában pedig 200.. .260 N/mm

2
 . Az öntött 

szilumin durva szemcséjű. Dermedéskor a szilícium durva szemcsék alakjában kristályosodik. 

A szilícium szemcséit nemesítéssel finomítják. Ennek lényege az, hogy öntés előtt a fémet 

100.. .200°C-kal az olvadáspont fölé hevítik kb. 820°C-ra és az olvadt fémbe kb. 0,1%-os 

mennyiségben fémnátriumot vagy nátriumsót adagolnak. Ezután normális öntési 

hőmérsékletre, kb. 700.... 720°C-ra visszahűtve végzik el az öntést. A nátrium vegyület 

formájában az öntés hőfokán szilárd kristályosodási középpontokat képez, ezáltal finomítja a 

szilícium szemcséket. A nátriummal kezelt szilumin szilárdsága 10.. .15%-kai nagyobb, mint 

a nem nemesített sziluminé. Ezért öntés előtt az Al-Si ötvözeteket mindig nemesítik. Ez a 

nemesítés nem téveszthető össze az alakítható alumíniumok és acélok hőkezeléssel végzett 

nemesítésével. 

A sziluminból vékonyfalú, közepes szilárdságú homok-, valamint kokilla öntvények 

készíthetők. A kétalkotós AISi ötvözetek szilárdságát további ötvözök adagolásával javítják. 

AlSiCu - a réz növeli a keménységet és a szakító szilárdságot és javítja a forgácsolhatóságot 

is, de rontja az öntvény korrózió állóságát. 

AlSiMg- a Mg már 0,2% mennyiségben is hőkezelhetővé teszi az öntvényt. Ez az ötvözet 

típus nagy öntvények öntésére alkalmas, mivel nagy falvastagság különbségeket, 

anyaghalmozódást is lehetővé tesz. Hátránya, hogy hőkezeléskor vetemedik. Az ö AISi 

ötvözetek csak különleges eljárással oxidálhatok anódosan. 
 

2.2.2 ÖAlMg ötvözetek 

 

Fő jellemzőjük a korrózióval szemben kiváló ellenálló képességük. Anódos oxidációra 

kiválóan alkalmasak. Ezt az ötvözet- típust általában olyan öntvények készítésére használják, 

melyek az időjárás viszontagságainak, ill. egyéb behatásoknak vannak kitéve, pl. épület-, 

jármű-, hajóalkatrészek stb. Általában a 3 és 5% Mg-tartalmú ötvözeteket használják. Néhány 

tized % Si adagolás hatására az öAlMg ötvözetek hőkezelhetőkké válnak. Formakitöltő 

képességük az AISi ötvözeteknél rosszabb. Hajlamosak a habképződésre, melegrepedésre. 

 

2.2.3 öA ICu ötvözetek  

 

Ezek az ötvözetek 2.. .8% Cu-tartalmúak. Az ötvözet csoporton belül a 4% körüli Cu és a 

0,4% Mg tartalommal, valamint kevés szemcsefinomítóval ötvözve nagy szilárdságot és jó 
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nyúlást lehet elérni. Nagy dinamikai terheléseknek kitett öntvény gyártható belőle. Az ötvözet 

hátránya a gyenge formakitöltő képesség és a nehéz önthetőség. Nemesítés után szilárdságuk 

jelentősen felülmúlja az öAISi ötvözeteket. Ebbe a csoportba tartoznak még az ún. „Y 

„ötvözetek is (3% Cu, 2% Ni, 1,5% Mg), amelyeknek melegszilárdsága különösen nagy és jól 

önthetők. Diesel motorok dugattyúi, hengerfejei készülnek belőle. Az ötvözet fázisdiagramját 

ld. a [01] szakirodalom 4.37 ábráján.  

 

 

2.2.4 ÖAlZn ötvözetek  

 

Jól önthetők, porozitásra nem hajlamosak, szilárdságuk közepes. Bonyolult alakú öntvények 

gyárthatók belőlük. Korrózió-, de nem hőálló ötvözetek. A kétalkotós ö AlZn Mg-al ötvözve 

kb.410 N/mm
2
 szakitószilárdságúra nemesíthető, hegesztett szerkezeteken jól használható. 

Az öntészeti aluminiumötvözetek különleges csoportja a dugattyú ötvözetek. A főötvözők 

szerint megkülönböztetünk: 

- Si-tartalmu és 

- Cu tartalmú dugattyuötvözeteket. 

A növekvő sziliciummal csökken a hőtágulási együttható, a fajsúly és javul az ötvözet 

hővezetőképessége. A Cu növeli a melegszilárdságot és a hővezetőképességet, de nem 

különösen befolyásolja a hőtágulási együtthatót. A Ni ötvözés a melegszilárdságot javítja, a 

Mg pedig hőkezelhetővé teszi az ötvözetet. 

A nyomásos öntvények készítésére használatos ötvözetek összetétele megegyezik az 

előbbiekben ismertetett öntészeti ötvözetekkel. Legtöbb esetben az eutektikus öAISi 

ötvözeteket használják nyomásos öntvények előállítására. 
 

2.3 Alakítható alumíniumötvözetek 
 

Ezeket az ötvözeteket hengerléssel, sajtolással, húzással, kovácsolással és süllyesztékes 

kovácsolással dolgozzák fel alakos gyártmányokká. Az alakítás célja az alakadáson 

túlmenően a mechanikai tulajdonságok javítása. Az alakítható ötvözetek főként szilárd 

oldatok. A főötvözők mennyisége nem haladja meg a maximálisan oldható százalékos 

mennyiséget. Az öntészeti ötvözetekkel szemben az alakítható alumínium ötvözetek  szoba 

hőmérsékleten is jól alakíthatók. A jó hegeszthetőség és a jó villamos- és hővezetőképesség 

csak azoknak az alakítható ötvözeteknek a tulajdonsága, amelyek csak szilárdoldatokat 

tartalmaznak. A túltelített szilárdoldatos ötvözetek alakíthatósága szobahőmérsékleten már 

rosszabb. Azonban homogenizáló hőkezelés után már jól alakíthatók. A gyakorlatban 

használatos fontosabb alakítható ötvözetek 5 csoportba oszthatók. 

 

2.3.1 Mn-al ötvözött, alakítható ötvözetek 

 

Jellemző tulajdonságuk a kitűnő korrózióállóság, a jó képlékenység és a hegeszthetőség. 

Leginkább az 1...1,5% Mn tartalmú ötvözetek terjedtek el. Szilárdoldatok, nem hőkezelhetők. 

Viszonylag kis szilárdságú ötvözetek (Rm  = kb. 200 N/mm ). Szilárdságuk csak képlékeny 

alakítással fokozható. 

Az AlMn ötvözeteket ott használják fel, ahol az alakíthatóság, a jó hegeszthetőség és a 

korrózióállóság a követelmény. Így pl. kis szilárdsága hegesztett tartályok, a tejeskannák 

készítésére előnyösen alkalmazhatók. 
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2.3.2 Mg-al ötvözött, alakítható ötvözetek 

 

Ezek közül leginkább a 2-, és 7% Mg tartalmúakat használják, A Mg korlátoltan kb. 17%-os 

mennyiség¬ben oldódik az alumíniumban, növeli az alumínium szakítószilárdságát, de 7% 

Mg-tartalom felett már erősen csökkenti a nyúlást. A kis Mg-tartalmú (1., ,3%-ig) ötvözetek 

jól alakíthatók, jól hegeszthetők, korrózióállóságuk nedves levegőn és tengervízben is kiváló 

és szilárdságuk is kielégítő, ezért élelmiszer- és vegyipari berendezések, bútorok stb. 

készítésére használják. Jól fényesithetők, anódosan szépen oxidálhatók, így vasúti kocsik, 

autóbuszok belső elválasztó falai, dísztárgyak készítésére is alkalmazhatók. A 4...6% Mg-

tartalmu ötvözetek már nagyobb szilárdságúak (Rm =275.. .375 N/mm2) és jól forgácsolhatok. 

Korróziónak kitett teherviselő szerkezetek, forgácsolással megmunkálható menetes 

alkatrészek készítésére alkalmazzák. 

 

2.3.3 AlMgSi alakítható ötvözetek  

 

Ezek szokásos összetételi határai: Mg= 0,3...1,5%, Si=0, 3.. .1, 5%. A Si ötvözés hatására az 

AIMg ötvözetek hőkezelhetőkké válnak. A keménységnövekedést az Mg2 Si finom kiválások 

eredményezik. A hőkezelés után az ötvözet viszonylag nagy szilárdságú és jó a korrózió 

állósága. Az alacsonyabb kb. 0,5% Si-t és Mg-t tartalmazó ötvözeteket villamos távvezetékek 

készítésére használják, mivel a kis ötvözőtartalom nemesítés után sem rontja le a villamos 

vezetőképességet. Az ötvözet képlékeny, jól sajtolható, jól húzható, anódosan szépen 

oxidálható. 

1.. .1, 5% Si és Mg tartalommal az ötvözet szilárdsága, hő- és korrózió állósága nem romlik. 

Korrózió állósága azzal magyarázható, hogy mind a Si, mind pedig a Mg közel áll az elemek 

feszültségi sorában az alumíniumhoz. A köztük levő potenciál különbség nem nagy. Az 

ötvözet csoportba tartozik az Anticorrodál, amely 1% Si-t, 1% Mg-t és 0,7% Mn-t tartalmaz. 

Közepes szilárdságú, korróziónak jól ellenálló jól hegeszthető ötvözet. Az AlMgSi ötvözetek 

jól használhatók teherviselő szerkezetek, jármű felépítmények, háztartási propán-bután 

gázpalackok, söröshordók stb. előállítására. 

Ebbe a csoportba tartozik a lítium tartalmú, kisfajsúlyú ötvözet. Korrózió állóságának 

növelésére Zr-mal, Mn-nal és Ti-nai ötvözik. A repülőgépipar egyik fontos szerkezeti anyaga. 

 

2.3.4 AlCuMg alakítható ötvözetek 

 

Ezek között a legrégibb, legelterjedtebb ötvözetcsoport a dúralumínium, amely kb 2,5 … 

5%.Cu-t, 0,4 … 2,8 % Mg-t tartalmaznak. A dúralumínium nemesíthető, természetesen 

öregedő ötvözet. Öregedése szobahőmérsékleten is pár nap alatt végbemegy. Nemesités 

hatására az ötvözet szilárdsága jelentősen nő (400.. .500 N/mm
2
 ), képlékenysége kevéssé, de 

korrózió állósága viszont erősen romlik. Kristályközi korrózióra válik hajlamossá. A 

keményedést előidéző fázisok: Al2 Cu, Mg2Si és Al2 CuMg vegyületek. A duraluminiumok 

jellegzetessége, hogy az oldóedzés után, az öregi tés előtt hideg állapotban jól alakitható. Az 

öregitést megelőző 10.. ,15%-os képlékeny alakváltozás tovább növeli a szakítószilárdságot, 

de csökkenti a képlékenységet. A Ni főleg a melegszilárdságot növeli. AlCuMgNi ötvözetek 

150°C-ig is megtartják szilárdságukat, ezért dugattyúk, kompresszor lapátok készitésére 

alkalmasak.  
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2.3.5 Horgannyal ötvözött, alakítható ötvözetek  

 

Ezek a legnagyobb szilárdságú ötvözetek. Az AlZnMgCu ötvözetek szakítószilárdsága eléri a 

600... 700 N/mm
2
 –t. Nem ridegek. Ellenben korróziós repedésekre hajlamosak és 

bemetszésekre érzékenyek. 
 

 

 

2.4 A magnézium és ötvözetei 
 

A magnézium a legkönnyebb iparilag használatos fém. Tömegsűrűsége 1, 74 kg/dm
3
 , 

olvadáspontja 650 C. A 99,9% tisztaságú öntött magnézium szakítószilárdsága 100.. .120 

N/mm
2
 , nyúlása 2...3%. Melegalakitás után szakítószilárdsága mintegy 180 N/mm

2 
, nyúlása 

pedig 5 %. Oxigén iránti affinitása igen nagy. A felületén képződött oxidhártya nem tömör, 

ezért nedves atmoszférában gyorsan korrodeálódik. Villamos és hővezetőképessége jó, de 

gyengébb, mint az alumíniumé. Szerkezeti anyagként ötvözetlen magnézium – elsősorban 

gyenge korrózióállósága és kis szilárdsága miatt – nem használható fel.  

 

Ötvözéssel és hőkezeléssel a Mg ötvözetek szakítószilárdsága 250 … 350 N/mm
2 

 - re 

növelhető. A magnézium fő ötvözői: alumínium, horgany, mangán, titán. A cirkont és a 

cériumot elsősorban nemesítő, szemcsefinomító ötvözőként adagolják.  A főötvözők közül az 

Al és Zn korlátoltan oldódik a magnéziumban és Mg4Al3 ill. MgZn vegyület válnak ki. Igy a 

velük ötvözött Mg elvileg előkezelhető, nemesíthető. A nemesités szilárdságnövelő hatása 

azonban csak Mg-Al ötvözeteknél jelentős. 

 

A feldolgozás módja szerint megkülönböztetünk öntészeti és alakitható magnézium 

ötvözeteket. 

Az öntészeti és az alakítható ötvözetek összetétele nem különbözik lényegesen. Az alakitható 

ötvözetek nagyobb szilárdsága és finomabb és az egyenletesebb szövetszerkezettel 

magyarázható. 

Az alumíniumötvözés növeli a magnézium szilárdságát és képlékenységét. A mangán ötvözés 

pedig a korrózió állóságot javítja. A 6%-nál több alumíniumot tartalmazó ötvözeteket 

nemesített állapotban célszerű felhasználni. A MgAl ötvözeteket csövek, rudak, kovácsolt 

darabok előállítására használják. 

Az öntészeti ötvözetek közül az MgAlZn tipusúakat repülőgépek, repülőgépmotorok, 

műszerek, fényképezőgép vázak stb. készítésére használják. Az MgMn ötvözeteket pedig 

olyan alkatrészek készítésére használják, ahol követelmény a tömörség, korrózióállóság és a 

hegeszthetőség. A Zr-al és földfémekkel ötvözött magnézium kb. 300°C-ig terhelhető. 

Szakítószilárdsága még 300°C-on is mintegy 100 N/mm 
2
. A magnézium ötvözetek olvasztása 

és öntése különleges technológia bevezetését igényli. Az olvadt magnézium gyúlékony és 

öntészeti tulajdonságai is rosszabbak, mint az alumíniumé. A gyúlékonyság csökkentésére 3... 

5%-ként vezetnek a formázóanyaghoz, a magnéziumot MgF2 és B2 O5 só alatt olvasztják. A 

rossz önthetőséget pedig a beömlőrendszerek, és az öntvények gondos megszerkesztésével 

igyekeznek ellensúlyozni. 

Az alakítható ötvözeteket az összetételtől függően melegen 250... 500 C-on alakítják. Alakítás 

előtt az ötvözeteket 10.. .20 órán át homogenizálják. A magnézium ötvözetek 300.. .450 C 

hőmérséklet tartományban a legképlékenyebbek. Hideg alakítás közben azonban erősen 

felmelegednek, repedezhetnek. 
 



2. SZÍNESFÉMEK ÉS ÖTVÖZETEIK  53 

© Balla et al., BME                                                                                  www.tankonyvtar.hu 

 

2.5 A titán és ötvözetei 
 

A titán ezüstfehér színű fém, tömegsűrűsége 4,5 kg/dm
3
 , olvadáspontja 1670°C. A titán 

szakítószilárdsága a tisztaságtói függően 400.. .600 N/mm
2,

 kontrakciója 35... ,65%. A titán a 

lágyacélnál nagyobb szilárdságú, képlékeny fém. Szilárdsági tulajdonságai sem fagypont 

alatt, sem nagy hőmérsékleten nem változnak lényegesen. Korróziós tulajdonságai is 

kiválóak. Az ötvözés növeli a titán szilárdságát és egyes ötvözök hatására a ti¬tán 

hőkezelhetővé válik. A fontosabb ötvözetek szakítószilárdsága nemesített állapotban 1100-

1400 N/mm
2
 , folyáshatára pedig 950.. .1300 N/mm

2
 között változik, nyúlásuk 10.. .15%. A 

béta fázisu titán ötvözetekre jellemző a nagy melegszilárdság. 

A 3% A l-t, 13% V-t és 11% Cr-t tartalmazó titánötvözet szakítószilárdsága kb. 1250 N/mm
2
 , 

amely 300 C-ig alig változik. A titán argon védőgázban jól hegeszthető. Hidegalakítással 

keményíthető, de nehezen forgácsolható. A titán fém könnyű, korróziós és mechanikai 

tulajdonságai kiválóak, megközelítik a nemesített acélokét. A nagy szilárdság, képlékenység 

mellett kicsi a fajsúlyúk, kiváló a korrózió- és hőállóságuk és nagy a melegszilárdságuk. Áruk 

drága és ezért ma még csak a kémiai, a repülő- és rakétaiparban használják.  
 

2.6 A réz és ötvözetei 
 

A rezet un, aknás kemencében szénnel redukálják érceiből. A kohó¬réz tartalmaz 0, 5... 1%-

os mennyiségben szennyező fémeket, ezekBi, As, Pb, Sb, Zn, S, Ni, Au és Ag. ,Á kohórezet 

tűzi uton ill. elektrolízissel fi¬nomítják. Ez elektrolízissel finomított réz 99,90.. .99,99%-os 

tisztaságú, A réz kitűnő hő- és villamos vezető, korrózió állósága kiváló.  Szakítószilárdsága 

hengerelt állapotban R^ = 150... 200 N/mm , nyúlása S = 40. ...60%. A réz lapon 

középpontos, köbös rácsu fém, igen jól alakítható. Hidegalakítással szilárdsága 400.. .500 

N/mm -re növelhető. A képlékeny alakítás rontja 5.. .10%-kal a villamos vezetőképességet. 

 

A tiszta, lágyított réz villamos vezetőképessége 58/m/ohm mm 
2
. A szennyezők már egészen 

kis mennyiségben is rontják a réz villamos vezetőképességét. A réz szennyezői között 

külön¬leges helyet foglal el az oxigén. A folyékony réz minden arányban oldja a rézoxidot, 

ellenben szilárd állapotban a Cu és Cu O nem oldják egymást, hanem eutektikumot alkotnak. 

A rézoxid növeli a réz keménységét, de nem kívánatos szennyező, mivel az un. hidrogén 

betegséget okozza. A réz jó korrózióálló. Nedves levegőben felületén jól tapadó, a további 

korróziót fékező "patina" rézkarbonát-rézszulfát réteg keletkezik. 

 

A színrezet elsősorban a villamos iparban használják. A színrezet - vörösrezet - gyenge 

technológiai tulajdonságai: rossz önthetőség, forgácsolhatóság és gyenge szilárdsági jellemzői 

miatt szerkezeti anyagként csak kivételes esetben alkalmazható. Az ötvözés egyaránt javítja a 

réz technológiai és mechanikai tulajdonságait. A réz ötvözeteit két csoportra, sárgarezekre és 

bronzokra oszthatjuk. 

A sárgarezek réz és horgany ötvözetei. A sárgarezekben a horganyon, mint főötvözőn kivül 

Al, Ni, Fe, Mn, Sn, Pb stb. is lehetnek jelen. A bronzok a réz egyéb ötvözeteit, amelyekben 

nem horgany a főötvöző. A fontosabb bronzok a főötvöző alapján ónbronz, krómbronz, 

szilícium- bronz. 
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2.6.1 Sárgarezek  

A sárgarezek réz-cink ötvözetek. A cink jól oldódik a rézben. A hétköznapi gyakorlatban 

használatos sárgarezek Zn tartalma nem emelkedik 50% fölé. A feldolgozás szempontjából 

megkülönböztetünk öntészeti és alakítható sárgarezeket. Az öntészeti sárgarezek 

legkedvezőbb mechanikai tulajdonságai 60 ill. 63% réztartalomnál jelentkezhetnek. Ennek 

megfelelően megkülönböztetünk 60 és 63-as sárgarezeket. A sárgarezek dermedési hőfokköze 

kicsi, ezért jók az öntészeti tulajdonságaik, hígfolyósak és szívódásra nem hajlamosak. 

Egyaránt jól önthetők homokba és kokillába. A sárgarézöntvények szakítószilárdsága 

150...200 N/mm
2
 , nyúlása pedig 8.. .15%. Felhasználási területük: gáz- vizvezeték 

öntvények, villamosipari berendezések stb. 

Az öntészeti sárgarezeket ötvözik még más szilárdságnövelő elemekkel is. Az Fe 

szemcsefinomitó hatású, a Mn; Al és Si növeli a szilárdságot és kopásállóságot, a Si javitja az 

önthetőséget. Az ötvözött különleges sárgarezek szakítószilárdsága elérheti a 400». .650 

N/mm
2
 -t is. 

 

Az alakitható sárgarezek 58.. .90% rezet tartalmaznak. A homogén alfa sárgarezek jól 

alakithatók hidegen is, mig az alfa + béta fázisú, 58... 60% réztartalmú sárgarezek elsősorban 

melegen alakíthatók jól. A horganytartalom csökkenésével, csökken a sárgarezek 

szakítószilárdsága és nyúlása is. 

A különleges sárgarezek 7... 8%-ban egyéb (Ni, Al, Mn, Sn, Fe, Pb stb.) ötvözőket is 

tartalmaznak. A másodlagos ötvözők fokozzák a szilárdságot és a korrózió állóságot. 

Különösen az Sn, a Ni és az Al javitja a korrózió állóságot. Az alakítható sárgaréz 

félgyártmányokat hengerléssel, sajtolással, kovácsolással és hideghúzással gyártják, 

Felhasználási területük: gáz-, vízvezeték szerelvények, villamos ipari alkatrészek, hajó 

alkatrészek stb. 

 

2.6.2 Bronzok.  

Az ónbronzok kb. 5000 év óta ismert ötvözetek. Az iparban a 2, 4 , 6 és 8% Sn tartalmú, 

alakítható ötvözetek használatosak rúd, lemez, cső, huzal alakban.  

 

Az öntészeti bronzötvözetek porozitásra hajlamosak, hígfolyósságuk nem kedvező, de kicsi a 

zsugorodásuk. Az öntészeti és mechanikai tulajdonságuk foszfor adagolásával javítható. A Zn 

csökkenti a bronzok dermedési hőfokközét, javítja az öntvények tömörségét. Így kapjuk az 

ún. vörösötvözeteket, amelyek jól önthetők, jól megmunkálhatók.  

 

Az alumíniumbronz jó szerkezeti anyag, korrózióállósága kiváló. A 6%-nál kevesebb 

alumíniumot tartalmazó bronzokat lemezek, szalagok, rudak, rugók készítésére használják. A 

8 …10 % Al tartalmú ötvözetekből nagy terhelésnek és koptató igénybevételnek kitett  

alkatrészeket, csapágyakat készítenek.  Az alumíniumbronzok szilárdsága tovább növelhető 

Mn, Ni és Fe ötvözéssel.  

 

Szilíciumbronzokkal jól helyettesíthetők az ónbronzok. Mechanikai és siklási tulajdonságaik 

kiválóak. Jól önthetők, hegeszthetők. A mangán-szilíciumbronzokat elsősorban a villamos 

ipar használja szorítók, szegecsek, csavarok anyagaként.  

 

A különleges bronzok közé tartoznak a króm, a berillium és kadmiumbronzok, melyek 

nagyszilárdságúak, jó a hő és villamos vezetőképességük.  
 



2. SZÍNESFÉMEK ÉS ÖTVÖZETEIK  55 

© Balla et al., BME                                                                                  www.tankonyvtar.hu 

2.7 Egyéb színesfémek 
 

2.7.1 A horgany és ötvözetei.  

A horgany alacsony olvadáspontú (419°C), alacsony hőmérsékleten (950 C) párolgó, 

hexagonális rendszerben kristályosodó fém. 

Öntött állapotban Ids szilárdságú és rideg. A melegen hengerelt horgany már kielégítő 

szilárdságú és képlékenységű Rm=150 N/mm2, A=20%. 

A tiszta horgany jó korrózióálló. A felületén képződött horganyoxid réteg a légköri 

korróziónak jól ellenáll, ezért elsősorban horganybádogként tetőfedésre, továbbá jó 

korrózióállósága miatt acéltárgyak bevonására, hor- ganyzásra használják. 

A ZnAI es a ZnAICuMg hörganyalapu ötvözeteket főleg különböző réz-ötvözetek 

helyettesítésére és betüöntésre használják. 

 

 

2.7.2 Az ólom és ötvözetei 

Az ólom alacsony olvadáspontú (327 C), kiváló korrózió és saválló nehézfém ( f =11,4 

p/cm3). Szilárdsága kicsi (Rm= =15 N/mm2) de jól alakitható, képlékeny (A=30-50%). A 

tiszta ólom kémiai hatásokkal szemben jól ellenáll, felületén jól tapadó oxidréteg keletkezik. 

Kénsavnak, sósavnak ellenáll, salétromsavnak már nem. Ezért a vegyiparban tartályok, 

csővezetékek anyagaként, a villamosiparban pedig kábelek burkolataként használják. Az. 

ólom legfontosabb ötvözői az antimon, ón, arzén és a bizmut. A PbSbAs ötvözetet a 

nyomdaipar is használja.  

 

2.7.3 Az ón és ötvözetei 

Az ón alacsony olvadáspontú (232 C), lágy (Rm= 30.. .40 N/mm2) jó korrózió- és saválló 

fém. 18°C körül a tetragonális rácsu béta ón gyémántrácsú, alfa ónná kristályosodik át, 

jelentős térfogatváltozás közben. A fellépő feszültségek hatására porrá eshet szét. Ezt a 

jelenséget nevezik ón pestisnek. Az ón jó korrózióálló, nedves levegőn nem oxidálódik, 

szerves savaknak ellenáll. Ezért az élelmiszeriparban elterjedten használják az ónozott 

acéllemezeket, de az ón fóliát (sztaniol) kiszorította az olcsóbb, alumínium fólia. Az ón 

ötvözeteket elsősorban csapágyfémként alkalmazzák.  

 

2.7.4 A nikkel és ötvözetei  

A nikkel olvadáspontja 1452°C, nagyszilárdságú (Rm= 400.. .500 N/mm ), hidegen és 

melegen jól alakítható, képlékeny (Á=40%) fém. Korrózió- és saválló. Levegőn, tengervízben 

tökéletesen ellenáll, kénsavban, sósavban gyengén oldódik. Melegszilárdsága, hőállósága 

kiváló. A színnikkelt a vegyiparban, elektrotechnikában, a vákuumiparban és jelentős részben 

galvánbevonatok készítésére használják. A nikkel ötvözeteket korrózióálló készülékek, 

villamos fűtő ellenállások, hőelemek készítésére használják. Fontosabb ötvözetei: konstantán: 

60% Cu, 40% Ni és 2% Mn. Hőelemek, melegítő készülékek készítésére használatos. 

 

2.7.5 Nemesfémek és ötvözeteik.  

A nemesfémek: az arany, ezüst és a platina csoport fémek (platina, iridium, rhodium, 

palladium, ozmium, ruténium). Jellemző tulajdonságuk a kiváló kémiai ellen állóképesség. 
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Az arany (olvadáspontja 1063°C) képlékeny, nehéz fém (tömegsűrűsége 19, 3 g/cm
3
).  

Elsősorban az ékszeriparban használják, Tisztasági fokát karátokban adják meg. A karát azt 

jelenti, hogy az ötvözet hány 24-ed része arany. (A 100%-os arany 24 karátos). 

 

Az ezüst, a legjobb villamos vezető fém. (Villamos vezetőképessége 64 m/ohm m
2
). A 

szinezüstöt és álötvözeteit a villamos iparban vezetők, érintkezők készítésére használják. Az 

ezüstöt és az ezüst-réz ötvözeteket forrasz anyagokként is alkalmazzák. 

 

A platina lágy, jól alakítható, kiváló kémiai ellenálló képességgel rendelkező fém. A 

vegyiparban reagáló edények anyagaként, továbbá, mint katalizátort használják. 

2.8 Csapágyfémek 
 

A csapágyfémeket vagy ötvözeteket siklócsapágyak készítésére használják. A siklócsapágy 

anyagaival szemben támasztott követelmények a következők: jó képlékenység. jó dinamikai, 

szilárdsági tulajdonságok az üzemi hőmérsékleten, különösen fontos a keménység és a 

hajlítószilárdság. Jó korrózióállóság a kenőanyag az üzemanyaga korrodeáló hatásával 

szemben. Jó olaj megkötő képesség. Kis súrlódási tényező, jó futási tulajdonság. Legyen 

könnyen bejáratható. Felülete rövid idő alatt kapjon tükröt. Jó hővezetőképessége párosuljon 

kis hőtágulási együtthatóval. Legyen jól önthető, alakítható és megmunkálható. 

 

A csapágyfémek általában heterogén szerkezetűek. Szerkezetükben az üzemeltetés 

szempontjából két fontos szövetelem különböztethető meg: egy- kemény, viszonylag 

nagyszilárdságú rendszerint vegyület fázis, és a lágy alap, amely színfém vagy szilárdoldat. A 

lágy alapba ágyazott kemény szövetelem viseli a csap terhelését, biztosítja a csapágy 

kopásállóságát. A lágy alap adja a jó beágyazó képességet, a jó siklási tulajdonságokat. 

Biztosítja, hogy a folyadéksúrlódás, a kenés megszüntetése ne okozza a csap berágódását. 

 

A csapágyak élettartama, hasonlóan a keménységükhöz, növekvő üzemi hőmérséklettel 

rohamosan csökken. Minél kisebb a keménységcsökkenés, annál nagyobb a csapágy ellenálló 

képessége az ütésszerű igénybevétellel, a nagy fajlagos terheléssel szemben a magas üzemi 

hőmérsékleten.   

 

A fontosabb csapágyfémek: fehérfémek, alumínium csapágyak, ólombronzok és 

bronzcsapágyak. 

 

2.8.1 Fehérfémek 

Ebbe a csoportba tartoznak az ón- és az ólomalapú csapágybélés-ötvözetek és a keményített 

ólmok. 

A réz és antimontartalom növekedése már törékenységet okoz, az ólom pedig a bélésfém 

repedezését okozza ütésszerű igénybevétel esetén. Néhány tized százalékos króm ötvözés 

finomítja a szövetszerkezetet, amely a kopásállóságot és a fáradásbírást javítja. Az ónalapú 

csapágyfémek a legkiválóbb bélésfém-ötvözők. Az ólomalapú csapágyfémek dinamikai 

terhelhetősége, így kopásállósága kisebb, mint ón alapúaké. Gyengébb a kémiai stabilitása is a 

kénes és szenes savak már megtámadják. A fehér csapágyfémek jól illeszthetők, könnyen 

bejárathatók még lágy csapok esetében is. Hosszú élettartam a csapágyjáték gondos 

beállításával biztosítható. A csapágyjáték nem lehet több a csap átmérőjének 0, 05%-ánál. 

Rohamos keménységcsökkenésük következtében 80°C-nál magasabb hőmérsékleten nem 

üzemeltethetők. Hővezetőképességük rossz, ezért előnyös a vékonyfalu csapágyak használata. 
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2.8.2 Alumínium alapú csapágybélés ötvözetek 

A csapágyfém-acél szalagot hengerléssel gyártják. A biztos kötés elérésére a hengerlés előtt 

az acélra tiszta alumínium fólia réteget viszünk fel. Az alumínium csapágyfémek kopása 

lényegesen kisebb, mint a fehér-fémeké. A csap kopása is csekély, ennek ellenére a 

könnyűfém perselyekben csak edzett felületű tengelyeket célszerű üzemeltetni. Siklási 

tulajdonságuk kiváló, rohamos terjedésüket misem bizonyít¬ja jobban, hogy a személykocsi 

Ottó motorok több mint 50%-át ma már alumínium csapágyakkal gyártják. Sikeresen 

alkalmazzák a kisebb középnyomású és lassúbb fordulatú motorokban az olcsóbb 

ólomötvözésű alumínium- bélésfémeket is. 

Az utóbbi években megjelentek a 30.. .40% Sn-tartalmú ötvözetek is. Ezek a növelt Sn-

tartalmú Al-ötvözetek berágódásra nem hajlamosak, fáradásbírásuk kiváló, így jól ellenállnak 

a belsőégésű motorok nagy olajnyomásának, ezért a nehéz dieselmotorokban is 

alkalmazhatók. 

 

 

 

2.8.3 Ólombronz csapágyak  

A csapágybélésként használatos ólombronzok jellemző százalékos összetétele Pb 8.. .40%, Sn 

4.. .12%, Ni 1...2% maradék réz. Terhelhetőségük, kopásállóságuk mind statikai, mind 

dinamikai igénybevételek esetén kiváló. Kifáradási határuk nagy. A csapot jobban koptatják, 

mint a fehérfémek, vagy az alumínium alapú csapágyfémek, ezért csak edzett, nemesített 

csapokkal üzemeltethetők. 

Siklási tulajdonságaik nem a legjobbak, kenőanyag kimaradásakor gyorsan berágódnak. Ezért 

a futóréteget néhány tized vagy század mm vas¬tag fehérfém réteggel vonják be. 

Szövetük heterogén; a réz alapban ólom zárványok foglalnak helyet. Ha a Pb-tartalom 30%-

nál nagyobb, akkor összefüggő háló alakjában helyezkedik el. Minél finomabb az 

ólomeloszlás, annál jobb a kötés az acélcsészéhez és annál nagyobb a kopásállóság. Az 

ötvözök Zn, Sn, Ni növelik a rézalap szilárdságát, kopásállóságát, ezen túlmenően a nikkel az 

ólom finomabb eloszlását is eredményezik, 

Amíg a fehér csapágyfémeknél a terhelést viselő szövetelem, a lágy alapba ágyazott kemény, 

rideg vegyületfázisok, addig az ólombronzok esetében a csapot hordó szövetelem a szilárd, 

szívós, hálós rézalap, melyben elhelyezkednek a siklási tulajdonságot javító, ólom szigetek. 

Ez a szívós alap biztosítja az ólombronz csapágyak nagy kopásállóságát, kiváló ellenálló-

képességét az ütésszerű igénybevételekkel szemben. A szövetszerkezet finomitása itt is a 

dinamikai terhelhetőséget növeli. 

Az ólombronz annál jobban tapad a csészéhez, minél finomabb annak felülete. A 

megengedhető csapágyjáték 0,1.. .0,15%-ka a csap átmérőjének. Abraziv anyagokat kevésbé 

képes beágyazni, igen fontos az olaj gondos szű¬rése. A kenőanyag korrodeáló hatásával 

szemben kisebb az ellenálló-képessége, mint a fehérfémeké, mivel a csapágy ólomfázisát a 

kenőanyag egyes alkotói (kén) korrodeálják. Ez a hatás az üzemi hőmérséklet növekedésével 

fokozódik. A korróziós hatást a kenőanyag megfelelő adagolásával csökkentik. 

 

A dieselmotor főcsapágyai, a forgattyús tengely és a hajtórudak siklócsapágyai többrétegűek. 

A két félből összeillesztett csapágyperselyek szilárd alapja az acéllemez, bélés ólombronz, 

futórétege fehérfém. Ha a futóréteg ón alapú csapágyfém, akkor az ólombronz réteget kb. 1 

mikron nikkel szigetelő réteggel vonják be. A nikkel réteg meggátolja az ón diffúzióját az 

ólombronzba. A nikkelt galván úton veszik fel az ólombronz felületre. 
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A többrétegű csapágy előnyei: 

- nagy kifáradási szilárdság; 

- kiváló beágyazási és alaktartási képesség; 

- csekély berágódási hajiam kenőanyag kimaradás esetén; 

- a bélésfém jó kötése az acélalaphoz és a csapágyfém jó kötése a bélésfémhez. 

Az ólombronz csapágyak gyártásának hagyományos módja: az ólom-bronznak egyedi 

acélcső-perselybe való öntése (pörgető öntés). A korszerű gyártási eljárás acélszalagra 

folyamatosan öntött lombronz. Öntés előtt az acélperselyt vagy szalagot oxidmentesen 

mintegy 950°C-ra hevítik. A be- öntött perselyt vagy szalagot gyorsan hűtik, edzik. A csésze 

acélanyaga kis széntartalmú (C = max. 0,1%) acél. Az acélszalagra való folyamatos öntés, ill. 

acélszalag áthúzás ólombronz fürdőn termelékeny, egyenletes minőséget biztosító gyártási 

mód. Az ólombronz acélszalagra porkohászati úton is felvihető.  

 

 

2.8.4 Bronzcsapágyak 

Ezek nagy szilárdságúak, keménységük (100... 180 HB) következtében jól terhelhetők, de 

nehezen bejárathatók, rosszul tükrösödnek, alakváltozó képességük kicsi, élnyomásra 

érzékenyek. Nagy előnyük azonban, hogy a "hőmérséklet növekedésével keménységük 

kevéssé csökken. Az előbbiek értelmében erősen terhelt csapágyak készítésére alkalmasak. 

Gondos felületi megmunkálás, jó kenési viszonyok között gyakorlatilag nem kopnak. 

Különösen kicsi a bemaródási hajlama az ónbronznak. Ezzel szemben az alumíniumbronzok, 

de különösen a sárgarezek már inkább hajlamosak a hideghegedéses kopásra. Lágy csapok 

csak a HB 90-nél kisebb keménységű bronzcsapágyakban használhatók, az ennél keményebb 

csapágyakban edzett, cementált vagy nitridált csapoknak van nagy élettartama. 

 

2.8.5 Sárgarézcsapágyak.  

Csak közepesen vagy alacsonyan terhelhetők. Sajtolt vagy húzott cső állapotban 

keménységük nagy, 120.. .180 HB. Berágódási hajlamuk nagy, ezért alkalmazásuk 

járművekben, járműmotorokban korlátozott. 

 

 

2.8.6 Öntöttvas csapágyak 

Csapágy készítésére csak a tömör, pórusmentes perlit-lemezes grafitos szövetű szürkeöntvény 

jöhet szóba, csakis kis fajlagos terhelés és közepes sebességek esetén. Elnyomásokra nagyon 

érzékeny, siklási tulajdonságai gyengék, kenés kimaradása esetén berágódik. Finom felületi 

megmunkálás, bőséges kenés esetén bronzcsapágyak helyett használható. 

 

 

A csapágyak új fejlődési irányát jelenti az acélszalagból gyártott műanyag bélésű csapágy. 

A csapágy szerkezete acélcsésze porózus bronz közbenső réteg nylon, acetát kopolimer 

futóréteg. A műanyagréteget a bronzréteg köti az a lapanyaghoz. A 0,3...0,4 mm vastag 

kopolimer futóréteg kenőanyag tartó. A műanyagréteg siklási tulajdonságai kiválóak súrlódási 

tényezője kicsi, kopása szinte elhanyagolható, beágyazó képessége jó, kenéséhez minimális 

kenőanyag elegendő. A műanyag rossz hővezetőképességéből, és a nagy hőtágulásból adódó 

problémákat a kis rétegvastagság küszöböli ki. Kiváló a csapágy fáradásbírása. Az ilyen 

szerkezetű csapágyak mostoha kenési feltételek mellett is biztonságosan üzemeinek. A 
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kenőanyag általában zsír, amiből 50-70°C~ig megfelelnek az ásványi eredetű litiumos zsírok, 

míg a nagyobb hőmérsékleteken a nagyobb oxidációs állékonyságú, sziliciumos zsírokat 

alkalmazzák. Súrlódási koefficiense 0,1. 

A csapágy dinamikai terhelhetősége hidrodinamikus kenéssel és közepes olajhőmérsékleten 

nagyobb, mint a fehérfémeké. Sajnos a polimereket megtámadja a motorolajok egyre 

felhalmozódó savtartalma, ezért belsőégésű motorokban nem alkalmazhatók. Jól beváltak 

gépjármű futóművekben, villamos motorokban és egyéb gépészeti berendezésekben. 

A teflon futó réteg alkalmazása uj távlatokat nyitott meg. Súrlódási tulajdonságai kedvezőek, 

jól bírja a nagy hőmérsékleteket és így, kb. 250-260°C-ig üzemeltethető. 

 

2.8.7 Műanyag bélésű, száraz csapágyak  

Acélalap bronz közbenső-réteg impregnálva nylonnal vagy poliamiddal és ólommal a legjobb 

száraz csapágyak. Kiváló a kopásállóságuk és egészen nagy terheléseket elviselnek mintegy 

250°C-ig. 

A bronzréteg helyettesíthető epoxigyanta adhéziv réteggel. Az epoxid meggyorsítja, és 

olcsóbbá teszi a gyártás, ugyanakkor kellő szilárdságú kötést biztosit az acél és a műanyag 

között. Alkalmazásuk kisebb igénybevételű kenés nélküli helyeken gazdaságos.  

 

 

 

Irodalomjegyzék a 2. fejezethez: 
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3. Öntvények gyártása és tulajdonságai 
 

A fémformák, kokillák használata főleg sorozatgyártásban gazdaságos, mivel akár több 

ezer alkalommal is felhasználhatók és a bennük gyártott öntvényeknek - a nagyobb hűlési 

sebesség következtében - jobbak a mechanikai tulajdonságai, mérhetőbbek, felületük simább 

valamint kisebb a megmunkálási ráhagyásuk, mint a homokformába öntötteké. Kokillában a 

legbonyolultabb alakú öntvények is önthetők.  

A kokillák anyaga rendszerint: feszültség mentesített finom grafiteloszlású, perlites szürkevas. 

Nagy igénybevételek esetén a kokillákat erősen ötvözött, repedésre nem hajlamos, hőálló 

acélból gyártják. Újabban használják az eloxált felületű alumínium kokillákat. A kokilla 

falvastagsága általában 1,5...2-szerese az öntvény falvastagságának. A bonyolult alakú 

öntvényekhez, hogy az öntvényt ki lehessen venni, több részből összerakható, gyorsan és 

géppel szétszedhető kokillát használnak, alkalmasan megszerkesztett magokkal, beömlő 

nyílással, felöntéssel (3.1. ábra). 

 
3.1. ábra Dugattyú kokilla 

 

A kokillát az öntéshez való előkészítés során drótkefével letisztítják, majd felületét tűzálló  

 

 

bevonattal, ún. kokillamázzal vonják be. A kokillamáz, mint rossz hővezető védi a kokilla 

falát a folyékony fém behatásaitól. 

A mázt meleg, kb. 400°C-os kokilla falra kenik fel. Ismertebb kokillamáz: a petróleum- vagy 

acetilén-korom. Az előkészített kokillába behelyezik a magot és összezárják, majd beöntik a 

fémet. 

A kokillaöntést elsősorban az alacsonyabb olvadáspontú, kis méretű színesfém öntvények 

gyártására használják, de újabban elterjedt az egészen nagyméretű, bonyolult alakú 

vasöntvények, mint pl. hengertömbök kokilla öntése is. 

A kokillaöntés könnyen gépesíthető és automatizálható. Az öntvény anyagától, alakjától és az 

öntvénnyel szemben támasztott követelményektől függően különböző kokilla öntőgép 

típusokat fejlesztettek ki. Ezek a gépek elvégzik a kokilla összerakását, beöntik a fémet és 

öntés után szétnyitják a kokillát, kidobják a kész öntvényt. 

Nyomásos öntés. Lényegében ugyanaz, mint a kokillaöntés, csak az olvadt fémet 20...200 at 

vagy ennél nagyobb nyomással nyomják a formába. A nyomásos öntésre az un. hidegkamrás 

eljárást alkalmazzák. 
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A hideg kamrás öntés pontos és nagy szilárdságú öntvények gyártását teszi lehetővé. Az öntés 

elvét a 3.2. ábra szemlélteti.  

 
3.2. ábra A hidegkamrás sajtolóöntés vázlata 

 

A folyékony fém olvasztását és hőntartását külön kemencében végzik, amelyből öntőkanállal 

merített megfelelő mennyiséget a gép 2 kamrájába öntenek. Ez után az 1 dugattyú a 4 rugóval 

alátámasztott 3 ellendugattyút annyira visszanyomja, hogy a fém a dugattyú nyomására a 6 

formába ömölhet. Öntés után az 1 dugattyú felemelkedik, az ellendugattyú pedig a sajtoló 

kamrából kilöki a 8 fémmaradványt. A sajtoló kamra nincs fűtve, tehát nagyobb nyomással 

kb. 100...200 atmoszférával lehet önteni, így az öntvény még tömörebb. 

A fém részleges dermedése, kristályosodása már a kamrában megkezdődik, a kamra falainak 

erős hűtőhatása következtében. Így hőmérséklete illetve ennek következtében gáztartalma a 

kokillába való sajtolás pillanatában a lehető legkisebb. 

Ez is fokozza az öntvény tömörségét és nagyobb szilárdságát, szövetének finomságát. 

Pörgető öntés (centrifugális öntés) folyamán a centrifugális erő hatására töltenek meg 

folyékony fémmel saját tengelye körül forgó cső vagy gyűrű alakú formát, kokillát. Az 

öntvény henger alakú belső felületét kizárólag a centrifugális erő alakítja ki. A pörgető öntés 

végezhető függőleges (3.3. ábra), és vízszintes (3.4. ábra) forgástengely körüli forgatással. 

 

 
3.3. ábra Pörgetőöntés függőleges forgástengellyel 

 
3.4. ábra Pörgetőöntés vízszintes forgástengellyel 

 

 

A forma anyaga öntött vas, vagy ötvözött acél, esetleg grafit. Szükség esetén a kokillát 

homokkal bélelik. A kokillák élettartama 1000-3000 öntés. A pörgető öntés főként forgástest 

alakú öntvények előállítására alkalmas. Az eljárással csöveket, csapágyperselyeket, 

hengerperselyeket, gyűrűket, fogaskerekeket, keréktárcsákat gyártanak. 

A pörgető öntéssel készült öntvények tömörek és oxidzárvány mentesek. A folyékony fémnél 

kisebb fajsúlyú zárványok az öntvény belső falán dúsulnak. A salakos belső felület pedig pl. 

forgácsolással eltávolítható. A fentiek alapján érthető, hogy a pörgetve öntött darabok 

mechanikai tulajdonságai jobbak, mint a statikusan öntötteké. 
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Pörgető öntéssel gyártják a nagyméretű öntöttvas és acél csöveket. A pörgetve öntött csövek 

minősége, tömörsége és pontos mérete a homokba öntöttekét lényegesen meghaladja. Ily 

módon 1200 mm belső átmérőjű, 7 méter hosszú csövek is gyárthatók. 

A tömeggyártással foglalkozó vas- és acélöntödék gyakran használják a pörgető formaöntést 

is. A kerektárcsák pörgető formaöntését a 3.5. ábra szemlélteti.  

 
3.5. ábra Keréktárcsák pörgető formaöntése 

 

Az így öntött tárcsák jobb minőségűek, kevesebb anyagfelhasználással készülnek, de a 

formázás költségei nagyobbak. 

3.1.1 Az öntvények kikészítése és vizsgálata 

A formából, vagy kokillából kivett öntvény felületét letisztítják, a megvágásokat, a 

felöntéseket, tápfejeket levágják. 

Az öntvény felületére és üregeibe tapadt formázó anyagot fúvott levegővel, vízsugárral 

távolítják el. Felületét fúvott homok, vagy acélszemcsékkel letisztítják. A felöntések, öntési 

dudorok eltávolítása történhet pneumatikus kéziköszörűvel, fűrészgépekkel stb. 

Az öntvény kikészítése után szemrevételezéssel ellenőrzik, nincs-e az öntvény belső vagy 

külső felületén anyagfolytonossági hiba, alaki hiba stb. Ellenőrzik a méreteit.  

Vegyi elemzéssel szükség szerint meghatározzák összetételét, metallográfiai vizsgálatokkal 

makro- és mikroszerkezetét, és megállapítják mechanikai tulajdonságait. Ezeket a 

vizsgálatokat rendszerint a darabbal célszerűen összeöntött, ill. a darabbal együtt öntött 

próbatesteken végzik. 

Az anyagfolytonossági hibákat, repedéseket ultrahangos, mágneses, folyadékos vagy röntgen 

vizsgálattal állapítják meg. 

3.2 Vasöntvények 
 

Az öntészeti ötvözetek közül az öntöttvas a legolcsóbb. Az öntvényeknek több mint 70%-a 

öntöttvasból készül. 

Az öntöttvasak karbontartalma rendszerint 2...4,5% között váltakozik. Általában mindig 

tartalmaznak szénen kívül szilíciumot, mangánt, foszfort és ként, ezért csak azokat az 

öntöttvasakat tekintjük ötvözötteknek, amelyek a fentieken kívül még egyéb ötvöz okét, pl.: 

Cr, Ni, Mo, W és Ti-t is tartalmaznak. Ha az öntöttvas lassan hűl le, akkor a stabilis Fe-C 

állapotábra szerint grafit válik ki. Az ilyen öntöttvasak törete a grafit sötétszürke színe miatt 

szürke, ezért a lassan hűtött öntöttvasakat szürke öntvényeknek nevezzük. 

A gyorsan hűtött öntöttvas a metastabilis állapotábra szerint kristályosodik. Törete tehát, 

mivel benne a szén ezüstös színű cementit (Fe3C) alakban van jelen, ezért gyorsan hűtött 

öntöttvasakat fehér öntöttvasnak nevezzük. 

 

A lassan hűtött hipoeutektikus öntöttvas szövetszerkezetében perlitet, grafiteutektikumot és 

szekunder grafitot, a hipereutektikus öntöttvasban pedig primér grafitot és grafit eutektikumot 

találunk. 

A gyorsan hűtött öntöttvas szövetszerkezete mindig tartalmaz ledeburitot. és perlitet 

(hipoeutektikus), ill. primér cementitet (hipereutektikus). Az olyan öntöttvasat, amely 

tartalmaz grafitot és cementitet (ledeburitot) is, feles öntöttvasnak nevezzük. A feles 
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öntöttvas, átmenet a fehér és a szürke öntöttvas között. Rendszerint a gyorsan hűtött 

öntvényekben a felülettől bizonyos távolságban képződik, ahol a hűlési sebesség kisebb, mint 

ami a tiszta fehér öntöttvas képződéséhez szükséges, de nagyobb, mint a szürke öntöttvasé. 

Az öntött vasak szövetszerkezetének kialakulását az ötvöző elemek is befolyásolják. 

Legnagyobb hatása szénen kívül a szilíciumnak van (3.6. ábra). 

 
3.6. ábra A szürkevas szakítószilárdsága a szövetszerkezet függvényében 

 

A Si az eutektikus pontot a magasabb hőmérsékletek és a kisebb szénkoncentrációk felé tolja 

el. A szén oldódását csökkenti a folyékony és szilárd vasban és ezzel a grafit kiválását idézi 

elő. A Si hatására csökken a dermedési hőköz, a szolidusz és a likvidusz távolsága, ami a jobb 

önthetőséget eredményezi. 

Az öntvények kristályosodásának menete a grafit képződés mértéke a szén és a szilícium 

mennyiségének változtatásával irányítható. A C és Si hatását az öntöttvas szövetszerkezetére 

az ismert Maurer-diagram ábrázolja. Technológiai szempontból a Greiner-Klingstein diagram 

(3.7. ábra) jobban hasznosítható, mert a szövetelemeket a C+Si és az öntvény 

falvastagságának (hűlési sebességének) függvényében tünteti fel. 

 
3.7. ábra Greiner Klingstein diagram 

 

A mangán hatása a szilíciuméval ellentétes a grafitképződést gátolja, karbidképző elem. 

Ellensúlyozására, ha szürke öntöttvasat akarunk gyártani, több Si-t kell adagolni. 

A kén grafitképződést gátló elem, a Mn-t szulfid alakjában leköti, és azzal zárványokat képez. 

Az öntöttvas hígfolyósságát erősen lerontja. A jóminőségü öntöttvasakban legfeljebb 0,1% 

kén engedhető meg. 

A foszfor az öntöttvasban kb. 0,3% mennyiségben oldódik, 0,3%-nái nagyobb P tartalom 

esetében foszfidból (Fe3P), cementitből (Fe3C) és szilárd oldatból (Fe-C-P) álló hármas 

foszfid eutektikum, steadit képződik. Ez utoljára dermed meg és így a krisztailitok határán 

fészkekben vagy hálószerűen helyezkedik el. A foszfor az öntöttvas hígfolyósságát, 

formakitöltő képességét növeli, ezért vékonyfalú öntvények, szobrok öntésekor nagyobb 

(0,4...0,8) P-tartalmu öntöttvasakat használnak. A foszfor az öntöttvas szilárdsági 

tulajdonságait rontja, rideggé teszi, de növeli a kopásállóságát. Ezért dugattyúgyűrűk, vasúti 

féktuskók anyagát gyakran ötvözik néhány tized % foszforral. 

Az öntöttvasak öntészeti tulajdonságait az összetétel erősen befolyásolja. Optimális híg- 

folyóssága, a legjobb forma kitöltő képessége az eutektikumos összetételű vasnak van. Az 
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eutektikus ponttól eltérő összetételű, nagy hőmérséklet közben dermedő öntöttvasak dendrites 

kristályosodásra hajlamosak, és ezért a hígfolyósságuk is rosszabb. A szürke öntöttvas 

zsugorodása sokkal kisebb, mivel a grafit kiválást térfogat növekedés kis éri. Zsugorodása 

0,5...1, 2%, a fehér öntöttvasé pedig 1,5... 2,0%. A kisebb zsugorodási tényező azt jelenti, 

hogy dermedéskor kisebb szívódási üregek keletkeznek, a szürkeöntvényhez tehát kisebb 

felöntésekre van csak szükség, így az anyagkihozatala jobb.  A fehér öntöttvas kemény, rideg, 

könnyen törik, nem forgácsolható, így szerkezetekben, ahol bizonyos mértékű szívósság is 

követelmény, néhány kivételtől eltekintve nem használják. Akkor is törekednek arra, hogy 

csak az öntvény felülete, kérge legyen fehér töretű, magja pedig szürke. Az ilyen öntvényeket 

kéregöntvényeknek nevezzük. 

3.2.1 Szürkeöntvény 

A szürke öntöttvas szövetszerkezete az acél szövetszerkezetétől csak annyiban tér el, hogy a 

perlit mellett grafitot is tartalmaz. A grafit mennyisége az öntöttvasban 2...3 súlyszázalék, 

figyelembe véve fajsúlyát kb. 10 térfogatszázalék. A grafit lehetséges eloszlását és alakját a 

3.8. ábra szemlélteti.  

 
3.8. ábra A grafit eloszlása és alakja a szürkeöntvényben 

 

A grafit szilárdsága csak kb. 120 N/mm
2
. A grafit azonban nemcsak térfogatával arányos 

százalékban csökkenti az öntöttvas szilárdságát, hanem a grafitlemezkék, mint bemetszések 

ridegítik az alapszövetet. A szürke öntöttvas szívóssága a garfit jelenléte miatt kicsi. A szürke 

öntöttvas csaknem nyalás nélkül, ridegen törik. Szakítószilárdsága 150-300 N/mm
2
. 

A grafit jelenléte azonban több olyan értékes tulajdonságot biztosít a szürkeöntvényeknek, 

amelyek szerkezeti anyagként való felhasználásakor előnyt jelentenek. Ilyen tulajdonságok 

pl.: 

- A kis rovás érzékenység: Az öntöttvasak külső bemetszésekkel szemben nem érzékenyek. A 

sima és bemetszett próbatestek kifáradási határa közel azonos. 

- Az igen jó rezgéscsillapító képesség: A szürke öntöttvas egyike a legjobb rezgéscsillapító 

anyagoknak. A rezgéseket az alapanyagba ágyazott grafit lemezek veszik fel. Ezért 

szerszámgépállványok, motorok alkatrészéül kiválóan felhasználhatók. 

- A nagy nyomószilárdság. Nyomó igénybevétel esetén az öntöttvas jól megfelel. 

- A jó kopásállóság. A grafit kenőanyag tároló hatást fejt ki. A kopásállóság szempontjából a 

perlites alap a legmegfelelőbb. A foszfid eutektikum jelenléte a kopásállóságot fokozza. 

Ennek következtében a szürke öntöttvas igen alkalmas kopásnak kitett részek, csapágyak, 

hengerperselyek, féktuskók stb. gyártására. 



3. ÖNTVÉNYEK GYÁRTÁSA ÉS TULAJDONSÁGAI 65 

© Balla et al., BME                                                                                    www.tankonyvtar.hu 

- Forgácsolással jól megmunkálható. A lemezgrafitos vasöntvények (MSZ EN 1561) és a 

gömbgrafitos vasöntvények (MSZ EN 1563) fontosabb adatait a 3.1. és 3.2. táblázat 

tartalmazza. 

 

 
3.1. táblázat : Lemezgrafitos öntöttvas  

forrás: Dr. Szabadits Ödön: Acélok és öntöttvasak; MSZT Szabványkiadó, Budapest, 2005, ISBN 963-7087-43-

5, p.: 239 

 
3.2. táblázat 

 
Az öntöttvas szilárdsága ötvözéssel a lemezes grafit jelenléte miatt lényegesen javítható. Ezért 

az ipari gyakorlatban szilárdság növelése céljából az öntöttvasakat nem ötvözik. 

Az öntöttvas szilárdsága növelhető a perlit mennyiségének növelésével. A tisztán perlites 

alapszövetű öntöttvasak szilárdsága a legnagyobb. Az öntöttvas szövetszerkezetének 
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szabályozására legegyszerűbb módszer a C- és Si-tartalom megfelelő beállítása. Az 

öntöttvasak szakító szilárdságának értékeit a szén- és szilícium-tartalom függvényében a 3.6. 

ábra szemlélteti. 

Az öntöttvasak homogén perlites alapszövete hőkezeléssel is beállítható. Az öntöttvas 

edzhető. Nemesítéssel tetszés szerinti diszperzitású perlit létrehozható. A nemesítés a 

szilárdság mellett különösen a kopásállóságot javítja. Edzésekor azonban a lemezes grafit 

repedéseket okozhat, ezért a hevítés és hűtés sebességet, a hűtőközeget gondosan kell 

megválasztani. Az öntöttvasakat csak ritkán nemesítik, akkor is a kopásállóság növelése 

céljából, így pl. a hengerperselyeket, dugattyúgyűrűket. 

Az öntöttvasak szilárdsági tulajdonságainak javítása elsősorban a grafit alakjának, méreteinek, 

eloszlásának és mennyiségének szabályozásával lehetséges. Az ipari gyakorlatban használatos 

módszerek a következők: 

- A folyékonyvas túlhevítése kb. 100°C-kal. A túlhevítés nagyon sok folyadékban meglevő 

grafit csirát oldatba visz. Ezzel nő az öntöttvas túlhűthetősége, ill. csökken a grafit 

kristályosodásának hőmérséklete. Az alacsonyabb hőmérsékleten kristályosodó grafit 

finomabb, apróbb lesz. 

- Modifikálás a grafit eloszlás finomításának igen hatásos módja. A modifikálás művelete 

abból áll, hogy a folyékony öntöttvashoz közvetlenül csapolás után FeSi-ot és CaSi-ot 

(kálciumszilicid) adagolnak az üstbe. Ezek, mint kristályosodási középpontok, növelik a 

kristálycsirák számát, így a grafit finom kristályok alakjában válik ki. Modifikálással az 

öntöttvas szilárdsága jelentősen fokozható. Az elérhető szakítószilárdság 300-380 N/mm
2
. 

Lényeges nyúlása és képlékenysége azonban a modifikált öntöttvasnak nincs. 

Nagyobb szilárdság és főleg nagyobb nyúlás érhető el a grafit alakjának megváltoztatásával. 

Ha a folyékony öntöttvashoz közvetlenül az öntés előtt néhány tized százalék magnéziumot 

vagy céziumot adagolunk, akkor a grafit gömb vagy ahhoz hasonló alakban kristályosodik 

(3.9. ábra). Az ilyen öntöttvasat gömbgrafitos öntöttvasnak nevezzük. 

 
3.9. ábra A gömbgrafit és átmeneti alakjai 

 

A gömbgrafitos öntöttvas szilárdsági tulajdonságai a szürke öntöttvasét lényegesen 

felülmúlják. Szakítószilárdsága 400...600 N/mm
2
, nyúlása 2...10%, ütőmunkája 30...100 

mN/cm. Szilárdsági tulajdonságai nemesítéssel, edzéssel és megeresztéssel még tovább 

javíthatók. A gömbgrafitos öntöttvasak szilárdsági tulajdonságait a 3.3. táblázatban adtuk 

meg.  
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3.3. táblázat Gömbgrafitos vasöntvények 

forrás: Dr. Szabadits Ödön: Acélok és öntöttvasak; MSZT Szabványkiadó, Budapest, 2005, ISBN 963-7087-43-

5, p.: 239 

 

 
 

3.4. táblázat 

 
 A gömbgrafitos öntöttvas folyási határa kedvezően nagy. Míg a szénacélok folyáshatára Re0,2 

= (0, 5... 0,6)Rm , addig a gömbgrafitos öntöttvasaké Re0,2 = (0, 7... 0, 8)Rm . 

A gömbgrafitos öntöttvas kopásállósága igen jó, jobb, mint a szürke öntvényeké. 

Rezgéscsillapító képessége ellenben kisebb (3.10. ábra). 
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3.10. ábra Rezgéscsillapodás különböző öntvényekben 

 

Gömbgrafitos öntöttvas jól önthető. Zsugorodása nagyobb, mint a szürke öntöttvasaké, ezért a 

szívódási üregek is nagyobbak. Formázása nagyobb gondot igényel. Az öntvény vastagabb 

részeinél megfelelő méretű felöntéseket, tápfejeket szükséges alkalmazni. 

A magnéziumos vagy cériumos kezelés is több nehézséggel párosul és veszélyes is. Ezért a 

gömbgrafitos öntöttvas 20...30%-kal drágább, mint a szürkeöntvény. Részben ezzel is 

magyarázható, hogy kiváló tulajdonságai ellenére sem terjedt el jelentós mértékben. Pedig a 

gömbgrafitos öntöttvasat jó mechanikai tulajdonságai, kiváló kopásállósága, könnyű 

önthetősége (acéléhoz képest) jó megmunkálhatósága következtében széles körben fel lehetne 

használni elsősorban acélok helyettesítésére. Az iparilag fejlett országokban a gömbgrafitos 

öntvény mennyisége az összes öntöttvas- és acélöntvény-termelés 5...6%-át is eléri, 

hazánkban alig 0,5%. Kiválóan alkalmazható belsőnyomásra igénybevett öntvények 

(szelepházak), nagy folyáshatárú és némileg szívós géprészek kopásnak kitett gépalkatrészek 

(fogaskerekek, kapcsolók, csapágyak, perselyek stb.) ismétlődő igénybevételnek kitett 

alkatrészek (forgattyús-tengelyek) készítésére. 

3.2.2  Kéregöntvények 

A kéregöntvények felülete cementites, ledeburitos szerkezetű, belseje, magja pedig 

szürketöretű. A felületén levő cementites, ledeburitos réteg az öntvény keménységet, 

kopásállóságát, magja pedig szívósságát biztosítja. 

A cementites-ledeburitos réteget gyors hűtéssel hozzák létre. Pl. fémformáknak, hűtővasaknak 

a formába való beépítésével. 

A kéregöntéssel készítik az egyes kisebb igénybevételnek kitett csillekerekeket, 

műanyagipari, malomipari, acélműi hengereket. A 3.11. ábrán szemléltetjük a kéregöntésű 

henger átmérője mentén mért keménységi értékeket. 

 
3.11. ábra Keménységeloszlás kéregöntésű öntvényekben 

 

A kéreg az átmeneti réteg, a szürke mag lehűlésekor különbözőképpen zsugorodik, és így a 

különböző zsugorodásból jelentős feszültségek maradnak vissza, az öntvényben. A hűtés 

körülményeit igen körültekintően kell megválasztani, nehogy a visszamaradó feszültségek 

következtében az öntvény megrepedezzen. 
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3.2.3 Temperöntvények 

Ha a cementites, fehér töretű öntöttvasat huzamosabb ideig kellően magas hőmérsékleten 

izzítjuk, akkor annak cementitje elbomlik és a stabilis Fe-C állapotábra szerint grafit válik ki. 

Ezt a magas hőmérsékleten (kb. 1000°C) végzett hőkezelést temperálásnak, az Fe3C 

bomlásból keletkezett grafitot temperszénnek és az ilyen módon hőkezelt öntvényt pedig 

temperöntvénynek nevezzük. A temperálás célja tehát a fehér öntöttvas lágyítása. A kivált 

grafit csomós vagy gömb alakú, és így a fémes alapanyag teherbírását és szívósságát kevésbé 

csökkenti, mint a szürkevasban levő lemezes grafit. A tempervas kismértékben SZÍVÓS és 

alakítható. 

A temperöntvényeket jó mechanikai tulajdonságai és könnyű megmunkálhatóságuk 

következtében a gépiparban, járművek építésében elterjedten használják. Elsősorban apróbb, 

vékonyfalu öntvények, csőösszekötő idomdarabok, szerelvények, gépkocsik, vagonok stb. 

alkatrészek anyagául kiválóan alkalmas. Ezen kívül jó kopásállóak, így perselyek 

csuszóalkatrészek készítéséhez is felhasználhatók. Az összes öntvénytermelés 4...6% 

temperöntvény. 

A temperöntvény összetételét úgy kell megválasztani, hogy öntés után a formában fehéren 

dermedjen meg. Szövete a dermedés után perlitből és ledeburitból álljon, ne tartalmazzon 

primer grafit kiválásokat. Ez csak akkor biztosítható, ha a temperöntvény kevés szenet és 

kevés szilíciumot tartalmaz. Széntartalma általában nem több mint 2,4...3,0%, 

szilíciumtartalma pedig 0,5...1,2%. Tehát minimális szén- és szilíciumtartalomra kell 

törekedni, hogy a primer grafit kiválást megakadályozzuk. 

Az ilyen kis C, és Si tartalmú öntöttvas, szürkevasnál rosszabban önthető. Hígfolyóssága 

kicsi, erősen zsugorodik, szívódásra és melegrepedésre hajlamos. Zsugorodása 2%. Ezért 

formázáskor a vastagabb öntvényrészek szívódását megfelelő méretű nyitott vagy zárt 

tápfejekkel kell meggátolni, az éles sarkokat le kell kerekíteni. Az éles sarkok külső felülete 

gyorsan lehűl, gyorsan dermed, ezért a belső sarkok közelében, az utoljára megdermedt 

részekben gyűlnek össze a szennyezők. Az utoljára megdermedt rész kisebb 

melegszilárdságú, mivel az alacsony olvadáspontú szennyezők főként a krisztallithatárok 

mentén szilárdulnak meg. Ez a szennyezett rész sok esetben a zsugorodásból eredő 

feszültségeknek nem tud ellenállni és megreped (3.12. ábra). 

 
3.12. ábra Temperöntvények repedése 

 

A nyers öntvények temperálása végezhető oxidáló és semleges közegben is. Ha a temperálást 

oxidáló közegben végezzük, un. fehértemperöntvényt, ha pedig semleges közegben végezzük, 

akkor feketetemperöntvényt kapunk. 

A fehértemperöntvényeket oxidáló légkörben vasoxidokat tartalmazó anyagok vasérc, reve 

közé ágyazva hőkezeljük 950...1050°C-on. Az izzítás ideje az öntvény falvastagságától és 

széntartalmától függően 40...80 óra között változik. A hőkezelés folyamán a vaskarbid ferritre 

és temperszénre bomlik, és a vasoxidok oxigéntartalmának hatására a szén elgázosodik a C + 

O = CO reakció szerint, tehát az öntvény felülete elszéntelenedik. Az így hőkzelet, 

széntelenített öntvény törésfelülete világosszürke és ezért nevezzük fehér töretű 

temperöntvénynek. A fehér töretű temperöntvény szövete nem homogén, a keresztmetszet 

szélén ferritből, beljebb perlitből áll. A vastagabb keresztmetszetek magjában több-kevesebb 
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temperszén is előfordul. A fehér temperöntvény mechanikai tulajdonságai a falvastagságtól 

erősen függenek, ezért az oxidáló közegben végzett temperálást csak vékony falu (3...15 mm) 

öntvényekre alkalmazzák. A vékony öntvény szilárdsága kisebb, mint a fekete 

temperöntvényé, de nagyobb a nyúlása. A fehér temperöntvény hegeszthető és betétben 

edzhető, mivel felületi rétegének kicsi a széntartalma. Ha a cementites szövetszerkezetű 

öntvényeket semleges légkörben, pl. kvarchomokba ágyazva hőkezeljük, akkor a cementit 

elbomlik ugyan temperszénné, de az öntvény széntartalma nem csökken, mivel széntelenedés 

legfeljebb az öntvény felületén igen vékony rétegben következik be. Az így hőkezelt öntvény 

törésfelülete fekete, ezért nevezzük fekete töretű temperöntvénynek. Szövete az egész 

keresztmetszetbe homogén, a hőkezelés körülményétől függően ferritből és temperszénből, 

vagy perlitből és temperszénből áll. 

A hőkezelés hőmérséklete 880...940˚C, hőntartási ideje pedig 12...48 óra. A fekete 

temperöntvények hőkezelésének hőmérséklete kisebb és ideje is rövidebb, mint a fehér 

temperöntvényeké. Az alacsonyabb hőmérsékletet a kisebb szén- és a nagyobb 

szilíciumtartalom, a rövidebb hőkezelési időt pedig az teszi lehetővé, hogy nincs diffúzióval 

járó széntelenítés. A 3.13. ábrán a fehér és fekete töretű temperöntvények hőgörbéit mutatjuk 

be. 

 
3.13. ábra Fehér és fekete töretű temperöntvények hőkezelési diagramjai 

 

A fekete temperöntvényeket olyan helyen használják, ahol a kopásállóság a követelmény. 

A fehér temperöntvény szakítószilárdsága kb. 300...400 N/mm
2
 , folyáshatára pedig mintegy 

220 N/mm
2
 a falvastagságtól függően. Nyúlása 3...10% közötti. A fekete temperöntvények 

szakítószilárdsága és folyáshatára megegyezik a fehér temperöntvényekével, nyúlása azonban 

kb. kétszer nagyobb. 

Ötvözött öntöttvasak. Az öntöttvas szilárdságát az ötvözők lényegesen nem növelik, ellenben 

hőállóságát és korrózió állóságát egyes ötvözök jelentősen javítják. 

Hőállóságát az Al, Cr és Si növeli. A 20...24% Al-lal ötvözött öntöttvas kiváló hőállósága 

következtében kemence kazánajtók készítésére használható. Korrózió állóságát a Ni, Cr és Cu 

növeli. 

3.2.4 Az öntöttvas olvasztása 

Az öntöttvasak olvadáspontja lényegesen kisebb, mint az acéloké, így olvasztásukra legtöbb 

olvasztó kemencefajta alkalmas. Az öntöttvasak túlnyomó többségét függőleges aknás 

kemencében, un. kupolókemencében olvasztják. A kupoló ellenáramlás elvén működő, henger 

alakú kemence. A szilárd betétet (koksz, nyersvas, salakképzők) felül adagolják, az égéshez 

szükséges levegőt pedig alul, fúvókákon táplálják be. Belső átmérője 500-1500 mm, 

magassága 3-7 m. Bélése tűzálló anyag vagy samott tégla. Külső köpönyege acéllemez. 
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A kupolókemencében az olvasztás menete a következő: Először a kemence aljára, a 

medencében 800-1500 mm magasságban darabos kokszot raknak be és azt begyújtják. A 

koksz felizzása után felülről felváltva mészkő, nyersvas, nyersvashulladek, koksz réteget 

adagolnak be. Egy-egy réteg magassága kb. 150-250 mm. Az adagolást mindaddig folytatják, 

amíg az adagok nem töltik meg az aknát. Ezután megindítják a levegőfúvást. Ezt követően 4-

6 perc múlva kezd lecsöpögni a vas és kb. 30 perc múlva a kész adag. Először lecsapolják 

öntőüstbe az öntöttvasat, azután pedig a salakot. Ha az olvasztás közben sok salak képződik, 

akkor a vas csapolása előtt is engednek ki salakot. 

Az olvasztás során végbemenő reakciók hasonlatosak a nyersvasgyártás és az acélgyártás 

reakcióihoz. A nyersvas széntartalma, a szilícium, a mangán, a króm és egyéb ötvözők 

bizonyos mennyiségben kiégnek. A kiégés mértékét figyelembe kell venni a betét 

összeállításakor. A kemencében a nyersvas szenet és ként vesz fel a kokszból. A 

kupolókemence előnyei: 

- Szerkezete és üzemeltetése egyszerű. 

- Termelékeny, kokszfelhasználása kicsiny. 

- Szakaszos és folyamatos termelésre egyaránt alkalmas. 

- A benne gyártott öntöttvas összetétele könnyen szabályozható. 

Hátrányai: 

- Az öntöttvas legkisebb elérhető széntartalma 2,8...3%, ezért jó minőségű 

temperöntvény kupoló kemencében nem gyártható. 

- A kupoló kemencéből csapolt vas hőfoka alacsony, 1350...1420 ˚C, így modifikált 

öntvények gyártására csak 400...500°C-os forrólevegő befúvásával alkalmas. Ekkor a csapolt 

nyersvas hőmérséklete eléri az 1450...1500°C-ot. 

- Az öntöttvas elkerülhetetlenül ként vesz fel a kokszból. 

 

Ötvözött és minőségi öntöttvasak gyártására a villamos ívkemencét és az indukciós kemencét 

használják. 

3.3 Acélöntvények 
Az összes öntvényeknek kb. 20%-a acélöntvény. Az acélöntvény termelés aránya az 

öntvénytermelésen belül fokozatosan csökken. Ennek oka az, hogy az acélöntvények sok 

esetben igen jól helyettesíthetők az olcsóbb temperöntvényekkel és hegesztett szerkezetekkel. 

Acélöntvények felhasználásával csak olyan szerkezetek készíthetők gazdaságosan, melyek 

melegalakítással, hegesztéssel igen költségesen, vagy egyáltalán nem állíthatók elő. Kivételt 

képeznek a hő-, sav- és rozsdaálló öntvények, valamint az öntött permanens mágnesek. 

Az acélöntvények előállítása olvasztás- és öntés technikailag a vasöntésnél lényegesen 

nehezebb feladat. 

Az acélok nagyobb öntési hőmérséklete (1600˚C) az olvasztó berendezéssel és a formázó 

anyagokkal fokozottabb követelményeket támaszt. 

Formáihoz jó minőségű tűzálló homok szükséges. Az acélöntés közben nagyobb a 

gázképződés, ezért nagyobb gáz áteresztőképességű homokot használnak. A formákat az 

esetek többségében szárítani kell.  

Az acélok hígfolyóssága a nagy dermedési hőfokköz miatt rosszabb, mint az öntöttvasé. 

Ennek következtében a vékonyfalu öntvények előállítása sok nehézséggel párosul. Az 

acélöntvények térfogatos zsugorodása kereken 5%. Ennek megfelelően nagy a fogyási 

hajlama. Ezért az acélöntvényeket úgy kell tervezni, hogy falvastagságuk lehetőleg egyenletes 

legyen. A hirtelen keresztmetszet-változások, anyaghalmozások szívódási üregek képződését 

idézik elő. A szívódási üregek keletkezését elsősorban nagyméretű tápfejek, felöntések 

használatával lehet csak megakadályozni. 



72                                                       JÁRMŰSZERKEZETI ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 

www.tankonyvtar.hu  © Balla et al., BME 

A nagy felöntések miatt az acélöntés anyagkihozatala lényegesen rosszabb, mint a vasöntésé. 

Az öntéstechnikai okokból származó anyagtöbbletet, felöntéseket forgácsolással kell 

eltávolítani. Ez tovább drágítja az öntvényt. 

Az acélöntvényekben dermedéskor a nagyobb zsugorodás miatt nagy a hideg- vagy 

melegrepedések keletkezésének veszélye. A melegrepedések közvetlenül a megdermedés 

után, még izzó állapotban keletkeznek. A vékonyabb öntvényrészek előbb megdermednek, 

zsugorodnak, és bennük húzófeszültségek ébrednek a még meg nem dermedt öntvényrészek 

irányába. A vastagabb öntvényrész ekkor még kis szilárdságú, így a húzófeszültségek hatására 

az öntvény az átmenetek helyén megreped (3.14. ábra). 

 
3.14. ábra Melegrepedés acélöntvényben 

 

A melegrepedések keletkezését helyi hűtéssel, hűtővasak használatával akadályozzák meg. A 

melegrepedésre hajlamos, bonyolult alakú öntvényeket, célszerű kisebb szilárdságú nyersvas 

formákban előállítani. A melegrepedések törésfelülete mindig színezett, oxidálódott. 

A már szilárd, lehűlt öntvényben a zsugorodás hatására akkora feszültségek ébredhetnek, 

hogy az öntvényt a későbbiek során megrepszthetik. Az így keletkezett repedést 

hidegrepedéseknek nevezzük. Felületük nem oxidált, sima, fehér. 

Az acélöntvényeket a durva öntési szövetszerkezet jellemzi, ami a formában való lassú 

lehűlés következménye, ezért szívósságuk kicsi. A szemcsefinomítás céljából az öntvényeket 

normalizálják. Az Ac3 hőmérséklet fölött 50...100°C-kal az öntvényt méretétől függően 1...4 

óráig izzítják. Az izzított öntvényt 600°C-ig levegőn, majd ezt követően a 

feszültségmentesítés céljából rendszerint kemencében lassan hűtik le. Az átkristályosodás 

hatására a szemcseszerkezet finomodik, az öntvény szilárdsága kis mértékben, nyúlása, 

ütőmunkája pedig nagymértékben megnő. A hőkezelés a szövetszerkezet finomításán kívül. a 

feszültségmentesítés célját is szolgálja. 

A vékonyfalu és kis C-tartalmu öntvények szemcseszerkezete nem olyan durva. Ezeknél az 

öntvényeknél elegendő a feszültségmentesitő hőkezelés. Hevítés 600...650 C-ra és ezt követő 

lassú hűtés. Az acélöntvények legjobb tulajdonságait a nemesítés biztosítja: Ac3 + 100°C 

hőmérsékletről víz- vagy olajedzés, majd 570.. ,670°C-os megeresztés. 

Az acélöntvényeket rendszerint hőkezelt állapotban szállítják. Az acélöntvényeket 

összetételük szerint két nagy csoportra oszthatjuk: szénacél- és ötvözött acélöntvényekre. 

A szénacél öntvények szilárdsági tulajdonságai elsősorban a széntartalomtól függenek. 

Széntartalmuk 0,1...0,3% között váltakozik, ennek megfelelően szakítószilárdságuk 400...700 

N/mm
2
, és nyúlásuk 20...30%. A kis (< 0,2%) C-tartalmú öntvények jól hegeszthetők. A 

0,3%-nál nagyobb C-tartalmu öntvények edzhetők és nemesíthetők. 

Az ötvözött acélöntvényeket főleg akkor használjuk, ha különleges tulajdonságú hő- és 

tűzállóság, korrózióállóság, kopásállóság a követelmény. 

 

 

 

 

 

 

 

Fejezet Szerzője: Dr. Pál Zoltán 
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4. Porkohászat és porkohászati gyártmányok 
 

A porkohászat fémporok előállításával és a fémporokból fél- és késztermékek gyártásával 

foglalkozó eljárás. 

Technológiai fázisai: fémporok előállítása, előkészítése; porkeverékek sajtolása; a sajtolt 

darabok hőkezelése, a zsugorított termékek kikészítése. 

 

 
4.1. ábra Vasporkohászati gépalkatrészek gyártásának folyamatábrája 

 

A zsugorítás hőmérséklete rendszerint kisebb, mint a porkeverék fő összetevőjének 

olvadáspontja, tehát a sajtolt darab nem olvad meg. Ezért a darabok a zsugorítás után többé-

kevésbé porózusak. A porozitás csökkentése és az ezzel szorosan összefüggő mechanikai és 

technológiai tulajdonságok javítása a pontosabb méretek elérése érdekében szükség esetén a 

zsugorított darabokat alakítják, méretre sajtolják és esetleg ismét hőkezelik. 

 

A porkohászat a fémtechnológiának egyik legelterjedtebb ága. 

Előnyei: 

 Olyan fémek és ötvözetek előállítása és félgyártmánnyá való feldolgozása, melyek 

magas olvadáspontjuk következtében nehezen vagy egyáltalán nem állíthatók elő (wolfram, 

tantál, keményfémek stb.). 

 Folyékony állapotban nem oldódó fémekből álló ötvözetek előállítása (pl. Pb-Cu 

csapágyak). 

 Félgyártmányok gyártása, fémes és nemfémes anyagokból (pl. réz és grafit 

keverékéből készített önkenő csapágyak). 

 Porózus anyagok, szűrők, önkenő csapágyak, tömítések gazdaságos gyártása. 

 Nagy méretpontosságú, utólagos forgácsolást nem igénylő, bonyolult alakú 

viszonylag kisméretű gyártmányok előállítása. 

 A porkohászati technológia minden fázisa mechanizálható és automatizálható, így 

tömeggyártásra alkalmas. 

Hátrányai: 

 A fémporok viszonylag drágák. 

 A porkohászati gyártmányokat a sajtolási technológia adottságai, a nagy 

szerszámköltségek következtében csak nagysorozatban gazdaságos előállítani. A porkohászat 

egyedi darabok előállítására nem alkalmas. 

 A porkohászati úton csak viszonylag kisméretű, kis magasságú, kb. 200 mm darabok 

gyárthatók. 

 



74                                                       JÁRMŰSZERKEZETI ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 

www.tankonyvtar.hu  © Balla et al., BME 

 
4.2. ábra Porkohászat és forgácsolás haszon darabszám mutatói 

 

4.1 Fémporok előállítása 
A porkohászat kiinduló anyaga általában néhány mikron-tói 1 mm szemnagyságig terjedő 

fémporok. Az ilyen viszonylag finom porokat az ipari gyakorlatban az alábbi eljárásokkal 

állítják elő: 

1. Szilárd fémek mechanikai porítása, őrlése. 

2. Folyékony fémek porlasztása. 

3. Fémoxidok redukálása. 

4. Fémsóoldatok elektrolízise. 

Fémporok mechanikai porítása történhet golyós és kalapácsos malmokban. A malmokba az 

őrlendő anyagot feldarabolt huzal vagy lemez alakjában adagolják be. A malom falait és az 

őrlőtesteket kemenyfémbő1, vagy kopásnak ellenálló anyagokból, ötvözetekből készítik. 

A folyékony fémporlasztás leginkább használatos módjai: porlasztás gyorsan forgó tárcsára 

öntéssel és sűrített gázokkal, vízsugárral. 

A fémszemcsék felülete kismértékben oxidált, méretük 0,01-0,04 mm közötti. Az eljárás igen 

termelékeny, főként ón-, réz-, és vasporok előállítására használják. 

A fémoxidok redukálása. A fémoxidokat, érc koncentrátumokat, előzetesen golyósmalmok 

megőrlik, majd ezután rendszerint hosszú csőkemencékben redukáló atmoszférában (H2, CO 

stb.) vagy korommal összekeverve izzítják. Így állítják elő pl. az izzólámpa készítéséhez 

felhasznált wolfram- port, vagy a keményfémek alapanyagát, a WC-t, TiC-t stb. 

 

Fémporok előállítása elektrolízissel. Ha fémsók vizes oldatait viszonylag kis hőmérsékleten 

nagy áramürüséggel elektronizáljuk, akkor a katódon a fém poralakban válik ki. Az 

elektrolízissel igen érdes felületű finom szemcséjű porok gyárthatók. Rendszerint a réz- és 

részben a vas- porokat elektrolízissel állítják elő. 

A különböző eljárással előállított fémporok felhasználása előtt szitaelemzéssel meghatározzák 

a szemnagyságát mikroszkópiai vizsgálattal a szemcsék alakját, a szabadon szórt por 

térfogategységének súlyát, az un. töltősúlyt. 

Egyes esetekben a porokhoz olyan adalékokat (olaj, glicerin, parafin, benzines kámfor stb.) 

kevernek, amelyek csökkentik a porszemcsék súrlódását, és így megkönnyítik a sajtolást. 

4.2 Porok sajtolása 
A fémporokból, vagy porkeverékekből sajtolással alakítják a megfelelő méretű és alakú 

félgyártmányt. A sajtolás elvét a 4.2. ábra szemlélteti. A sajtoló szerszám elemeit rendszerint 

edzett acélból gyártják. Tervezésekor figyelembe veszik a sajtolást követő műveletek 
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(zsugorítás, kalibrálás stb.) során bekövetkező méretváltozásokat. 

 

 
4.3. ábra Fémporok sajtolása; a) töltés; b) sajtolás; c) kidobás 

 

A szerszámba helyezett port vertikálisan, rendszerint két oldalról alulról, felülről sajtolják. 

Kétoldali sajtolás a darab magassága mentén egyenletesebb nyomás-eloszlást, így tömörséget 

eredményez. A fajlagos sajtolási nyomás 2 - 7  t/cm
2
. A sajtolt darabok sűrűsége a tömörfémek 

sűrűségének 50-90%-át elérheti. A nyomás hatására a fémporok érintkezési felületei 

megnőnek, mechanikusan egymásba kapcsolódnak, ennek következtében a sajtolt darabok 

bizonyos mértékű szilárdságot, un. nyersszilárdságot kap. 

A sajtolásra leginkább a felső és alsó nyomású folyadéknyomásos és mechanikai (forgattyús) 

sajtókat használnak. Egyes különleges, a porkohászati célokra tervezett sajtók még 

oldalnyomás kifejtésére is alkalmasak. A szerszámot a sajtó asztalába építik be. A 

porkohászati célokra tervezett sajtók szerkezete lehetővé teszi az automatikus poradagolást. 

A korszerű fémpor sajtók termelékenyek, percenként 1 - 60  darab sajtolást is elvégezne. 

 

4.3 Zsugorítás 
A munkadarabok kellő szilárdságát a hőkezelés, a zsugorítás biztosítja. 

A zsugorítás hőmérséklete rendszerint a sajtolt darab fő alkotójának olvadáspontjánál 

alacsonyabb. 

A porkohászati gyártmányokat rendszerint áthúzó rendszerű vagy csőkemencében zsugorítják. 

A sajtolt darabok porozitásúk következtében nagy fajlagos felületűek, így igen könnyen 

oxidálódnak, ezért a zsugorítást és az ezt követő lehűlést is védő közegben, redukáló hatású 

védőgázban vagy vákuumban kell végezni. 

A védőgázok: hidrogén, generátorgáz, disszociált ammónia, olaj vagy földgáz tökéletlen 

elégésének termékei stb. A karbidok képzésére hajlamos fémeket főként hidrogén 

védőgázban, hidrogénfelvételre kényes gyártmányokat pedig argon gázban zsugorítják, 

A zsugorítás folyamán - a diffúzió és az átkristályosodási, újrakristályosodási folyamatok 

révén a sajtolt anyag jelentós változáson megy át: a szemcsék közötti érintkező felületek 

megnőnek, a darab méretei csökkennek (ezért nevezzük a folyamatot zsugorításnak), a fém 

újra kristályosodik, a visszamaradt feszültségek feloldódnak, az oxidok a védőgáz, a vákuum 

hatására redukálódnak. 

A sajtolt darabban az egyes fémporszemcséket a szemcsék felületi egyenetlenségeinek 

mechanikus egymásba kapcsolódása és az adhézió tartja össze. Ez a kapcsolat a zsugorítás 

folyamán végbemenő diffúziós folyamatok eredményeként kohéziós kapcsolattá alakul át. 

Ezért növekszik meg zsugorítás közben nagymértékben a sajtolt darabok szilárdsága. 

A porkohászat sajátos eljárása a melegsajtolás: a sajtolás és zsugorítás egyesített művelete. A 

sajtolást a zsugorítás hőmérsékletén végzik. Ilyenkor a szerszámot rendszerint grafitból 

készítik, és ellenállás hevítéssel izzítják fel a zsugorítás hőfokára. Melegsajtolással 
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nagyméretű fémtárgyak vagy pedig olyan vékony lapok tárcsái készülnek, amelyek zsugorítás 

közben könnyen elgörbülnek, vetemednek. 

4.4 Porkohászati gyártmányok 
A porkohászati anyagok jellemző fajtái a következők: 

Jó csúszási tulajdonságú, kis súrlódási tényezőjű anyagok, porózus, önkenő, siklócsapágyak 

olajjal átitatott csapágyak, vas-grafit, bronzgrafit alapú csapágyak). A porkohászati 

csapágyakkal színesfémeket lehet megtakarítani. 

Különböző kisebb méretű gépalkatrészek. Ilyenek pl. a kisebb fogaskerekek, tárcsák 

bonyolult alakú alkatrészek. Ezeknek gyártása porkohászati úton nagy sorozatban sokkal 

gazdaságosabb, mint melegalakítással és forgácsolással. Természetesen mechanikai 

tulajdonságaik elmaradnak az öntött és alakított alkatrészekétől, de kisebb igénybevételek 

esetén jól megfelelnek. 
 

 
4.4. ábra Sebességváltó porkohászati alkatrészei 

forrás: Sinterstahl GmbH, Füssen 

 

 
4.5. ábra Belsőégésű motor porkohászati alkatrészei 

forrás: Sinterstahl GmbH, Füssen 

 
 

A vasporkohászati alkatrészek szilárdságát jelentősen növeli a néhány százalékos rézötvözés. 

A réz csak kismértékben oldódik a vasban és zsugorítás hőmérsékletén 1100-1200°C-on 

folyékony fázist képez, gyorsítja a diffúziós folyamatokat, megdermedve mint kötőanyag 

összeköti a vasporszemcséket, így növeli a darab szilárdságát. A vas rézoldó képessége a 

hőmérséklettel csökken, ezért lehetőség van a kiválásos keményedésre. A 4.3. ábra a vas 

porkohászati alkatrészgyártás folyamatábráját szemlélteti. 
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Különösen jó szilárdsági értékek érhetők el a háromalkotós Fe-C-Cu ötvözetekkel, a rézzel és 

szénnel ötvözött vasporkohászati gyártmányok szilárdsági adatait a 4.2. táblázatban adjuk 

meg. 

A fontosabb vas porkohászati alkatrészek felhasználási területeit fajsúly szerinti 

csoportosításban a 3.4. táblázatban soroljuk fel. 

Keményfémek olyan ötvözetek, melyek magas olvadáspontú és igen kemény karbidok 

(wolfram, titán-, tantál-, niobium-, vanádiumkarbid) és kobalt, nikkel porok keverékéből 

állnak. A karbidok biztosítják a keményfémek nagy keménységét és kopásállóságot, nagy 

600-900°C-os hőmérsékleteken is.  

 

A kobalt, (5-10%) megolvadva a zsugorítás hőmérsékleten biztosítja a pórusmentes tömör 

darabok előállítását és a felhasználás közbeni elengedhetetlen szívósságát. 

A keményfémek a legkiválóbb forgácsoló és melegalakító szerszámok. 

Keménységük és melegszilárdságuk igen nagy 800°C-ig alig csökken, mert 90-98%-ban nagy 

keménységű karbidokból állnak. 

A keményfémekkel a legkeményebb acélok is megmunkálhatok. Keményfém szerszámmal 

végzett forgácsoláskor nagy vágási sebességek engedhetők meg, mert a forgácsolási hőhatás 

nem lágyítja ki a keményfémet. 

Szívósak, de szívósságuk a gyorsacélokat nem éri el. Húzó szilárdságuk kicsi, ütések, lökések 

hatására könnyen törnek, kicsorbulnak, ezért a szerszámoknak csak a vágóéleit készítik 

keményfémből (keményfém lapkából), amelyet acél késszárra forrasztva használnak. 

A keményfémet hirtelen hőhatásnak kitenni nem szabad, mert elrepedhetnek, hőtágulási 

együtthatójuk kicsi, ezért a késszárra való forrasztáskor gondosan kell eljárni. 

Bányászati szerszámok élettartam szempontjából a keménység, kopásállóság mellett fontos 

tulajdonság a szívósság és a kellő ütőszilárdság. Főként WC-Co keményfémből készülnek, 

általában durvább wolframkarbid szemcsékkel. 

A hidegalakító szerszám (húzókövek, matricák stb.) készítésére is legmegfelelőbbek a WC-

Co típusú keményfémek, mivel ez esetben is fontos a hajlítószilárdság és az ütésállóság. 
 

 

A vasporkohászati alkatrészek felhasználási területének csoportosítása fajsúly szerint 

Alkalmazási terület 

 

a) Igen kis fajsúly: 5, 5 g/cm
3
 alatt, nagyon nagy porozitás 30%-nái nagyobb. 

Lég- és üzemanyagszűrők, lángvisszacsapók, pneumatikus szállítóberendezések szürővályuk, 

tömítések 

 

b) Kis fajsúly: 5, 5-5,8 g/cm
3
, nagy porozitás kb; 25-30%. 

Kis igénybevételű csapágyak, kis terhelésű gépalkatrészek, tüzérségi lövedékek vezetőgyűrű 

 

c) Közepes fajsúly: 5,8-6,5 g/cm
3
, közepes porozitás kb. 18-25%. 

Nagyobb terhelhetőségű csapágyak, vezetőrészek csúszócsapágyazásai, közepes terhelésű 

gépalkatrészek, főleg csúszó alkatrészek számára 

 

d) Nagy fajsúly: 6, 5-7,3 g/cm
3
 kis porozitás kb. 7-18%. 

Jó szilárdsági tulajdonságú gépalkat- részek mérsékelt dinamikus igénybevételre, pl. 

olajszivattyú fogaskerék, irodagépalkatrészek stb. 

 

e) Nagyon nagy fajsúly: 7,3-7,8 g/cm
3
,
 
porozitás minimális kb. 7% alatt. 

Nagy szilárdságú, hőkezelhető alkatrészek mérsékelt dinamikus igénybevételre, 

lágymágnesek (pólussaruk) 
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betújelzés számjelzés

számjelzés 

további 

pontosításai

szöveges 

kiegészítés

Sint -

Betűjelzés Tömörség Rx (%) Számjelzés

AF < 73 Szinteracél

A 75 ± 2,5 Cu < 1%, C-tatralommal vagy a nélkül

B 80 ± 2,5 Szinteracél

C 85 ± 2,5 1-5% Cu, C-tatralommal vagy a nélkül

D 90 ± 2,5 Szinteracél

E 94 ± 1,5 Cu > 5%, C-tatralommal vagy a nélkül

F > 95,5 Szinteracél

Szinteracél

Szinterötvözet

Cu > 60%, pl.: szinter-CuSn

Szinterszínesfém

5 számjelzésen kívüliek

Szinterkönnyűfém

pl.: szinteraluminium

Tartalékszámok8 és 9

Kémai összetétel

0

1

2

3

4

5

6

7

Cu és C-tatralommal vagy a nélkül,

 ötvözőtartalom < 6 %, pl.: Ni

Cu és C-tatralommal vagy a nélkül,

 ötvözőtartalom > 6 %, pl.: Ni, Cr

 
4.6. ábra Színter anyagok jelölése 

 

Példa a jelölésre: Sint-D 31 jelölésű szinteracél 90 ± 2,5% tömörségű, összetétele: 0,5-1% C; 

1-2% Cu; 2-6% Pb; a maradék Fe. Tehát ebben az esetben a számjelzés további pontosítása, 

az „1” szám 2-6% Pb-t jelentett, további szöveges kiegészítést nem tartalmazott. 

 

A napjainkban egyre több helyen és egyre nagyobb darabszámban fordulnak elő porkohászati 

gyártmányok, az anyagtudomány és a technológia fejlődésével egyre nagyobb, bonyolultabb 

minták gyárthatóak le egyre gyorsabban és jobb minőségben, amivel még az eddiginél is 

jobban veszi fel e technológia a harcot a más gyártási eljárásokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejezet Szerzője: Weltsch Zoltán 
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5. Fémek képlékeny alakítása 
 

5.1 Fémek képlékeny alakításának alapjai 
 

5.1.1 Az alakváltozás jellege 
 

A képlékeny alakítás során a munkadarabot szerszámokkal közvetített erőhatással, tömegének 

együtt tartása mellett alakítják a kívánt alakra és méretre. A korszerű tömeggyártás fontos 

technológiai művelete és a forgácsolási műveletekkel szemben előnyei az alábbiak: képlékeny 

alakítás után a munkadarab térfogata gyakorlatilag megegyezik a kiinduló anyag térfogatával; 

a gyártmány anyagveszteség nélkül vagy csak igen kis anyag veszteséggel állítható elő, nagy 

alakváltozásokat viszonylag kisebb munkaráfordítással lehet elérni, mint forgácsolással, a 

képlékeny alakítás az öntött, heterogén tuskó szerkezetét igen kedvező szerkezetté alakítja át, 

ennek eredményeként a fémek mechanikai tulajdonságai nagymértékben javulnak. 

A dinamikailag és fárasztó igénybevétellel terhelt gépalkatrészeket szinte kivétel nélkül 

képlékeny alakítással is megmunkálják az előállítás során. A képlékeny alakítást a pontosabb 

méreteik megadása céljából követheti ugyan forgácsolás, azonban különösen 

sorozatgyártásnál mindig arra kell törekedni, hogy a képlékeny alakítással előállított 

félgyártmány körvonalai minél jobban megközelítsék a kész munkadarab alakját, méreteit. 

A képlékeny alakítási eljárások tehát egyrészt kialakítják a gyártmány vagy félgyártmányt, 

másrészt pedig ezen túlmenően lényegesen javítják a fémek szövetszerkezetét és ezen 

keresztül mechanikai tulajdonságait. 

A képlékenység a fémek nem abszolút tulajdonsága, hanem állapota. Az alakíthatóságot 

megszabják az állapottényezők, a fém feszültségi állapota, az alakváltozás sebessége. 

Egyszerűsítve: képlékenyen alakíthatók azok a fémek, amelyeknek az alakítás hőmérsékletén 

számottevő nyúlásuk van. Hidegek pedig azok a fémek, amelyek az alakító erő hatására 

képlékeny alakváltozás nélkül eltörnek. 

A képlékenység szempontjából döntő szerepe van a kristályszerkezetnek és az igénybevétel 

körülményeinek. 

 

5.1.2 A képlékeny alakváltozás anyagszerkezettani kérdései 

 

A kristályos anyagokban, a fémekben a képlékeny alakváltozás a kritikus csúsztató feszültség 

elérésekor kezdődik meg. A kritikus csúsztató feszültség kereken két nagyságrenddel kisebb, 

mint az ideális rácshibamentes rács kohéziós szilárdsága. A ferrit kritikus csúsztató 

feszültsége szobahőmérsékleten   A kritikus csúsztató feszültség 

hatására a fémek főként csúszással, transzlációval és kisebb mértékben ikerképződés révén 

változtatják alakjukat. 
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A rácshibáknak, a diszlokációknak tulajdonítható, hogy viszonylag igen kis feszültség 

hatására megkezdődik az alakváltozás. Továbbá az is, hogy a feszültség hatására nem 

egyidejűleg valamennyi, a csúszás szempontjából kedvező helyzetben levő atomsíkon 

egyidejűleg történik az elcsúszás, hanem kis számú, a legkedvezőbb egyedi síkokon. Azokon 

a csúszósíkokon, amelyeken a csúszás megindult, a diszlokációk összetorlódnak, újabb 

diszlokációkat termelnek, amelyek leblokkolják a további csúszást, így helyi keményedést 

okoznak. Ennek következtében most már újabb - az elmozdulás szempontjából azonban már 

kevésbé kedvező - síkokon is megindul a csúszás. Ez az alakíthatóság csökkenésében, a 

keményedés növekedésében mutatkozik meg. 

Az ötvözetek, szilárd oldatokban nagyobb ellenállást tanúsítanak a képlékeny alakváltozással 

szemben, mint a színfémek. Az oldott atomok torzítják a rácsot és ezért megnövelik a kritikus 

csúsztató feszültséget. A diszpergált, finom eloszlásban jelenlevő kemény, második fázis 

különösen erősen befolyásolja az alakíthatóságot. Hatásuk azzal magyarázható, hogy a 

diszlokációs vonal mozgását akadályozzák. Elegendő feszültség hatására a diszlokáció vagy 

körülmetszi az akadályokat, vagy pedig átcsúszik a köztük levő térközön és diszlokációs 

hurkot hagy körülöttük. Az átcsúszáshoz szükséges feszültség , ahol l az akadályok 

közötti távolság.  maximális lesz, ha az l olyan értékű, amely mellett a diszlokáció azonos 

valószínűséggel metszi vagy kerüli meg az akadályokat. Ha az l nő, az átcsúszáshoz kisebb 

feszültség szükséges. Ha ellenben az lecsökken, a diszlokációs vonal merevebbé válik és 

ebben az esetben csak kellően nagy  feszültségek hatására képes az akadályokat átmeszteni. 

Fentiek alapján látható, hogy az alakítási keményedés a finom kivált fázisokat tartalmazó 

ötvözetekben nagyobb, mint a szilárd oldatokban. 

A polikristályos testek krisztallit határai telítve vannak rácsrendezetlenséggel. Így a 

krisztallithatárok akadályt jelentenek a krisztalliton belül mozgó diszlokációk számára. Ezért 

a krisztallitok csúszósíkjain mozgó diszlokációk a szemcsehatár környezetében halmozódnak 

fel és keményedést okoznak, tehát a sokkristályos testeket nehezebb alakítani mint az egy 

kristályt. 

Az egymással összefüggő határrétegek másik következménye, hogy a krisztallitok a húzóerő 

irányában megnyúlnak, és ennek irányában fordulnak, mivel csak olyan alakváltozásra 

képesek, amelyek során a határréteg összefüggése megmarad. Ennek az egyirányban való 

megnyúlásnak az eredménye, hogy a krisztallitok úgynevezett soros szövetet eredményeznek. 

A krisztallitokon belül az egyes krisztallitok csúszási irányainak megfelelően a rácsszerkezet 

is eltorzul. Ez eredményezi az ún. textúrát. Minél finomabb a szemcsézet, annál nagyobb az 

alakváltozást megindító kritikus csúsztató feszültség. 

Az alakváltozás által kiváltott szerkezetváltozások a fém egyensúlyi körülményeitől való 

eltávolodást jelent, az alakított test belső energiája megnő. Ez az egyensúlyi helyzetben való 

visszatérés bekövetkezik, vagy akkor, amikor az alakváltozást okozó erő megszűnik, vagy 

pedig hőkezelési folyamat révén. Ilyen regenerációs folyamat: megújulás, rekrisztalláció és a 

szemcsedurvulás. Ezeknek a folyamatoknak az eredménye a keményedés megszűnése, a 

lágyulás. 

A lágyulás hőmérsékleténél kisebb hőfokon végzett alakítás, hidegalakítás. A regererációs 

folyamatok nem mennek végbe ezen a hőmérsékelten, így az anyag keménysége nő az 

alakítás mértékével, ennek következtében romlik az alakíthatósága. A további alakítás az 



5. FÉMEK KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSA                   81 

© Balla et al., BME                                                                                    www.tankonyvtar.hu 

alakváltozási képesség kimerüléséhez vezethet, és ekkor repedezés, törés következik be. A 

további alakváltozásra az anyag csak regenerálás után képes. Ennek gyakorlatban 

megvalósítható módja az újrakristályosító hőkezelés. Ekkor elegendő sebességgel 

végbemennek a megújulási folyamatok. A fentiek szerint az újrakristályosodási hőfok alatt 

végzett alakítás hideg, az ennél nagyobb hőfokon végzett pedig melegalakítás. 

A melegalakítás során lényegében ugyanazok a jelenségek játszódnak le, mint a 

hidegalakításkor, azonban ezekkel egyidejűleg végbemegy a lágyulás is. A melegalakítás 

tehát úgy fogható fel, mintha a hidegalakítás és a fém lágyulása egyidejűleg folyna le. 

Következésképpen melegalakítással lényegesen nagyobb mértékű alakváltozás érthető el, 

ezzel szemben hidegalakítás nagyobb méretpontossággal végezhető és jobban befolyásolja a 

fém tulajdonságait. 

Mivel a kristályos testek jobban elviselik a nyomófeszültségeket, ezért minél kisebb a 

feszültségi állapotban a húzófeszültség szerepe és minél nagyobb a nyomófeszültségeké, 

annál nagyobb a fém képlékeny alakíthatósága. A feszültségi állapotnak ez a hatása azzal 

magyarázható, hogy sokkristályos testekben a nyomófeszültségek esetében a szemcsék 

határait megbontó, szemcsék közötti alakváltozások nehezebben, húzófeszültségek esetében 

pedig könnyebben mennek végbe. A többtengelyű húzófeszültség hatására a test képlékeny 

alakváltozó képessége csökken, felülete repedezik, szakad. A tiszta három tengelyű húzáskor 

a képlékeny alakváltozás be sem következik. Háromtengelyű, hidrosztatikus nyomás hatására 

a képlékeny alakváltozás nagysága a szakító kísérlet során mért alakváltozás többszöröse. 

A képlékeny alakítások folyamán a feszültségek az alakított testben egyenlőtlenül oszlanak el, 

ennek megfelelően az alakváltozás is egyenlőtlen. Az alakított test egyes részei között az 

alakítás mértéke 10...50%-kal is eltérhet. Ennek következtében a szövetszerkezet is 

egyenlőtlen. Az inhomogén alakváltozás szövetszerkezet-változásos következménye, hogy a 

képlékenyen alakított testekben saját feszültségek maradnak vissza. 

5.1.3 A képlékeny alakváltozás megindulásának feltétele 

 

A legnagyobb csúsztató feszültség elmélete szerint a fémekben bizonyos nagyságú 

igénybevételkor az alakváltozás, a folyás mindig a legnagyobb csúsztató feszültség hatására 

indul meg. A külső erőrendszerrel terhelt test belső feszültségi állapota három egymásra 

merőleges síkban ébredt 1, 2, 3, főfeszültségekkel jellemezhető, melyek általában nem 

egyenlőek. Tételezzük fel, hogy 1 > 2 > 3.  

 
5.1. ábra Főfeszültségek és a csúsztató feszültség az elemi kocka síkjain 

 

A kísérletek azt mutatják, hogy a maradó alakváltozás szempontjából csak a legnagyobb és a 

legkisebb főfeszültség a 1 és a 3 nagysága döntő, így kéttengelyű feszültségi állapot 
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tételezhető fel. Az ilyen kéttengelyű feszültségi állapotban a tetszőleges síkban választott dA 

felületelemen ébredő  húzó, és  csúsztató feszültségek, továbbá a 1 és a 3főfeszültségek 

között az 5.1 ábra szerint a következő összefüggések írhatók fel: 

 

 
 

Szorozva - sinα -val, illetve cosα – val: 

 

 
 

Összevonva a két egyenletet: 

 
 

Egyszerűsítve dA-val, a trigonometriai összefüggések alapján: 

 
 

Az összefüggésekből következik, hgy a -nak maximális értéke akkor lesz, ha sin2α = 1, tehát 

α = 45°. Ekkor a legnagyobb csúsztatófeszültség. 

 (1) 

tehát 

 (2) 

 

A szilárdsági vizsgálatok során, a szakító kísérletnél azt a feszültséget, melynél az anyag 

maradó alakváltozása megindult, folyási határnak nevezzük és ReH - val jelöltük. 

Tehát az alakváltozási elmélet szerint a képlékeny alakváltozás akkor következik be, ha a 

rugalmas alakváltozási munka egy meghatározott határértéket meghalad: az (1) és a (2) 

képletek értelmezése a következő: 

1. Az alakítható anyagokban a maradó alakváltozás olyan nagyságú külső erők hatására 

indul meg, melyek által az anyagban keltett legnagyobb (1) és legkisebb ( 3) főfeszültség 

különbsége nagyobb vagy egyenlő az anyag folyáshatáránál (ReH). Az elmélet szerint a 

közepes főfeszültségnek (2) nincs hatása az alakváltozásra. 

 (3) 

2. A maradó alakváltozás mindig a legnagyobb és a legkisebb főfeszültség irányában kb. 

45°-os szöget bezáró síkban való elcsúszással indul meg. 
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Összefoglalva: a fémekben a maradó alakváltozás úgy jön létre, hogy az anyagot valamilyen 

alakító szerszám közvetítésével megfelelő nagyságú külső erővel terheljük. Ekkor az anyagban 

általában a szerszám haladása irányában keletkezik a legnagyobb főfeszültség, amely az 

alakító erő ellen hat, ezért alakítási ellenállásnak nevezzük. Az alakítási ellenállás ("K") a (3) 

képlet szerint 

 (4) 

vagyis az alakítási ellenállás a folyáshatár és a harmadik főfeszültség összege. A folyáshatárt, 

mint az adott anyag alakváltozására jellemző értéket alakítási szilárdságnak nevezik és kf-fel 

szokás jelölni. Ennek megfelelően a (4)-képlet: 

 

A harmadik (legkisebb) főfeszültség ( 3) a gyakorlatban úgy keletkezik, hogy az anyagot a 

szabad alakváltozásában a szerszám felületén fellépő súrlódás vagy egyéb gátló hatások 

akadályozzák. 

Az alakítás során a keményedés következtében az alakítási szilárdság kf változik, akkor a 

legtöbb gyakorlati esetben elegendő az alakítás előtti (kf1) és utáni (kf2) alakítási szilárdság 

középértékével, a közepes alakítási szilárdsággal számolni 

 
A b szélességű, h magasságú nyomott hasáb esetén: 

 

ahol  a súrlódási tényező a fém és a szerszám között. 

A fémek alakítási szilárdsága (kf) az alakítási ellenállás első összetevője általában megegyezik 

az egytengelyű feszültségi állapotnak megfelelő folyási határral. 

Ennek nagysága, mint ismeretes, függ: 

1. az anyag kémiai összetételétől, 

2. az anyag előzetes alakítási fokától és irányától, 

3. az alakítás hőmérsékletétől és 

4. az alakítás sebességétől. 

 

1. Az acél folyáshatárát az ötvözök általában növelik. Nagymértékben függ továbbá a 

hőkezelési állapottól is. Az anyag összetételének hatását a folyáshatárra az ötvözetlen 

szerkezeti acéloknál a széntartalom, pontosabban a perlittartalom szabja meg. Lágyított 

állapotban ReH=0,5Rm , azaz a folyáshatár kb. a szakítószilárdság fele. 

2. Az előzetes alakítás az alakítást kísérő keményedés következtében a folyáshatárt az 

alakítás mértéke növeli. A nyomó igénybevétel nagyobb mértékben megnöveli a folyáshatárt, 

mint az azonos nagysága húzó igénybevétel: azaz azonos százalékos magasságcsökkenéshez 

nagyobb fokú keményedés tartozik, mint az ugyanolyan %-os megnyúláshoz 
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5.2. ábra Szénacélok alakítási szilárdságának hőmérséklet függése 

 

A fémek folyáshatárát ill. R0,2 feszültségi határát a hőmérséklet erősen befolyásolja. Ennek 

szemléltetése az 5.2. ábra, melyben bemutatjuk a szénacélok alakítási szilárdságának 

hőmérséklettől való függését. A diagramból látható, hogy a 300°C körüli hőfokon az acél 

szilárdsága maximális, nyúlása és ütőmunkája pedig minimális. Ezen a hőmérsékleten végzett 

alakításkor az acél repedésre hajlamos és törésfelülete kék futtatási színt kap. Ezt 

kéktörékenységnek nevezzük, ezen a hőmérsékleten az acél nem szabad alakítani.  

A gyakorlati számításokban használható a tapasztalati képlet, ahol t 

az alakítás hőmérséklete °C-ban. 

Az alakítás sebessége növeli a folyáshatárt. Tehát az alakítási ellenállás sebességével nő. A 

nagy sebességű alakításkor a sebesség hatását kísérletileg állapítják meg. A sebesség 

befolyását az alakítási szilárdságra a következő tapasztalati képlettel lehet kifejezni: 

 , ahol v az alakítás sebessége. 

 

5.1.4 A képlékeny alakítás hatása a fémek tulajdonságaira 

 

Az alakítás megváltoztatja a fém mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságait. A hidegen 

alakított fém rugalmassági határa, szilárdsága és keménysége nő, nyúlása, kontrakciója és 

fajlagos ütő munkája csökken. A folyáshatár bizonyos alakítási fok után csaknem egybeesik a 

szakítószilárdsággal. 

A mechanikai tulajdonságok ilyen megváltozását röviden keményedésnek nevezzük. A 

keményedés annál nagyobb, minél nagyobb mértékű az alakítás. 

Az alakítási feszültség ébredésének az az oka, hogy a munkadarab a szerszámon súrlódik. A 

szerszámmal érintkező rétegek pedig kisebb mértékben deformálódnak. Az egyenlőtlen 

mértékű deformálódásból származó, visszamaradó feszültséget alakítási feszültségnek 

nevezzük. 

A hidegalakítás a fém kismértékű 0,1... .0,8%-os fajtérfogat növekedését vonja maga után, 

ennek megfelelően sűrűsége arányosan csökken. A fémek villamos ellenállása a hidegalakítás 

következtében nő. A hidegen alakított fémek kémiai behatásokra érzékenyebbek, kisebb 

korrózióval szembeni ellenállásuk. A hidegalakítás hatására a fémet alkotó krisztallitok alakja 

megváltozik, a fém szövete szálassá válik. A heterogén szövetek egyes kristályai különbözően 
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alakulnak. Pl. a ferrit-perlites acélban kezdetben csak a lágy ferrit nyúlik meg és csak kb. 

20%-os alakváltozás után kezdenek a perlit szigetek is deformálódni. Az acélban 

elhelyezkedő nemfémes zárványok is részt vesznek az alakváltozásban. A nagyobb 

képlékenységű zárványok, pl. a MnS a nyújtás irányában deformálódnak, a kemény, rideg 

zárványok összetöredeznek. 

A melegen alakított acél szövetén a deformáció nem ismerhető fel az újrakristályosodás 

következtében. A megnyúlt vagy összetöredezett zárványok viszont változatlanok maradnak. 

Egyirányú erős hidegalakításkor a krisztallitok igyekeznek az alakítás irányában 

elhelyezkedni. A fém krisztallitjainak ilyen elrendeződését textúrának nevezzük. A textúra 

képződés következtében a fém mechanikai tulajdonságai különböző értékűek, ha az alakítás 

irányában vagy attól eltérő irányban mérjük. Az alakítási textúra a lágyítás után is megmarad. 

(Ez okozza mélyhuzáskor a fülesedést.) 

A melegalakítás esetében az alakváltozás nagyságától függően a fém öntött dendrites 

szerkezete megváltozik. A dendritek összetöredeznek és az alakítás irányával egybeeső un. 

soros újrakristályosodott szövetszerkezet alakul ki. 
 

5.2 A hengerlés 
 

A hengerlést, mint technológiai alakítási eljárást, úgy határozhatjuk meg, mint forgó 

hengerekkel folyamatossá tett nyújtó kovácsolást. A hengerlés művelete abból áll, hogy a 

munkadarabot két szembeforgatott henger közé vezetjük - szúrjuk - és a hengerek a hengerrés 

(a két henger közötti tér rész) vastagságának megfelelő méretűre nyújtva a darabot maguk 

közül kitolják. 

A hengerek által az AC és a BD ívek mentén kifejtett alakító erő, a nyomás a munkadarabot 

képlékenyen alakítja, keresztmetszetét csökkenti, főként megnyújtja. Az 5.3. ábrán látható, 

hogy a belépés helyén mért keresztmetszet nagyobb, mint a kilépési keresztmetszet. Ennek 

következtében a munkadarab belépési sebessége kisebb, kilépési sebessége pedig nagyobb, 

mint a henger kerületi sebessége, az anyag előresiet, a darab és a hengerek közötti csúszás, 

súrlódás keletkezik. A súrlódás húzza be az anyagot a hengerek közé és teszi folyamatossá az 

alakítást, jóllehet koptatja a hengereket és megnöveli a hengerlés erőszükségletét. A behúzó 

erő annál nagyobb, minél nagyobb a súrlódás, tehát minél durvább, érdesebb a henger 

felülete. 
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5.3. ábra A hengerlés művelete 

 

A behúzás létrehozásában természetesen szerepe van az α -val jelölt, ún. befogási szögnek is. 

Az ábrából látható, hogy ennek nagyságát a hengerátmérő és a szúrásban elért 

magasságcsökkenés határozza meg. A behúzás feltétele, hogy a α szög kisebb legyen a 

súrlódási kúpszögnél. Elméleti megfontolások és gyakorlati tapasztalat szerint 

meleghengerléskor a befogási szög sima hengerfelületnél nem lehet több, mint 18°, durva 

hengerfelületnél 23.. .28°. Az α szög és a súrlódási együttható ismeretében tehát meg tudjuk 

határozni, hogy adott henger átmérővel mekkora a legnagyobb elérhető magasságcsökkentés. 

A bemenő és a kifutó keresztmetszetek viszonyát  - a hengerléssel egy szúrás során elért 

alakváltozás mértékét fogyásnak nevezzük. 

Hengerléskor nemcsak a darab megnyúlása, hanem bizonyos mértékű szélesedése is 

bekövetkezik. Minél nagyobb a hengerátmérő, annál nagyobb a szélesedés. Ha az azonos 

vastagságcsökkenéshez tartozó szélesedés nagyobb, akkor nyilvánvaló, hogy a darab 

hosszának növekedése kisebb. Következésképpen a kisátmérőjű hengerek jobban nyújtják az 

anyagot, mint a nagy átmérőjűek. Hideghengerléskor pedig, amikor az anyag alakítási 

ellenállása nagy, kézenfekvő, hogy a kisátmérőjű hengerrel kisebb felületen nagyobb fajlagos 

nyomást, tehát nagyobb alakváltozást, nagyobb nyújtást lehet elérni ugyanakkora erővel, mint 

a nagyátmérőjű hengerrel. 

A hengereket állványba építik, rendszerint változtatható forgásirányú villamos motorokkal 

hajtják. A hengerek állítását a korszerű hengereknél villamos motorral, automatizálva végzik. 

A hengerek anyaga kéregöntésű öntöttvas vagy kovácsolt acél. 

A fémek hengerlése történhet melegen vagy hidegen. A hideghengerlést ritkábban, csak 

lemez-, ill. szalaggyártás befejező műveleteként alkalmazzák. Az acélok meleghengerlésének 

kezdő hőmérséklete általában 1300°C, a véghőmérséklete pedig kb. 800°C. Ennél kisebb 

hőmérsékleten nem célszerű hengerelni, mert az alakítás erőszükséglete igen nagy lesz. A 

kisebb hőmérsékleten végzett hengerlés egyben hidegalakítás jellegű is. Nem következik be 

az acél lágyulása, az acél keményedik, szakítószilárdsága nő, nyúlása csökken. 

A hengerlés termelékeny és gazdaságos alakítási eljárás. Az olyan félgyártmányok, melyek 

nagyobb szerkezeti hosszban nem bonyolult szelvénykeresztmetszettel készülnek, mint pl, 
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lemezek, szalagok, a különböző idomacélok (T, L, I stb. gerendák), a vasúti sín, varratnélküli 

csövek hengerléssel gyárthatók legelőnyösebben. 

A hengerek kihajlását támasztóhengerek használatával gátolják meg. Az alakítást a 

kisátmérőjű munkahenger végzi, de a nyomást a támasztóhenger, vagy hengerek továbbítják 

az állványnak. 

A 0,6.. .0,2 mm szalagvastagság elérésére a négyhengeres (kvartó) állványokat használják. Az 

ennél vékonyabb szalagok hengerlésekor egészen kis átmérőjű munkahenger szükséges, 

melynek megfelelő megtámasztása csak két támhengerrel lehetséges. Erre a célra a 

hathengeres (szekszó) vagy sokhengeres állványtípusokat fejlesztették ki. Igen vékony szala-

gok, fóliák hengerlésére a 12 és a 20 hengeres állványokat használják. A vékony 

munkahenger megtámasztása 5 ill. 9 támhengerrel történik (5.4. ábra). 

 

 

 
5.4. ábra Szalaghengerállvány típusok: a) négyhengeres, b) hathengeres, c) tizenkéthengeres, d) húszhengeres 

állványok 
 

Gerendákat, alakos szelvényeket (L, T, I, U stb.) un. üreges hengerekkel, meleghengerléssel 

gyártják. Az üreg alakja közelítőleg megegyezik a gyártandó szelvény keresztmetszetével. Az 

acélok és fémek hengerlését melegen kezdik. Kezdetben általában 35...40%-os fogyással lehet 

számolni. Az alakos szelvényeket, idomacélokat I, T, L gerendákat, szögvasakat, vasúti sínt, 

rúdacélokat, durva lemezeket meleghengerléssel állítjuk elő. A finom lemezek, vékony 

szalagok végső hengerlése hidegen történik. 

5.3 Kovácsolás és sajtolás 
 

A kovácsolás és sajtolás ütéssel vagy nyomással végzett alakítás. A kovácsolás a fémek 

képlékeny alakításának legrégibb, de eredményeiben legváltozatosabb művelete és ennek 

támasztóhenger munkahenger 
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újabbkori vállfaja a sajtolás. Kovácsolással és sajtolással kiváló mechanikai tulajdonságokkal 

rendelkező alkatrészek állíthatók elő viszonylag kis költségráfordítással. 

A kovácsolás és a sajtolás technológiailag két főcsoportra: a szabadon alakító és süllyesztékes 

kovácsolásra osztható. A szabadalakító kovácsolás széles mérethatárok között akár egyedi 

darabok, akár nagyobb mennyiségű alkatrész gyártására alkalmas. A technológiai módszer 

megválasztását (szabdalakítás, vagy süllyesztékes kovácsolás) a gyártási költségek határozzák 

meg. A gyártási és egyéb költségeket döntően a kovácsdarabok sorozatnagysága határozza 

meg. Gazdaságossági számításokkal állapítható meg az a sorozatnagyság (darabszám) amely 

alatt csakis szabadon alakító kovácsolás, illetve ami fölötte a süllyesztékes kovácsolás jöhet 

szóba. 

 
5.5. ábra Gyártási költségek változása a darabszám függvényében 

 

A gyártási költség természetesen több tényezőből tevődik össze. Ilyen például a forgácsolási 

költség, az anyagköltség, a süllyesztékes kovácsolásnál a süllyesztékszerszám költségei. 

Számításba kell még venni a melegítéssel, gépműködtetéssel, az élőmunka ráfordítással stb. 

kapcsolatos költségeket. 

5.3.1.1 A szabadalakító kovácsolás művelettervezése 
 

A kovácsolási technológia tervezésekor sok, néha egymásnak ellentmondó követelménynek 

kell megfelelni. Az egyik ilyen tényező a helyes szálelrendeződés megvalósítása, mert 

ilyenkor kedvezőbbek a kész darab szilárdsági tulajdonságai. Minél nagyobb méretű viszont a 

darab, annál nehezebben lehet megszakítás nélküli szálelrendeződést biztosítani. Ilyenkor 

gyakran több részből kovácsolják a darabot, és a különálló részeket utólag egyesítik (pl. 

kovácshegesztéssel vagy más módszerrel). Így ráadásul kisebb a selejt veszélye is, mert ha az 

egyik rész hibás, nem kell az egész kovácsdarabot kiselejtezni. 

A több részből végzett kovácsolásnak az is jelentős előnye, hogy a munkadarab minden egyes 

részét egyforma mértékben lehet átkovácsolni (az átkovácsolás mértéke a másik igen fontos 

tényező, amit a későbbiekben még részletesen tárgyalunk). Gondoljunk pl. egy erősen változó 

keresztmetszetű forgattyús tengelyre, ahol az átkovácsolás mértéke a legvékonyabb részeken 

akár tízszeresnél is nagyobb lehet. Ez alakítási feszültséggel is jár, de nagyobb probléma az, 
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hogy a hossz- és a keresztirányban mért szilárdsági tulajdonságok között jelentős különbség 

mutatkozik. 

A szabadon alakító kovácsolás gyártástechnológiájának (művelettervének) kidolgozása a 

következő résztevékenységeket foglalja magában: 

1. a kovácsdarab rajzának elkészítését, 

2. a kiinduló darab tömegének és méreteinek meghatározását, 

3. a műveleti sorrendet és a szükséges szerszámok megválasztását, 

4. az átkovácsolás mértékének meghatározását, 

5. a szükséges alakító berendezés(ek) kiválasztását, 

6. a kemence típusának meghatározását, a melegítési és hűtési technológia rögzítését, 

7. a szállító és emelő berendezések kiválasztását, 

8. a munkaerő (létszám) megállapítását. 

 

A szabadalakító kovácsolás jellege megkívánja, hogy a darab alakját leegyszerűsítsék. A 

kisebb lépcsőket, bevágásokat, lyukakat, a nehezen kialakítható mélyedéseket a szomszédos 

darabrészek méretével kovácsolják. A darabon tehát a kész munkadarab szempontjából 

felesleges anyaghozzáadás, megnövelt ráhagyás alakul ki. 

 
5.6. ábra Ráhagyások a szabadalakító kovácsolásnál 

 

5.3.2 A kovácsolás alapműveletei 

 

A kovácsolási alapműveletek a nyújtás és szélesítés, a duzzasztás, a hajlítás és csavarás, az 

áttolás, a lyukasztás, a vágás és vállazás, valamint a kovácshegesztés. Azt, hogy melyik 

műveletet választjuk az adott kovácsdarab előállításához, a kovácsdarab alakja és a minőségi 

követelmények határozzák meg. A kovácsdarabok többsége nyújtással és szélesítéssel 

elkészíthető, de gyakran alkalmazzák a duzzasztást is (ezeket a műveleteket a kovácsdarab 

minőségének javítására is használják), míg a többi alapműveletet a kovácsdarab alakja miatt, 

annak formázására alkalmazzák. 

 

5.3.2.1  Röviden az átkovácsolásról 
 

A szabadon alakító kovácsolás eddigi ismertetése során már többször volt szó az 

átkovácsolásról, arról, hogy az átkovácsolás mértéke összefügg a kovácsolt darab mechanikai 

tulajdonságaival. 
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A kovácsüzemi gyakorlatban az alakítás mértékét rendszerint az alakítás módjától vizsgálják, 

és az átkovácsolási számmal jellemzik. Az átkovácsolási szám 1-nél nagyobb, és az alábbiak 

szerint számítjuk: 

Nyújtáskor: 
 

Duzzasztáskor: 
 

Az egymást követő alakítási műveletek eredő átkovácsolási számát a rész átkovácsolási 

számok szorzataként értelmezzük (ötvözetlen karbonacélok esetén összegezni is szokták): 

 
Az átkovácsolás következményeként az öntési szövet elroncsolódik, és az anyagban lévő 

salak- és oxidzárványok, valamint a dúsulások az alakváltozás irányának megfelelően sorokba 

rendeződnek. A soros szövet miatt az eredetileg minden irányban azonos mechanikai 

tulajdonságokban anizotrópiát tapasztalunk. A mechanikai tulajdonságok a szálak irányában 

rendszerint kedvezőbbek, mint keresztirányban. A szálas szövet kialakulása elsősorban az 

acél képlékenységét jellemző mérőszámokra (kontrakció, nyúlás, fajlagos ütőmunka) van 

hatással. Ezen mérőszámok alakulását mutatjuk be a következő ábrán (a szakítószilárdság és a 

folyáshatár kevésbé függ a szálasodástól és az alakváltozás mértékétől). 

 
5.7. ábra A képlékenységet jellemző mérőszámok 

 

Az átkovácsolási szám helyett talán célszerűbb az e típusú mérőszámok használata. Az 

alakváltozás mértéke és a keresztmetszet-változás között ugyanis lineáris az összefüggés, és a 

kisebb alakváltozási tartományban jobban jellemzi az alakítást. A kiinduló anyagra 

vonatkoztatott kezdő érték nem 1, hanem 0, ami jobban szemlélteti az alakítási viszonyokat. 

A nyújtás mértékének meghatározásakor például az alábbi összefüggésekkel lehet áttérni az új 

mérőszámra (hasonlóan lehet a duzzasztás vonatkozásában is): 
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A számításoknál fontos a vonatkoztatási keresztmetszetek pontos meghatározása. Gondoljunk 

például egy kúpos kovácstuskóra, ahol a darabot a hossztengely mentén részekre kell osztani, 

s ezekre a részekre külön-külön kell kiszámítani a nyújtás fokát. A továbbiakban is mindig 

tudnunk kell, hogy a kész kovácsdarab egyes keresztmetszetei az öntött tuskó mely 

keresztmetszetének felelnek meg. 

Az átkovácsolási szám nem veszi figyelembe a darabban kialakult szálaknak az alakítás 

irányához viszonyított helyzetét, noha ennek nagy a jelentősége. A szálak iránya nyújtáskor 

(szélesítéskor, feltágításkor) mindig merőleges a szerszám mozgási irányára, és többnyire 

párhuzamos a munkadarab hossztengelyével. A szálirányra merőleges duzzasztás 

megkülönböztetésére be kell vezetni a keresztirányú duzzasztás fogalmát. 

Keresztirányú duzzasztáskor az alakváltozás: 

 
illetve hengeres kovácsdarab keresztirányú duzzasztásakor: 

 
 

5.3.3 A kovácsolás hőmérséklettartománya 

Az öntött tuskók szövete általában laza kristályos szerkezetű, ami miatt nem szabad az ilyen 

darabokat nagyon melegen kovácsolni. Noha a törekvés az, hogy a kovácsolás kezdő 

hőmérséklete a lehető legnagyobb legyen, ennek korlátot szab több tényező. Például a 

fokozottabb revésedés, a dekarbonizálódás és a durvakristályosodás veszélye, az erőteljesebb 

nyújtási textúra kialakulása, az éleken jelentkező repedésveszély stb. 

A kovácsolás gyakorlatában használatos acélok kovácsolási hőmérséklet-tartománya 

nagyjából a 850°C és 1200°C közötti sávban helyezkedik el. A kiinduló hőmérsékletet - a 

fentiek figyelembe vételével - a lehető legnagyobbra kell választani, a befejező hőmérsékletet 

pedig - hogy a darabok hőtartalmát a lehető legjobban kihasználhassuk, és hogy kedvező 

mechanikai tulajdonságokat tudjunk elérni - az alsó határ közelében kell megállapítani 

(átlépni természetesen nem szabad). 
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5.8. ábra A kovácsolás hőmérséklettartománya 

 

Általános szempont, hogy a kovácsolás befejező hőmérséklete a GOS vonal felett legyen. Az 

alakítási hőmérséklet megállapításakor természetesen figyelemmel kell lenni az acél 

összetételére is, mert a vas-karbon diagram jellemző pontjainak helyzetét a különböző 

ötvözők megváltoztatják. A ferritképző ötvözők például az A3 hőmérsékletet növelik, az 

ausztenitképzők pedig csökkentik. 

Tapasztalatok szerint 900 °C alatt növekvő alakítási szilárdság mellett jelentősen csökken az 

alakíthatóság. Ha nagyon lecsökken a kovácsolás hőmérséklete, akkor a kis karbontartalmú 

acélok kovácsolásakor fennáll a durva szemcsés újrakristályosodás veszélye. 

Hipereutektoidos acélok alakításakor a kovácsolás befejező hőmérsékletét általában nem lehet 

az SE vonal fölött tartani, mert az irreálisan nagy érték lenne. Ilyenkor ugyanis olyan szövet 

képződne, amelynek a folyáshatára és az ütőmunkája kicsi. Esetenként ez a szövet utólagos 

hőkezeléssel javítható, a ferrites és ausztenites acéloknál azonban ez már nem lehetséges. Az 

SE vonal alatt befejezett kovácsoláskor a kivált cementit megnyúlik, és a darabban sorosan 

elrendeződik. A kovácsolást követő hőkezeléssel a karbid- és ferritsorok megszüntethetők 

ugyan, de a salak- és dúsulási sorok megmaradnak, így megmarad maga a szálas szövet is. 

A megengedhető hőmérséklettartomány alsó határa közelében befejezett kovácsolás tehát 

kedvező mechanokai tulajdonságokat biztosít a kovácsdarab számára. Ezeket a 

tulajdonságokat azonban a kovácsolást követő szabályozott lehűtéssel is lehet befolyásolni. A 

kis karbontartalmú ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok levegőn való gyors lehűtése kedvez 

a finomszemcsés szövet kialakulásának. Az erősen ötvözött acélokat azonban csak lassan, 

szabályozott hűtéssel szabad hűteni. 

A kovácsolás hőmérsékletén a legtöbb ötvözetlen és gyengén ötvözött acél egynemű 

kristályos állapotban van. Ez az egyneműség azonban csak látszólagos, mivel minden acélban 

van az ausztenitben oldhatalan nemfémes zárvány (oxid, szilikát, szufid), másrészt pedig az 

ausztenitben nem minden ötvözőelem oszlik el egyenletesen. A foszfor még többszörös 

alakváltozás után is megmarad a kristályosodáskor létrejött egyenlőtlen eloszlásban. 

A nemfémes zárványok közül a kovácsolás hőmérsékletén a szilikátok és a mangán-vasszulfid 

alakváltozásra képesek, az alumíniumoxid azonban rideg, ezért alakváltozás közben 
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széttöredezik. Ennek alapján az alakítás módja a zárványok alapján is felismerhető. A 

kovácsdarabokban a dúsulások az alakváltozás hatására megváltoztatják ugyan alakjukat, de 

viszonylagos helyzetük változatlan marad. 

Az 1%-nál nagyobb C-tartalmú ötvözetlen és gyengén ötvözött, valamint a karbidképző 

elemekkel erősen ötvözött 0,7...1,5% karbontartalmú acélok a kovácsolás hőmérsékleten 

heterogén szövetűek: az auszteniten kívül szekunder cementitet vagy karbidos eutektikumot is 

tartalmaznak. Alakításkor a karbidkristályok alakváltozásra nem képesek, ezért az egész 

deformáció az ausztenitre korlátozódik, tehát azok alakváltozása nagyobb mértékű, mint a 

kovácsdarab átlagos alakváltozása. Az ilyen acélok csak korlátozottan alakíthatók. 

A durva, öntött kristályos szövetű acél - függetlenül a kémiai összetételtől - ugyancsak 

korlátozottan alakítható. Az öntött, durva kristályokat a kovácsolás kezdetén csak kismértékű 

alakváltozással szabad összetörni. Az acélok alakítási szilárdsága ilyenkor még kicsi, azonban 

a kristályok összetörésével fokozatosan növekszik. 

 

5.3.4 A szabadalakító kovácsolás gépi berendezései 

 

Szabadonalakító kovácsoláskor a kalapácsok és a hidraulikus sajtók jöhetnek szóba alakító 

berendezésként. A kalapácsok munkától, a hidraulikus sajtók erőtől függő berendezések. 

5.3.4.1  Az alakító gépek kiválasztása 
 

A kalapácsok nagy ütésszámuk miatt különösen kisebb darabok szabadalakító kovácsolására 

alkalmasak. A kalapács előnye az, hogy a darab kovácsolás közben csak rövid ideig érintkezik 

a szerszámmal, ezért emiatt nem hűl le túlságosan. Ugyanakkor a darab felületén képződő 

reve az ütések és az alakváltozás hatására lepereg a darabról. A kalapácsok hátránya a 

viszonylagosan kis hatásfok és a költséges alapozás. 

Nagy darabok kovácsolására a kovácssajtók előnyösebbek, mert az egyenletes, nagy 

nyomások következtében a kis alakítási sebesség ellenére rövid műveleti időket biztosítanak. 

A hidraulikus sajtókon elmaradnak a kalapácsokra jellemző dinamikus lökések, minek 

következtében egyszerűbb az alapozás. Tendencia, hogy nagyobb darabok kovácsolásakor a 

kalapácsokat egyre jobban háttérbe szorítják a gyorsjáratú hidraulikus sajtók. 

5.3.4.2 Kalapácsok 
 

A szabadalakításra alkalmas kalapácsoknak sok változata létezik. Egyik lehetséges 

felosztásuk: 

 mechanikus kalapácsok: 

o rugós kalapácsok, 

o légpárnás kalapácsok, 

 gőz-légkalapácsok: 

o egyállványos kalapácsok, 

o kétállványos kalapácsok, 

o hídállványos kalapácsok. 
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A rugós kalapácsok jellemzője az, hogy egy forgattyús hajtómű mozgását egy rugóköteg 

közvetítésével viszik át a medvére. Ezáltal a hajtó mechanizmus mentesül az ütéskor 

keletkező dinamikus lökésektől, ráadásul a rugó behajlása révén kezdeti lendületet ad a 

medvének, azaz növeli az ütési energiát. 

Legelterjedtebb rugós kalapács az ún. Ajax-kalapács. A laprugó-köteget (1) egyik végén a 

medvéhez (2), másik végén a hajtórúdhoz (4) erősítik. A lökethosszat a mozgató excenter (5) 

állításával lehet módosítani. A főtengely egyik végére egy laza és egy ékelt szíjtárcsát (6), a 

másik végére lendítőkereket (7) szerelnek. A hajtó lapos szíjat (8) lábpedállal (9) mozgatott 

szíjterelő villával tolják át az ékelt tárcsára, ekkor kezd a kalapács működni. Minél inkább 

áttolják a szíjat az ékelt tárcsára, annál nagyobb lesz a főtengely fordulatszáma, illetve a 

kalapács ütésszáma. A rugós kalapácsok ütési energiája a főtengely fordulatszámától függ. 

 
5.9. ábra Ajax-kalapács 

 

A légpárnás kalapácsok is forgattyús hajtóműről kapják a hajtást, de itt a forgattyús hatómű és 

a medve közötti rugalmas kapcsolatot légpárna biztosítja. A kalapács medvéje függőleges 

hengerben mozog, amely henger szelepeken keresztül összeköttetésben áll a forgattyús 

hatóművel kapcsolt dugattyúval és a légsűrítő hengerterével. A szelepek állításával lehet 

szabályozni a kalapács működését, az ütési energiát, az ütés helyét, vagy akár a medve 

megállítását adott helyzetben. 

A hajtó főtengely és a hajtómű elrendezése szerint párhuzamos hengerű (a) ábra) és szögben 

elhelyezett hengerű kalapácsokat (b) ábra) különböztetünk meg. Ha a hengerek egymással 

párhuzamosak, akkor a rendelkezésre álló hely korlátozott volta miatt a hajtó főtengelyt 

végforgattyúval kell kialakítani, ami kisebb mértékben terhelhető, mint a ferdehengeres 

elrendezéshez tartozó és két oldalon csapágyazott forgattyús tengely. 
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5.10. ábra A hajtó főtengely és a hajtómű elrendezési lehetőségei 

 

A gőz-légkalapácsok a legelterjedtebb alakító berendezések a kovácsüzemekben. Közös 

jellemzőjük a hengerben mozgó dugattyúhoz kapcsolt medve, amit a henger alsó terébe 

vezetett 6...8 bar nyomású gőz vagy sűrített levegő emel. Ütéskor a gőz-légkalapácsok 

hengerének felső terébe is vezethetnek gőzt, illetve sűrített levegőt, ilyenkor a lefelé mozgó 

medve gyorsulása a nehézségi gyorsulásnál nagyobb lesz, illetve az ütési energia is nagyobb 

lesz. A gőz vagy sűrített levegő munkahengerbe való vezetését, annak módját, tulajdonképpen 

a kalapács vezérlését általában tolattyús vagy szelepes vezérművel oldják meg. 

Szabadalakító kovácsoláskor fontos követelmény, hogy a kalapács állványzata olyan 

kialakítású legyen, hogy alatta megfelelő tágas hely legyen. Az állvány kialakítása 

szempontjából beszélhetünk egy- és kétállványos, illetve hídállványos kalapácsokról. Az a) 

ábra szerinti egyállványos szerkezet biztosítja a legnagyobb helyet a kovácsüllő körül. A tőkét 

az állványtól függetlenül alapozzák, ezért az ütéskor fellépő dinamikus erőhatások a 

kalapácsállványt nem terhelik. Hátránya az, hogy az előre nyúló kalapácsállvány nagy medvét 

illetve hengert nem bír el, ezért az egyállványos kalapácsokat mintegy 80 kJ-nál nagyobb 

ütési energiával nem építenek. A kétállványos szabadalakító kalapácsok (b) ábra) íves 

állványszerkezettel rendelkeznek, ami nagy merevséget biztosít, ezért nagy medvetömeggel 

készülhetnek. A kalapácsállvány lábainak terpesztésével az üllő körül a kovácsoknak 

elegendő helyet lehet biztosítani. A henger és a felső tartó közös öntvényt képez, amelyet a 

két állványhoz zsugorgyűrűk kapcsolnak. A kalapács merevségét az állványfeleket összefogó 

erős vonórudak biztosítják. A hídállványos kalapácsszerkezet (c) ábra) kialakítását is az üllő 

körül megkívánt tágasabb hely indokolta. A kalapácsot acéllemezből készült hídszerkezetre 

építik, a hídszerkezetet pedig két öntött vagy szegecselt oszlopra helyezik. A megoldás 

előnye, hogy az üllő minden oldalról jól hozzáférhető. A medve vezetéke a hídról lenyúlik, 

hogy a medvét a teljes löketén vezesse. 
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5.11. ábra Gőz-légkalapácsok 

 

5.3.4.3 Hidraulikus kovácssajtók 
 

A szabadonalakító kovácsüzemekben a nehéz, nagy darabokat hidraulikus sajtón alakítják. A 

sajtó jellemző adata az általa kifejthető alakítóerő. A hidraulikus sajtókat négyállványos, 

kétállványos vagy zártkeretes kivitelben építik. Régebben kis nyomóerejű sajtókat 

egyállványos kivitelben is terveztek, ezek állványa az egyállványos gőz-légkalapácsokéra 

emlékeztet. 

A hidraulikus sajtóknak a kalapácsokkal összevetve több előnyük is van: 

 az alakító erő a sajtó zárt keretét veszi igénybe, az alapozást csak a gép önsúlya terheli; 

 a kisebb alakítási sebesség (0,1...2 m/s) következtében kisebb az alakítási szilárdság, így 

azonos alakváltozás kisebb erővel valósítható meg, mint kalapácsokon; 

 egyszerűbb és kevésbé balesetveszélyes a gép kiszolgálása, működtetése. 

 

A négyoszlopos kovácssajtók általában 5...400 MN sajtolóerővel készülnek. Az 4.12. ábra az 

egyhengeres, négyoszlopos hidraulikus sajtó szerkezetét mutatja be. A sajtó főbb elemei: 

hidraulikus préshenger (1), dugattyú (2), a felső (3) süveggerenda, az alsó süveggerenda (5) 

az alsó szerszámmal, a nyomóalap (6) a felső szerszámmal, az oszlopok és anyák (4), 

valamint a visszahúzó szerkezet (7...10). 
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5.12. ábra Egyhengeres, négyoszlopos hidraulikus sajtó 

 

A hidraulikus sajtó üzeme a következő műveletekből tevődik össze: 

 Alapállás. A nyomólap a felső kiinduló helyzetben áll. 

 Előnyomás (töltés). A nyomóasztalt a munkahengerbe vezetett 10...12 bar nyomású 

töltővízzel lefelé mozgatják mindaddig, amíg a szerszám el nem éri a kovácsdarabot. 

 Sajtolónyomás (munkalöket). A munkahengerbe vezetett nagynyomású vízzel 

(200...400 bar) elvégzik a darab alakítását.  

 Visszahúzás. A nyomóasztalt a visszahúzó szerkezettel a felső kiinduló helyzetbe 

emelik. 

 

5.3.5 Süllyesztékes kovácsolás 

 

A szélesebb értelemben vett süllyesztékes kovácsolási technológia több egymásra épülő és 

egymással összefüggő tervezési részfolyamat eredményeképpen jön létre. A technológia 

tervezésének két fő eleme van: a kovácsdarab tervezése, valamint a szűkebben értelmezett 

technológiatervezés (az előkovácsolás módja, a kiinduló darab meghatározása, a hőmérsékleti 

viszonyok tisztázása, valamint az alakítógép megválasztása és a süllyeszték- és a sorjázó 

szerszámok tervezése). Ezen tervezési részfolyamatok természetesen egymással szorosan 

összefüggnek. A kovácsdarab megtervezését már bizonyos mértékig befolyásolja az alakítás 

majdani módja, az alakítógép típusa és mérete stb. Az optimális hőmérséklet 

meghatározásához ugyancsak szükség van a kovácsológép ismeretére. A sorjacsatorna 

(sorjahíd) méreteinek megállapításához az üregben végbemenő alakváltozási folyamatokat 

kellene ismerni, ezeket a folyamatokat viszont erőteljesen befolyásolják az alkalmazott 

sorjahíd méretei. 

A technológiatervezés ezért nem lehet mechanikus tevékenység. A tervezés során számos 

tényezőt kell figyelembe venni, azok egymásra gyakorolt hatásával tisztában kell lenni. A 

tervezési folyamat során a tervezőnek nem ritkán egy-két tervezési lépcsőt vissza kell lépni, 

az esetleg szükségessé vált módosításokat végre kell hajtania, majd a megváltozott 
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körülményeknek megfelelően újra el kell végezni az egyszer (vagy többször) már elvégzett 

számításokat. 

 

5.3.5.1 A kovácsdarab-tervezés általános szempontjai 
 

A süllyesztékes kovácsdarabok tervezésének alapja rendszerint a kész, gépészeti szempontok 

alapján tervezett darab rajza. Nem ritkán azonban a megrendelő már egy elkészített 

kovácsdarab rajzot ad át a kovácsüzemnek. Bármelyik módszerrel történik is a megrendelés, a 

kovácsrajzon fel kell tüntetni az osztófelület helyét, meg kell jelölni az utólagos, forgácsoló 

megmunkálással eltávolítandó darabrészeket, a befogáshoz szükséges helyeket, a próbavétel 

helyét és módját, a szükséges felületi és hőkezeléseket, valamint az átvételi feltételeket. 

A kovácsdarabok tervezésekor mindig figyelembe kell venni a kovácsolástechnológiai 

szempontokat, a kész darab alakját és az utólagos megmunkálásokat. 

A süllyesztékben sorjával kovácsolható darabok méretei néhány millimétertől több méter 

hosszúságig terjedhetnek. Az acélból készült kovácsdarabok tömege 0,01 és több száz 

kilogramm között lehet. A méret felső határát általában a rendelkezésre álló kovácsológép 

nagysága szabja meg. A süllyesztékes kovácsdaraboknak a tömegük mellett vannak olyan 

egyéb kritikus mérethatárai is, amelyek elérésekor a gyártás gazdaságtalanná válik, vagy el 

sem készíthető a munkadarab. Ilyen mérethatárok az alábbiak:  

 a kovácsdarab falára és bordáira vonatkozó vastagság/magasság viszonyszám;  

 a csapokra vonatkozó átmérő/hosszúság viszonyszám;  

 a darabon kialakított fenékrészek vastagság/átmérő, ill. vastagság/szélesség 

viszonyszáma;  

 a kovácsdarab lekerekítési sugarai;  

 a kovácsdarab oldalferdeségei. 

 

Leegyszerűsített esetet tekintve a kovácsdarab tervezése az 4.13. ábrán látható lépésekben 

történik (az ábrán az alkatrésznek, ami pl. egy henger lehet, csupán egy részét tüntetjük fel). 

 
5.13. ábra Kovácsdarab tervezése 

 

Az osztófelület megválasztása után a tervezéshez szükséges (szabványos) értékeket 

meghatározzuk, majd a gépészeti szempontok alapján megtervezett (gépészeti) darabon 

elhelyezzük őket az alábbi sorrendben:  

 a megmunkálásra kerülő felületekre a forgácsolási hozzáadásokat,  

 az osztófelületnek megfelelően az oldalferdeséget,  
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 végül az éleket lekerekítjük. 

Az 5.13. ábrán jól látható, hogy süllyesztékes kovácsdarabokon a megmunkálási 

(forgácsolási) hozzáadások következtében és az oldalferdeségek miatt a gépészeti darabhoz 

képest anyagtöbblettel kell számolni. A kovácsdarab és a gépészeti darab tömegének 

hányadosát anyagfelhasználási együtthatónak nevezzük: 

 

(1) 

Az anyagfelhasználási együttható értéke 1-nél nagyobb szám, nagyságát a forgácsolási 

hozzáadáson és az oldalferdeségen kívül természetesen több egyéb tényező is befolyásolja. 

 

 

 

5.3.5.1.1 Az osztófelület 
 

A gépszerkesztő a szilárdságtanilag méretezett darabot többnyire egyszerű mértani testekből 

(henger, hasáb, gyűrű, kúp, gömb stb.) összetetten képezi ki. Ahhoz, hogy az adott darabot 

osztott, kétrészes süllyesztékszerszámban lehessen kovácsolni, a kovácsolási technológiának 

megfelelően át kell szerkeszteni. Először megválasztjuk azt az osztófelületet, amely a 

legkedvezőbb kovácsolási lehetőséget és a legkisebb anyagfelhasználást biztosítja. 

Az osztófelület három féle lehet (5.14. ábra): 

a) sík felület, 

b)   szimmetrikusan tört felület, 

c) aszimmetrikusan tört felület. 

 
5.14. ábra Osztófelületek fajtái 

 

Az osztófelület a darabot két részre osztja, így az egyik fele az alsó, a másik a felső 

süllyesztékszerszámba kerül. Az osztófelület a helyétől függően az alábbiakat befolyásolja:  

 a kovácsolás menetét (a kovácsdarab kivehető legyen a szerszámból, a két szerszámfelet 

eltoló erő nagysága minimális, vagy teljesen elkerülhető legyen),  

 a kovácsdarab szerkezeti részleteit (az oldalferdeség, a fal- és bordaméretek az 

üregmélységtől függnek),  

 a kovácsdarab minőségi tulajdonságait (a sorjacsatorna helyétől függ az anyagáramlás 

és a szálelrendeződés),  

 a forgácsolási feltételeket (a jól megválasztott osztás minimális anyagtöbbletet biztosít, 

s ettől függhet a forgácsolási hozzáadásból származó anyagtöbblet mértéke is),  

 a süllyesztékszerszám és a sorjázószerszám megmunkálását (ha egyéb szempontokkal 

nem ütközik, célszerűbb az egyszerűbb előállítási módot választani, pl. esztergálást marás 

helyett). 
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Az osztófelület megválasztásakor alapvető követelmény, hogy a kovácsdarabot a 

süllyesztékszerszámból ki lehessen venni. Ezért az üreg az osztófelület felől nézve csak 

szűkülhet, alámetszés nem lehet (5.15. ábra). 

 
5.15. ábra Osztófelület megválasztása 

 

Kivételes esetekben mégis alkalmazható alámetszés, pl. akkor, ha a süllyesztékfél több 

darabból áll, vagy az egyik oldali oldalferdeség vagy a darab alakja ezt megengedi. Erre mutat 

példát egy egyszerű kovácsdarab, egy henger osztási lehetőségeit bemutató 5.16. ábra. 

Belátható, hogy az osztás elhelyezése szempontjából az a) eset az optimális, mert pótlólagos 

anyaghozzáadás nincs, szemben a b) és c) esetekkel, amikor az alámetszések elkerülése miatt 

pótlólagos anyaghozzáadásra van szükség. 

 
5.16. ábra Henger alakú kovácsdarab osztási lehetőségei 

 

Az osztófelület megválasztásakor több, sokszor egymásnak ellentmondó technológiai, 

gépészeti, gazdaságossági stb. feltételt kell figyelembe venni. 

- Az osztás lehetőleg sík felületű legyen, mert a szerszám megmunkálása egyszerűbb, a 

szerszám és a kovácsológép igénybevétele is kedvezőbb. 

- Az osztás tegye könnyen felismerhetővé a két süllyesztékfél esetleges eltolódását. A túlzott 

mértékű süllyesztékelcsúszás selejtet eredményez. Az 5.17/a. ábrán látható, hogy helyes osztás esetén 

a süllyesztékelcsúszás a sorjázás után azonnal szembetűnő, míg a b) ábrán látható esetben legfeljebb 

külön mérés után deríthető ki az eltolódás. 

 
5.17. ábra Süllyesztékfelek eltolódása 

 

Ha az osztósík a darab szélén (élén) lenne (5.17/b. ábra), akkor ezt kissé a kovácsdarab 

oldalfelületére kell eltolni, mert egyébként sorjázáskor a darab éle beszakadhat vagy 

berepedhet (5.17/c. ábra). 

A jól megválasztott osztásnak biztosítania kell a legcélszerűbb szálelrendeződést és a könnyű 

anyagfolyatást, a sorjázáskor átvágott szálak teherbírása ugyanis kicsi. 
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Ha a hosszúkás alakú darab tengelye görbe, akkor is van lehetőség sík felületű osztás 

megvalósítására, de elképzelhető, hogy akkor az oldalferdeségből adódó anyagtöbblet 

jelentősen több lenne, vagy külön hajlítóüreget is kellene alkalmazni. Ilyenkor tört 

osztófelületet kell választani. 

A tört osztófelületnek nem szabad függőlegesen, de még túlzottan nagy szögben sem 

haladnia, mert a sorjázás nem lenne elvégezhető (5.18/a. ábra). Ilyenkor az osztást a 5.18/b. 

ábra szerint kell vezetni. 

 
5.18. ábra Tört osztófelület 

 

Az aszimmetrikusan tört osztófelület velejárója az alakítás során a vízszintes irányú 

erőkomponensek megjelenése, amik a süllyesztékfeleket egymáshoz képest el akarják tolni 

(5.19. ábra). Ez mind a szerszám, mind az alakítógép szempontjából kedvezőtlen. Ezért az 

ilyen erőkomponensek semlegesítéséről gondoskodni kell pl. a kovácsdarab megfelelő 

döntésével, vagy két azonos kovácsdarab szembefordításával (5.20. ábra). 

 
5.19. ábra Süllyesztékfelek eltolása egymáshoz képest -kedvezőtlen 

 

 
5.20. ábra Süllyesztékfelek eltolása egymáshoz képest- kedvező 

 

Az osztófelület a kovácsdarabot lehetőleg két egyforma részre ossza, hogy a nagymértékű 

anyagfelhasználást elkerüljük (5.21. ábra). 

 
5.21. ábra Osztófelület egyforma részre osztása 

 

Az osztás tegye lehetővé a süllyesztékszerszám és a sorjázószerszámok egyszerű elkészítését. 

Ha a darab zömök forgástest és a kontúrja bonyolult, akkor hiába szólna egyéb érv a 
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vízszintes forgástengellyel való elhelyezés mellett, az egyszerűbb szerszámmegmunkálás 

(például esztergályozás) miatt függőleges tengellyel célszerű elhelyezni. 

 

5.3.5.1.2 Forgácsolási és technológiai hozzáadások 
 

A kovácsolt darabokat felhasználás (beépítés) előtt forgácsolással megmunkálják. Az esetek 

egy részében ez a megmunkálás kiterjed a darab egészére, annak minden felületére, többnyire 

azonban csak néhány illeszkedő felületet munkálnak meg esztergályozással, marással, 

véséssel stb. 

A kovácsdarabok oldalfelületeinek ráhagyásai az oldalak ferdesége miatt az osztófelület felé 

növekednek. Ezeknek a felületeknek a forgácsolása az egyenlőtlen forgácsvastagság miatt 

körülményes, amit a sorjázás után visszamaradó sorjaszegély is nehezíthet. Ezért ebből a 

szempontból kedvezőbb, ha a forgácsolásra kerülő felületek kovácsolás közben az alakítóerő 

irányára merőlegesen helyezkednek el. Ez egy újabb szempont az osztás megválasztásához. A 

tervezéskor meg kell vizsgálni, hogy a forgácsolásra tervezett felületek nem helyettesíthetők-e 

meleg, vagy hideg kalibrálással. 

A kovácsdarab tervezésekor a forgácsolásra kerülő darab biztos befogásáról is gondoskodni 

kell. Ha nincs a darabon befogásra alkalmas felület, akkor különleges, ún. megmunkálási 

ráhagyást kell alkalmazni, amely lehetővé teszi a kovácsdarab befogását pl. egy 

esztergatokmányba. Gyakran fordul elő ez a helyzet szabálytalan alakú, aszimmetrikus 

kovácsdaraboknál, ahol a központos befogást kell biztosítani központosító csapokkal vagy 

bütykökkel. 

A forgácsolási hozzáadások mértékét szabványok írják elő. Az irányértékek a mindenkori 

legnagyobb táblázati értékek, amelyeket be lehet, és ennek megfelelően be kell tartani. A 

táblázati adatok közül a zárójelben lévő kisebb értékeket többnyire csak a szigorúbb 

követelményeket is kielégítő technikai feltételekkel lehet biztosítani, ezért ezeket csak 

különleges esetekben célszerű választani. 

5.3.5.1.3 Oldalferdeségek 
 

Az oldalferdeség az a szög, ami a kovácsdarab felülete és az ütés, illetve a darabkiemelés 

iránya között mérhető. Ha az oldalferdeség nagyon kicsi, akkor a kovácsdarab beragadhat az 

üregbe. A megnövekedett érintkezési idő a darab és a szerszám között a szerszám felületi 

rétegeinek kilágyulásához vezet, a szerszám így idő előtt használhatatlanná válik. 

Ha indokolatlanul nagy az oldalferdeség, akkor a mély üregrészek nehezen töltődnek, megnő 

a kovácsdarab tömege, nő az anyag-, energia- és forgácsolási költség. 

Az oldalferdeségnek több fajtáját különböztetjük meg (5.22. ábra):  

 Külső oldalferdeség (αk): a kovácsdarab azon felületének szöge, amely a darab 

lehűlésekor távolodik a szerszám falától.  

 Belső oldalferdeség (αb): a kovácsdarab azon felületének szöge, amely a darab 

lehűlésekor közeledik a szerszám falához.  

 Természetes ferdeség: a kovácsdarab alakjából eleve adódó ferdeség.  
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 Átmeneti ferdeség: annak a felületnek a dőlésszöge, amely az aszimmetrikus osztásból 

keletkezik az alacsonyabb üregrészen. Ez a ferdeség két felület kényszerkapcsolatából adódik, 

ha az oldalferdeség nagyságát a mélyebb üregrészre állapítottuk meg. 

 
5.22. ábra Oldalferdeségek fajtái 

 

Az oldalferdeségek nagysága a felület fajtáján kívül mindenekelőtt a kovácsolás módjától 

(kovácsolás kalapácson, sajtón, vízszintes kovácsológépen, kovácsolás kilökővel vagy kilökő 

nélkül stb.), továbbá az adott alakzat magasságától (azaz az üregrész mélységétől) függ. 

Általában szabályként kell elfogadni, hogy függetlenül a kovácsdarabot alkotó alapelemektől, 

a külső, illetve a belső oldalferdeséget lehetőleg egyféle nagyságúra kell választani. Gyakran 

lehet a külső és belső oldalferdeség nagysága azonos. 

5.3.5.1.4 Lekerekítési sugarak 
 

A lekerekítéseket olyan nagyra kell választani, amennyire csak lehetséges. Ezzel az üreg 

kopását, deformálódását, a szerszámüreg megrepedését kerülhetjük el, az anyagáramlást 

megkönnyítjük, ugyanakkor elkerülhetjük a kis lekerekítésekkel gyakran együttjáró 

becsípődéseket. 

Megkülönböztetünk külső (rk) és belső (rb) lekerekítéseket (5.22. ábra). A belső lekerekítések 

általában nagyobbak a külső lekerekítésektől. A lekerekítéseket a sugárral és a középpont 

adataival jellemezzük. A be nem méretezett középpont mindig a felület normálisán 

helyezkedik el. 

 

5.3.5.2 A süllyesztékes kovácsdarab megtervezése 
 

A kovácsdarabok megtervezését az alábbi sorrendben célszerű elvégezni:  

1. az osztófelület megválasztása,  

2. a bonyolultsági csoportszám megállapítása,  

3. a gépészeti darab tömegének meghatározása,  

4. a forgácsolási és a technológiai hozzáadások meghatározása,  

5. a fal- és bordaméretek meghatározása,  

6. a fenékvastagság meghatározása,  

7. az oldalferdeségek meghatározása,  

8. a lekerekítési sugarak meghatározása,  

9. a kovácsdarab tömegének meghatározása,  

10. a kovácsolási tűrések megállapítása. 
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5.3.5.2.1 A kovácsdarab tömege 
 

A kovácsdarabok tömegét a keresztmetszet-diagram segítségével határozzuk meg. A 

keresztmetszet-diagram precíz, pontos megrajzolása alapvető fontosságú, mert a darab 

tömegén kívül ennek segítségével határozzuk meg az előgyártmányt, az előalakítás módját és 

végső soron a kiinduló darab méreteit. 

A hosszúkás alakú kovácsdarabot az 5.23. ábra szerint hossza mentén jellemző 

keresztmetszeteinél elmetsszük, majd a metszetterületeket meghatározzuk. A kiszámolt 

keresztmetszet-területeket az A-l koordináta-rendszerben ábrázoljuk. A keresztmetszet-

diagram alatti terület azonos a kovácsdarab térfogatával. A véges számú metszet miatt a 

keresztmetszet-diagram szükségszerűen szögletes lesz. Ha a kijelölt metszetek száma túl 

kevés, akkor ezeket a szögleteket, kiugrásokat lekerekíthetjük úgy, hogy a darab alakjának 

megfelelően egészítjük ki a keresztmetszet-diagramot. 

 
5.23. ábra Hosszúkás alakú kovácsdarab 

 

A görbe alatti terület egyszerűbb esetben meghatározható milliméterpapíron közelítő 

területszámítással, de egzakt eredményt csak a görbe alatti terület grafikus integrálásával, 

planimetrálással kapunk. Ehhez a planiméter tűjét - a lépték megfelelő beállítása és a 

számlálókerék skálájának lenullázása után - egy kezdőponttól kiindulva az óramutató 

járásával megegyező irányban zárt alakzatot leírva végigvezetjük a görbén és a 

koordinátatengelyek szükséges szakaszain. A görbe alatti terület nagysága a mérőkerék 

skálájáról olvasható le (a koordináta-tengelyek osztását természetesen figyelembe kell 

venni!). 

Mérés közben ügyelni kell arra, hogy a planiméter két karja sem túl nagy, sem túl kicsi szöget 

ne zárjon be egymással. Ha az ábra túl nagy, akkor inkább két, vagy több részre kell osztani, 

azok területét külön-külön kell meghatározni, majd összegezni. A planiméter futókerekének 

megcsúszása is hibát okoz, ezért gondoskodni kell arról, hogy a kerék végig a papíron fusson. 

Ahhoz, hogy a mérés elfogadható legyen, legalább háromszor kell elvégezni, és a három 

mérés átlagát kell venni. 
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5.3.5.3 A süllyesztékes kovácsolás gyártási módszerei 
 

A süllyesztékes kovácsolás olyan képlékeny alakítási módszer, amelyben a kívánt kész alakot 

a kiinduló alakból fokozatosan, lépésről lépésre lehet, illetve kell megközelíteni. 

A kész alak fokozatos megközelítése összefüggésben van a kovácsdarab anyagának 

alakíthatóságával, a süllyesztéküregben lejátszódó üregtöltési viszonyokkal, a takarékos 

anyagfelhasználással és a süllyesztékszerszám kíméletes igénybevételével. Így az optimális - 

más szóval minimális költséggel végzett - kovácsolás leglényegesebb feltétele a lépcsőzetes, 

előalakítással és előkovácsolással végzett gyártás. 

Az 5.24. ábra jól szemlélteti a rendelkezésre álló módszerek alkalmazási lehetőségeit. Az 

ábrán látható, hogy a kiinduló terméktől a kész darabig eljuthatunk úgy, hogy a rendelkezésre 

álló valamennyi lépcsőre szükség van, vagy úgy, hogy csak néhány, esetleg csupán egy lépést 

alkalmazunk. Az, hogy a kész darabot hány lépcsőn keresztül közelítjük meg, függ a darab 

alakjától, nagyságától, a rendelkezésre álló gépparktól, a darab anyagának alakíthatóságától, a 

hőmérsékleti viszonyoktól, a sorozatnagyságtól és még számos más tényezőtől. 
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5.24. ábra A süllyesztékes kovácsolás gyártási módszerei 

 

Az 5.24. ábrán az anyagelosztás olyan előalakítást jelent, amelyben az előalakított 

keresztmetszet alakra nem, de nagyságra megegyezik a későbbi kész alak sorjával és leégési 

veszteséggel növelt keresztmetszetével. 

A hajlítást görbült daraboknál általában az anyagelosztást követően alkalmazzák. Ritkán 

fordul elő, hogy valamilyen ok következtében csupán az előkovácsolás, vagy a 

készrekovácsolás után hajlítanak. 

Az előkovácsolás feladata a kész alak lehető legjobb megközelítése. Előkovácsoláskor a 

keresztmetszet nagysága azonos a kész keresztmetszet sorjával növelt nagyságával, alakja 

pedig hasonlít a kész alakra. 
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A készrekovácsolás feladata a készüreg tökéletes kitöltésével a méretpontosság, az alak- és 

helyzetpontosság biztosítása. A készüregben az alakváltozás nagyon kis mértékű. 

A süllyesztékes kovácsolást végezhetik egy, vagy több üregben. Az, hogy milyen módszert 

választunk, több tényezőtől függ: a kovácsdarab alakjától, tömegétől, a rendelkezésre álló 

gépi berendezésektől, az üzem gépesítési fokától stb. A gyártás lehetséges módszerei:  

 kovácsolás egy üregben, előkovácsolás nélkül,  

 kovácsolás egy üregben, előkovácsolással,  

 kovácsolás egy gépen, több üregben,  

 kovácsolás több gépen, több üregben. 

 

5.3.5.3.1 Kovácsolás egy üregben, előkovácsolás nélkül 
 

Ezt a módszert főleg kis sorozatoknál, alakító berendezésekkel rosszul ellátott üzemekben 

alkalmazzák, jóllehet az eljárásnak sok hátránya van. Az üreg biztos töltése miatt nagy 

anyagfelesleggel kell dolgozni, a nagy mennyiségű sorja alakítása miatt sok ütésre van 

szükség, nagy az alakítás munkaszükséglete, jelentős a szerszám-igénybevétel (bár ez utóbbi a 

kis sorozatnagyság miatt nem szokott problémát jelenteni). A 5.25. ábra az együreges, 

előkovácsolás nélküli kovácsolás folyamatát szemlélteti. 

 
5.25. ábra Együreges előkovácsolás nélküli kovácsolás folyamata 

 

 

5.3.5.3.2  Kovácsolás egy üregben, előkovácsolással 
 

Nagyobb sorozatú, bonyolultabb alakú kovácsdarabok süllyesztékes kovácsolása 

előkovácsolás nélkül gazdaságtalan. Minél nagyobb a darabszám, annál nagyobb mértékű 

előkovácsolás célszerű. 

A közepesen gépesített kis- és középsorozatban termelő kovácsüzemek a szabadalakító 

előkovácsolást használják. A szabadalakító kovácsolással előalakított darab kerül a 

süllyesztéküregbe (5.26. ábra). Ezzel az eljárással növekszik a szerszámok élettartama és a 

kovácsdarabok méretpontossága, az előkovácsolás nélkül történő alakításhoz képest csökken 

az anyag-felhasználási együttható. 
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5.26. ábra Kovácsolás egy üregben, elővácsolással 

 

Az eljárás egyik hátránya az, hogy a szabadalakító kovácsolás termelékenysége sokkal kisebb, 

mint a készrekovácsolásé. Ezért egy süllyesztékes gép kiszolgálásához több előalakító gép 

szükséges. Előalakítás közben a darabok nagyon lehűlnek, alkalmatlanná válnak azonnali 

továbbkovácsolásra, ezért újból fel kell melegíteni. A másodszori melegítés hátránya - a 

növekvő energia-felhasználás mellett - az, hogy a darabok újból revésednek, ami 

anyagveszteséget jelent. Ez természetesen már eleve nagyobb tömegű kiinduló darabot 

igényel. 

 

5.3.5.3.3 Kovácsolás egy gépen, több üregben 
 

A módszer alkalmazása elsősorban a közép- és nagysorozatú gyártásban (500-5000 darab) 

indokolt. Ilyenkor ugyanazon süllyesztékszerszámban helyezik el a készüreget és az 

előalakító ürege(ke)t is (5.27. ábra). Az előalakítás és a készrealakítás egy meleggel történik. 

 
5.27. ábra Kovácsolás egy gépen, több üregben 
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Az előalakítás során a reve lepereg a darab felületéről, így a készüregbe tiszta felületű darab 

kerül. A kovácsdarab felülete sima lesz, így kis ráhagyással lehet kovácsolni. A készüreg 

élettartama növekszik, mert a nagyfokú előalakítást követően már csak kismértékű alakításra 

van szükség. A jó anyagelosztás miatt kicsi lesz a sorja, tehát javul az anyag-felhasználási 

együttható. Az eljárás hátrányai: a drága süllyesztéktömb, az alsó szerszámfél erős 

felmelegedése, a süllyesztékek excentrikus igénybevétele és az üregek egyenlőtlen kopása. 

Mindezen hátrányok ellenére a süllyesztékes kovácsüzemek nagy része ezt a gyártási 

módszert alkalmazza. 

 

5.3.5.3.4 Előalakítási módszerek 
 

A süllyesztékes kovácsüzemekben leggyakrabban alkalmazott előalakítási módszerek: 

előalakítás a süllyesztékszerszámban elhelyezett előalakító üreg(ek)ben, a kovácshengerlés, a 

lemezidom-vágás, a villamos duzzasztás stb. 

 

a) Előalakítás a süllyesztékszerszámban elhelyezett előalakító üregekben 

Az előalakításra használt üregeket a kovácsdarab alakjától, bonyolultságától és a kovácsolási 

technológiától függően kell megválasztani. Az alkalmazható előalakító üregek: nyomó, 

alakító, anyagelosztó, nyújtó és hajlító üreg. Ezen kívül a szerszámon esetleg duzzasztó 

felület is lehet. 

 

A nyomó üreg 

A nyomó üregben a darab hossztengelye mentén végzünk anyagelosztást (5.28. ábra). A 

darabot munka közben nem forgatják. Az anyag egy része oldalirányban áramlik és a darabot 

szélesíti. A darab a készüreg osztósíkjával párhuzamosan fekszik az üregben, tehát a 

következő üregbe fordítás nélkül kerül át. A nyomó üregbe a kiinduló darab, esetleg egy már 

előnyújtott darab kerül. Az üreg általában a süllyesztékszerszám szélére kerül. 

 
5.28. ábra Anyagelosztás a nyomó üregben 

 

Az alakító üreg 

Az alakító üreget akkor alkalmazzák, ha a kovácsdarab nem szimmetrikus és keresztmetszetét 

nem kell nagymértékben előalakítani (5.29. ábra). A munkadarabot a későbbi osztósíkjával 

állítják az ütés irányába, ezért a következő üregbe 90°-os fordítással kerül. Alakítás közben a 

darabot nem forgatják és általában egy ütéssel elvégzik az alakítást. 
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5.29. ábra Alakítóüreg alkalmazása 

 

Az anyagelosztó üreg 

Az anyagelosztó üreg a darab anyagát a kovácsdarab hossztengelye mentén térfogatának 

megfelelően elosztja. Nyitott üreget (5.30. ábra) akkor használnak, ha kevés anyagot, zárt 

üreget (5.31. ábra) akkor, ha sok anyagot kell elosztani. A zárt anyagelosztó üreg korlátozza a 

szélesedést, ezáltal elősegíti az anyagelosztást. A darabot az ütések között elforgatják, de 

tengelyirányban nem tolják el. Az ütések száma 3...10. Az anyag tengelyirányú áramlását 

elősegíti az, hogy a nyomó felületek a vízszintessel szöget zárnak be. A nyitott üreget a 

szerszám szélén helyezik el. 

 
5.30. ábra Nyitott anyagelosztó üreg 

 

 
5.31. ábra Zárt anyagelosztó üreg 

 

A nyújtó üreg 

Ha a kiinduló darab keresztmetszetének csökkentésére van szükség, nyújtó üreget 

alkalmazhatnak (5.32. ábra). A behelyezett darabot az ütések között 90°-kal elforgatják, 

miközben előre tolják. A nyújtott szelvény alakja négyzetes. 

A nyújtást a nyújtó felület végzi, az üreg többi része a darab elgörbülését akadályozza meg, 

illetve meghatározza a pontos nyújtási hosszúságot. A nyújtó üreg bizonyos esetekben 

kombinálható az anyagelosztó üreggel is. 
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5.32. ábra Nyújtó üreg alkalmazása 

 

A hajlító üreg 

Görbe, hajlított darabok gyártása kovácsolással gyakori feladat. A kiinduló darab tervezésekor 

ezért mindig meg kell vizsgálni, hogy a szükséges hajlítást a süllyesztékes kovácsolás előtt, 

közben, vagy utána célszerű-e elvégezni. Nyilvánvaló, hogy a döntésnek a technológián túl 

gazdaságossági vonatkozásai is vannak: a tört osztófelülettel gyártott süllyesztékszerszám 

drágább, mint a sík osztófelülettel elkészített. A hajlító üreget a süllyesztéktömb szélén 

helyezik el. 

 
5.33. ábra A hajlítás művelete 

 

A hajlító üregben a darab osztósíkjával az ütés irányában áll, a következő üregbe 90°-kal 

elfordítva kerül. A hajlítást a kész előtti üreget megelőzően végzik, ezért a hajlítás előtt 

minden egyéb előalakítást el kell végezni. 

A hajlítást el lehet végezni változatlan keresztmetszettel (5.33./a. ábra), vagy keresztmetszet-

csökkenéssel és a hajlított rész egyidejű nyújtásával (5.33./b. ábra). Nyújtás nélkül akkor 

hajlítanak, ha a hajlított lépcsők távolsága nagy. Bárhogy is történik a hajlítás, a tervezéskor 

figyelembe kell venni azt, hogy a hajlításkor a belső (nyomott) részen az anyag felzömül, míg 

a külső (húzott) részeken anyaghiány keletkezik. 

 

A duzzasztó felület 

Duzzasztó felületet akkor használnak, ha függőleges helyzetben kovácsolható, lapos 

darabokat kell előalakítani. A megfelelő méretű síkfelületet a süllyeszték valamelyik oldalán 

képezik ki, és a szerszám élét nagy sugárral lekerekítik. 

 

A levágó kés 

Ha rúdból kovácsolnak, akkor a kovácsdarabot a rúd végéről el kell távolítani. Erre szolgál a 

levágó kés, amelyet a süllyesztékszerszámra erősítenek fel, vagy levágó üregként a 

süllyesztéktömbben alakítják ki a szerszám homloklapjának, vagy hátsó oldalának szélén 15-
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20°-os szögben. A hátsó elhelyezés a kedvezőbb, mert nem okoz a darabon benyomódást, és 

nem gyűri össze a sorját. 

 

b) Előalakítás kovácshengerléssel 

A kovácshengerlés a hengerlés és a süllyesztékes kovácsolás kombinációja. Célja a kiinduló 

anyag nyújtása és bizonyos alakadás (5.34. ábra). Az alakítást két együtt dolgozó, ellentétes 

forgásirányú henger végzi. A hengerek forgásiránya állandó, egy-egy alakítás egy-egy 

fordulatot vesz igénybe. 

 
5.34. ábra Kovácshengerlés 

 

A két munkahengerre süllyesztékes szerszámokat, ún. szegmenseket erősítenek, amelyek 

általában a hengerkerület felét foglalják el. A hengerek átmérőjét az alakítandó hosszúság 

határozza meg. A kovácsdarabot akkor vezetik a szegmensek közé, amikor azok egymástól 

eltávolodnak. A hengerek forgásiránya olyan, hogy a közéjük ütközőig betolt munkadarabot 

annak alakítása közben a kovács felé visszatolják. Egy hengerpárra egymás mellé általában 

több szegmenspárt helyeznek el, így a darab méreteitől és alakjától függően többszúrásos 

alakítást lehet végezni. 

A kovácshengerlés előnyei a nyújtókovácsolással szemben:  

 nagyobb termelékenység;  

 nagyobb méretpontosság, ennek következtében anyag-megtakarítás;  

 egyforma és pontos darabok készíthetők;  

 a lehűlés kisebb, így általában nincs szükség közbülső melegítésre. 

 

5.3.5.3.5 Az alakító gép megválasztása 
 

A süllyesztékes kovácsolás műszaki megvalósíthatósága szempontjából alapfeltétel, hogy az 

alakító gépre jellemző F – hs (erő-magasságcsökkenés) görbe a képlékenységi görbe felett 

haladjon (38. ábra). A technológiatervezőnek tehát ismernie kell mind a rendelkezésre álló 

gépek F – hs jelleggörbéjét, mind az alakító erő változását a magasságcsökkenés 

függvényében. Különösen fontos az üregtöltés befejezéséhez, azaz a teljesen kitöltött üreghez 

tartozó erőmaximum (Fal,max) ismerete. 
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5.35. ábra Az alakító gépre jellemző F-hs görbe és a képlékenységi görbe viszonya 

 

Az alakító gép kiválasztását illetően a tervezői feladat a következőképpen fogalmazható meg:  

 az alakító gép adott, csak az ellenőrzést kell elvégezni,  

 adott gépi berendezések közül kell kiválasztani a legmegfelelőbbet,  

 az alakító gép minden kötöttség nélkül választható. 

Süllyesztékes kovácsolás esetén a választáshoz szóbajöhető legfontosabb alakító gépek:  

 kalapácsok,  

 mechanikus (forgattyús) sajtók,  

 csavarsajtók. 

A felsorolt gépek nagyságrendi összehasonlítása általában nehézségekbe ütközik, mivel nem 

azonos jellegű gépekről van szó. 

A kalapácsok munkától függő gépek. Legfontosabb paraméterük a munkavégző képességük. 

A mechanikus sajtók jellegüket tekintve úttól függő gépek, fő paraméterük a megengedhető 

névleges alakító erő. A dörzshajtású csavarsajtók a kalapácsok és a mechanikus sajtók között 

helyezkednek el. Munkafüggő gépek, ennek ellenére legfontosabb paraméterük a 

megengedhető legnagyobb alakító erő. 

A három alakító géptípus összehasonlítását könnyíti meg az 5.36. ábra. Erről az elvi ábráról 

leolvasható, hogy a kalapács viszonylag nagy erő kifejtésére képes, kis munkavégző képesség 

mellett. A forgattyús sajtóknál fordított a helyzet. Az ábrából az is megállapítható, hogy a 

maximális alakító erő viszonya a forgattyús sajtó és a kalapács között kb. 1 : 2, míg a 

munkavégző képesség 4 : 1. Ebből az következik, hogy a kalapácsokat olyan kovácsdarabok 

alakítására célszerű használni, amelyek nagy alakító erőt igényelnek, a forgattyús sajtókat 

pedig a nagy alakító erőt igénylő kovácsdarabokhoz. 
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5.36. ábra Az alakító géptípusok összehasonlítása 

 

A kalapácsoknak azt a hátrányát, hogy viszonylag kicsi a munkavégző képességük, a 

gyakorlatban úgy küszöbölik ki, hogy több ütéssel végzik az alakítást. Az első ütések 

biztosítják az alakításhoz szükséges munka jelentős hányadát, a további ütések során az 

alakító erő gyorsan növekszik, a végzett munka csökken (5.37. ábra). Az utolsó, készrealakító 

ütéshez már igen nagy erő tartozik, míg a hasznos munka (a görbe alatti terület) közeledik a 

nullához. 

 
5.37. ábra Kalapács alkalmazásakor az alakító erő és a végzett munka alakulása 

 

A dörzshajtású csavarorsós (frikciós) sajtókat a forgattyús sajtókkal összevetve az állapítható 

meg, hogy az orsós sajtókhoz nagyobb alakító erő és kisebb munkavégző képesség tartozik. 

Az orsós sajtókat a kalapácsokkal összehasonlítva kitűnik, hogy az orsós sajtók munkavégző 

képessége nagyobb, ugyanakkor a megengedhető maximális alakító erő kisebb. 

Az alakító gépek beruházási és üzemeltetési költségeit alapul véve az a tapasztalat, hogy a 

kalapácsok olcsóbbak, mint a forgattyús sajtók. A forgattyús sajtók viszont azzal az előnnyel 

rendelkeznek, hogy megfelelő előalakítás esetén az üregtöltés egy lépésben (egy lökettel) 

elvégezhető. A forgattyús sajtók gazdaságos üzemeltetése attól függ, hogy milyen hasznos 

löketszámmal dolgoznak. A növekvő sorozatnagyságok a forgattyús sajtóknak kedveznek. Az 

500 darabnál kisebb sorozatok kovácsolása általában kalapácsokon gazdaságosabb. A 

forgattyús sajtók fölénye az 1000 darabnál nagyobb sorozatoknál kezdődik. 

Az alakító gép kiválasztásának egyik alapja a kovácsdarab alakja, különös tekintettel a b/h 

(szélesség/magasság) viszonyra. Gyakorlati tapasztalatok szerint ha a b/h viszony 3-nál 
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kisebb, akkor általában inkább a sajtók, ha a b/h nagyobb 8-nál, akkor mindig a kalapácsok a 

gazdaságosabbak. 

5.3.5.4 A kovácsolás hőmérsékleti viszonyai 
A kovácsolás egyik feladata a munkadarab mechanikus tulajdonságainak a javítása, ami 

általában a lehető legfinomabb szemnagyságot kívánja meg. A legtöbb kovácsolható acélban 

az átalakuló ausztenit akkor a legfinomabb szemnagyságú, ha az alakítás utolsó 

munkamenetét valamivel az A3 hőmérséklet fölött, legalább 15...20 %-os keresztmetszet-

csökkenéssel végezzük. Ha ezt követően a szokásos módon, levegőn hűtjük le a 

kovácsdarabokat, akkor azok szövete és tulajdonságai a normalizált acélokéhoz lesz hasonló. 

A kovácsolás hőmérséklet-tartományát többféle paraméter határozza meg. A kovácsolási 

hőmérséklet felső határát metallurgiai tényezők is korlátozzák: erőteljes a revésedés, 

dekarbonizálódás és durvakristályosodás lép fel. A tartomány alsó határa közelében javulnak 

az acél mechanikai tulajdonságai, de növekszik az alakítási szilárdság. A kovácsolás 

gyakorlatában leggyakrabban felhasznált acélok kovácsolási hőmérséklet-tartománya 850 ... 

1200 °C. 

Az acélok kovácsolási tartományát az 4.38. ábra szemlélteti. Általános szempont, hogy a 

kovácsolás befejező hőmérséklete a GOS vonal felett legyen. Tapasztalatok szerint 900 °C 

alatt növekvő alakítási szilárdság mellett jelentősen csökken az alakíthatóság. Ha nagyon 

lecsökken a kovácsolás hőmérséklete, akkor a kis karbontartalmú acélok kovácsolásakor 

fennáll a durva szemcsés újrakristályosodás veszélye. Hipereutektoidos acélok alakításakor a 

kovácsolás befejező hőmérsékletet általában nem lehet az SE vonal fölött tartani, mert az 

irreálisan nagy érték lenne. 

 
5.38. ábra Acélok kovácsolási tartománya 

 

A vas-karbon diagram jellemző pontjainak helyzetét a különböző ötvözők megváltoztatják. A 

ferritképző ötvözők például az A3 hőmérsékletet növelik, az ausztenitképzők pedig 

csökkentik. Ha ezek figyelembe vételével meghatározzuk az adott ötvözetre vonatkozó A3 

hőmérsékletet, akkor a kovácsolás befejező hőmérséklete: 

 

 

 

 

 
(17) 
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5.4 Csőgyártás 
 

5.4.1 Csőhengerlés 

 

 

A csőhengerlés első művelete a lyukasztó hengerlés: 

 
5.39. ábra Mannesmann lyukasztóhengerlés elve 

 

A Mannesmann lyukasztó hengerlés elvét az 5.39. ábrán szemléltetjük. Az állvány három 

hengerének tengelye nincsen egy síkban. Az a munkahengerek tengelyei egymással 3.. .15° 

között változtatható szöget zárnak be. A hengerek egy irányban forognak. A körszelvényű 

munkadarab a hengerek között forog és hosszirányban halad át a hengerek és a rögzitett tüske 

által alkotott hengerrésen, miközben felületi pontjai csavarvonalat írnak le. 

A munkahengerek alakja két talpával egymáshoz illesztett, csonkakúp alakú. A darabot alul 

vezetőlap, felül vezető görgő tartja megfelelő helyzetben. A c tüske benyúlik a hengerek közé 

és csúcsa gyakorlatilag ott helyezkedik el, ahol a hengerek közti rés a legszűkebb. 

A munkadarab előrehaladását a hengerek forgása és ferde helyzete biztosítja. A lyukasztás 

bonyolult feszültségi állapot következménye. A belépő oldalon a hengerrés fokozatosan 

szükül és a darab külső, a hengerrel érintkező, mindig változó rétegeiben nyomófeszültségek, 

a magrészben viszont tartósan huzófeszültségek ébrednek. Ezek hatására a tuskó középső 

része, magja, ahol a legnagyobb feszültségek ébrednek, felszakad, és megindul benne a 

lyukképződés. A darab tengelyében elhelyezett tüske tehát nem lyukaszt, csak tágitja a lyukat 

és biztosítja a darab egyenletes falvastagságát. 

A Mannesmann eljárással  60... 700 mm között változó átmérőjű nyers csövek alakítható ki 

 350.. .1300 mm átmérőjű hengerekkel. 

A nyújtó hengerlés. Az előlyukasztott buga, vastagfalú nyerscső megfelelő méretre és 

falvastagságra való tobábbnyújtására a pilger hengerlést és a dugós csőnyújtóhengerlést 

alkalmazzák. 

A pilger hengersor lényeges része egy duó hengerállvány és az adagoló vagy etető készülék. 

A hengerek kovácsolóhengerlést, ütve hengerelnek. A cső külső átmérőjének megfelelő 
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körszelvényű üreg a teljes henger kerületének csak kb. félhosszán van kimunkálva, a másik 

fél hengerkerület a munkadarabbal nem érintkezik. Tehát a hengerkerület egyik felén kisebb, 

másik felén nagyobb átmérőjű a bevágott körüreg (5.40. ábra). 

 
5.40. ábra Pilgerhenger üregezése 

 

 
5.41. ábra Pilger csőnyújtóhengerlés 

 

A hengerlés menete a következő: az előlyukasztott nyerscsövet általában közbeeső melegítés 

nélkül ráhúzzák az adagoló készülék hengeres tüskéjére, melynek hossza nagyobb a nyerscső 

hosszánál, átmérője pedig egyezik a kész cső belső átmérőjével. Az adagoló készülék a 

beadás irányával szemben forgó hengerek üregébe szúrja a nyerscső elejét. Természetesen ez 

csak akkor lehetséges, ha éppen a nem dolgozó, a nagy átmérőjű hengerkerület képezi az 

üreget. A beszúrás után a nyerscső eleje a hengerek tengelyén átfektetett sík mögött van (5.41. 

ábra). Közben a folytonosan - a beadás irányával szemben - forgó hengerek kis átmérőjű 

dolgozó része bekapja a darabot és üregének megfelelő méretre nyújtja le a dolgozó 

félkerületnek megfelelő hosszon. Ebben a szakaszban a hengerek a csövet a tüskével együtt a 

beadás irányával ellentétes irányban visszatolják (5.41. ábra). Ezután ismét az a szakasz 

következik; a tüske előrejön és egyúttal 90°-kal elfordul. Mivel az adagoló készülék 

folytonosan halad előre (hátrafelé mozgást csak az adagoló készülék tüskéje és a cső végez), 

így mindig újabb és újabb csőrészek kerülnek az üregbe. A leírt folyamat addig ismétlődik, 

amíg a teljes csőhossz kihengerlésre nem kerül. 

A hengerlés befejezése után a tüskét az adagoló készülék hátrahúzásával húzzák ki a csőből, a 

cső ezután áthalad a hengerek mögött elhelyezett görgősoron, majd melegfűrésszel levágják a 

nyersen maradt fejrészt. 

Pilgerezéssel  50.. .60 mm külső átmérőjű és minimálisan 2, 5 mm falvastagságú csövek 

hengereIhetők. 

A dugós csőnyújtóhengerlés. A csőnyújtást különböző méretű körüregekkel ellátott duó 

henger páron végzik, amely előtt a kilépő oldalon a csővel szemben hosszú rúdra erősített 

kúpos dugó helyezkedik el. A hengerek a lyukasztó hengertől érkező nyers csövet a hengerek 

és a dugó által alkotott üregen húzzák át. Tehát a cső belső átmérőjét a dugó, külső átmérőjét 
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a hengerüreg szabja meg. A dugó helyzetét hosszú hűtött támasztórúd rögzíti, amelyet a 

hengerlési nyomás kihajlásra vesz igénybe. A hengerlés munkamenete az 5.42. ábrán látható.  

 
5.42. ábra Dugós csőnyújtó hengerlés 

 

A cső falvastagságának csökkentése fokozatosan nagyobb átmérőjű dugók használatával 

történik. 

Az eljárással  60.. .350 mm átmérőjű, max. 14 m hosszú csövek hengerelhetők. 

Csőtágító hengerlés. A lyukasztó és nyújtó csőhengersorok csak max.  700 mm csövek 

gyártására alkalmasak. Nagyobb átmérőjű csövek gyárthatók Erhardt eljárással, amely a 

csőfal teljes nyújtóhengerlésével állítja elő a nagyobb átmérőjű csövet. A csőtágító hengerlés 

munkamenetét az 5.43. ábra szemlélteti. A tágítás elve hasonló a duó hengerpáron végzett 

lemezhengerléshez. Az alsó henger közvetlenül hajtott, a felső és a cső belsejében levő henger 

súrlódó kapcsolón keresztül kapja a hajtást. Az eljárással 6 m-es átmérőjű csövek is 

előállíthatók. 

 
5.43. ábra Erhardt-féle csőtágító hengerlés 

 

5.4.2 Csősajtolás 

 

Sajtolással kiváló mechanikai tulajdonságú, méretpontos csövek állíthatók elő öntött, vagy 

hengerléssel előnyujtott tuskóból egy menetben. Csősajtolással 25.. .100 mm külső átmérőjű 

és minimálisan 2.. .2,5 mm falvastagságú 6-15 m hosszú csövek gyárthatók. Elsősorban a kis 

alakítású ellenállású, viszonylag alacsony olvadáspontú fémekből, alumíniumból, rézből és 

ötvözeteiből készíthetők csövek. Újabban a nagy alakítási ellenállású, rosszul alakítható acél- 

és fémcsövek gyártására is alkalmazzák. 
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5.4.3 Hegesztett csövek gyártása 

 

A csőhegesztés kiinduló anyaga acélszalag, vastagsága egyezik a készítendő cső 

falvastagságával, szélessége pedig a falközépen mért csőkerülettel. A gyártás két folyamatból 

áll: 

1. a szalag behajtása hasított csővé, 

2. a hasított cső résének összehegesztése. 

Az acélszalagnak hasított csővé való hajtását görgősorok végzik. A hasított cső 

összehegesztése legtermelékenyebben ellenállás hegesztéssel végezhető. 

Az ellenállás csőhegesztés folyamata. A vezetőgörgőkkel összeszorított rés kétoldalán 

hegesztőtárcsa gördül. A tárcsák anyaga a villamosságot és a hőt jól vezető, melegszilárd 

rézötvözet. Közöttük kisfeszültségre és nagy áramerősségre transzformált áram folyik. Az 

átfolyó áram a tárcsák között a hegedés hőmérsékletére hevíti a csőrést, amely a vezetőgörgők 

nyomása alatt összeheged. 

A korszerű, automatizált csőhegesztő gépek termelékenyek. Hegesztési sebességük 20.. .30 

m/perc. Különleges alakító hengerek segítségével előállíthatók négyszög, trapéz és egyéb 

bonyolult alakú csövek is. 

A 200 mm-nél nagyobb átmérőjű csövek széles szalagból spirálisan hajlítva védőpor alatti 

ívhegesztéssel készülnek. Ez 60 atmoszférát meghaladó nyomásra is felhasználható. A nem 

rozsdásodó acélcsövek nikkel és egyéb színesfémcsövek gyártására legjobban bevált az argon 

védőgázas ívhegesztés. A hasított csövet itt is szalagból, görgősorok segítségével állítják elő 
 

5.5 Huzal-, rúd- és csőhúzás 
 

A melegen hengerelt vagy sajtolt huzal, rúd és cső méretpontossága és felületi minősége a 

melegalakítás sajátosságainak megfelelően legtöbbször nem éri el a kívánt mértéket. A 

meleghengerléssel előállítható acélhuzal átmérője 5.. .6 mm, felülete revés, az átmérő 

méretingadozása. + 6%. A melegen hengerelt acélcső elérhető legkisebb falvastagsága 2,5,. .3 

mm, a sajtolt színesfém csöveké pedig 2.. .2, 5 mm. Méretpontosságuk és felületi minőségük 

szintén nem kielégítő. 

A melegalakítással előállított huzal, rúd és cső kívánt méretű, nagy méretpontosságú és 

megfelelő felületi minőségű félgyártmánnyá hideghúzás sal alakítható ki. Hidegen húzzuk 

ezeket a félgyártmányokat akkor is, ha mechanikai tulajdonságaikat a hidegalakítás okozta 

keményedéssel kívánjuk javítani. 

Hideghúzással a huzal, rúd és cső keresztmetszete, átmérője úgy csökkenthető, hogy azokat 

kúposan kiképzett csökkentő keresztmetszetű szerszámon, húzógyürün húzzuk át. A csőhuzás 

egyszerűbb esete az átmérő csökkentés, ekkor a cső falvastagsága lényegesen nem változik. 

Ellenben, ha a csőhúzást megfelelően megválasztott átmérőjű dugóval végzik el, akkor a cső 

átmérője és falvastagsága is csökken. 

Az egy húzással elérhető keresztmetszet csökkenés lágyacélok esetében 20...30%, ötvözött 

keményacéloknál pedig 10...15%. A képlékeny színesfémek esetében az egy húzással elérhető 

fogyás 25...35% is lehet. Ha ezeknél nagyobb keresztmetszett csökkenésre van szükség, akkor 

egymás után több húzást alkalmaznak. A húzások számának, helyesebben a több egymást 
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követő húzásban elérhető keresztmetszet csökkenésének az adott munkadarab keményedése 

szab határt. A keményedés következtében az anyag képlékenysége, alakíthatósága csökken és 

az anyagra jellemző keresztmetszet csökkenés után a képlékenység visszaállítása, a 

továbbhúzhatóság céljából a munkadarabot hőkezeléssel lágyítani kell. 
 

5.5.1 Huzal-, rúd- és csőhúzógépek 
 

A huzalhúzást húzógépen, a rúd-, és csőhúzást húzópadon végzik. Ezek a gépek az alakítás 

jellegének megfelelő vonóerőt fejtenek ki az előkészített, a szerszámba befűzött, 

munkadarabot gépi erővel működtetett fogóval a szerszám üregén áthúzzák. 

A huzalhúzógépek lehetnek egyszeresen húzók vagy többszörösen húzók. Az egyszeresen 

húzó gépeken a húzás úgy történik, hogy a nyers huzalkarikát, a kiinduló anyagot a lecsévélő 

dobra helyezik, a huzal kihegyezett végét a szerszám üregén kézi erővel fogó segítségével 

áthúzzák. A huzal végét a húzódobhoz erősítik, melyet a huzal rögzítése után forgásba 

hoznak. A húzódob forgása közben a huzalt felcsévéli és közben áthúzza a húzógyűrűn (5.44. 

ábra)  

Az egyszeresen húzó gépeknél lényegesen nagyobb teljesítményűek a többszörösen 

húzógépek, melyeken a huzal a húzóüregek egész során fut keresztül (5.45. ábra). Minden 

húzógyűrű után egy- egy dob helyezkedik el, melyekben a huzal csak néhányszor van 

körülcsavarva. Feladatuk, hogy az egyes húzógyűrűkön az egyenletes áthúzást biztosítsák. A 

húzott, vékony huzalt az utolsó dobon csévélik fel. Miközben a huzal az egymás után 

következő üregeken áthalad, keresztmetszete csökken, hosszúsága nő. Ez azt jelenti, hogy a 

huzal fokozatosan növekvő sebességgel fut át az egymást követő üregeken. Ezért az egymást 

követő dobokat növekvő fordulatszámmal hajtják meg. A keresztmetszet csökkenését, a 

meghosszabbodást és az egyes húzódobok kerületi sebességét a gyakorlatban pontosan 

összehangolni nem lehet, ezért a huzal az egyes húzódobokon bizonyos mértékig csúszni fog. 

Az ilyen rendszerű húzógépeket ezért csúszvahuzógépeknek nevezzük. 

 
5.44. ábra Egyszeres huzalhúzógép 
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5.45. ábra 

 

A csúszás okozta hátrányokat kiküszöbölik a csúszás nélküli húzógépek, amelyek lényegileg 

több, egyszeresen húzó gépből állnak. Ezek a gépek a húzódob alsó részén felgombolyított 

huzalt a dob felső részén egyidejűleg legombolyítják és a következő húzódobbal 

továbbhuzzák. A fel- és legombolyítás és továbbhuzás csakúgy lehetséges, ha a dobon 

legalább annyi huzalmenet van, hogy a fellépő súrlódóerő a szükséges húzóerőnél nagyobb. 

A rúd- és csőhuzópadokon rendszerint csak egy húzószerszámot alkalmaznak. A húzópad 

hengerelt vagy öntöttacél gerendákból épített pálya, melyet a vízszinteshez kis döntéssel 

készítenek. A húzópályán kerekeken fut a vonóhoroggal ellátott, felfelé húzó kocsi. A kocsi 

fogójával megfogják a munkadarab a szerszámból kinyúló részét, majd a horgot beakasztják 

az állandó mozgásban lévő zárt húzóláncban (Gall-lánc), amely a kocsit magával viszi. A 

húzóláncot, amely a húzópálya két tartója között mozog, a pálya két végén rögzített 

lánckerekek tartják mozgásban. A húzás befejezése után a vonóhorog kiakad a láncból, és a 

húzókocsi a lejtősen készített pályán visszafut. 
 

5.5.2 Húzószerszámok 

 

A nagyobb átmérőjű rudak, huzalok gyártására, a gyorsacélból, keményfémből készített 

szerszámokat, a vékonyabb huzalok készítésére a kerámikus vagy a gyémánt húzóköveket 

használják. Az acélházba foglalt húzókövet az 5.46. ábra szemlélteti. 

 
5.46. ábra Húzószerszám 

 

A húzószerszám leglényegesebb részei a húzóüreg, amely három részből áll: a bevezető 

tölcsérből, az alakító munkát végző húzókúpból és a húzott anyag pontos méretét megszabó 

kalibráló hengerből. Különösen nagy gondot fordítanak a húzókúp illetve a húzószög helyes 

beállítására. A húzószög alatt a húzókúp kúpszögének (2α) felét (α) értjük. Gyakorlati 
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tapasztalatok szerint a lágyacélhoz való húzószerszám legkedvezőbb húzószöge 7...8°-os, 

patentozott acélhoz 6...7°-os, cső- és rúdhúzáshoz általában 7...8 -os, alumínium húzásához 

7... 8 -os, alumíniumcső húzásához 3.. .6°-os húzószögű szerszámot használnak. A húzó 

szerszám élettartama és a húzott anyag felületi minősége szempontjából igen fontos az 

átmenetek legömbölyítése és a húzókúp továbbá a kaliber felületének tükörfényesre való 

polírozása. 

 

5.5.3 A húzás technológiája 

 

A melegen hengerelt huzal, rúd és cső felülete revés. A revét kénsavas, sósavas pácolással, 

vagy mechanikai úton távolítják el. Főként a kénsavas pácolást használják, töménysége 

15...20%-os, hőmérséklete 40...50°C. 

Ahhoz, hogy a munkadarabot a húzóüregbe be lehessen húzni, a végén a keresztmetszetét le 

kell csökkenteni, hegyezni kell. A kisebb keresztmetszetű darabokat hegyezőgépen, a 

nagyobbakat gépi kalapácson hegyezik. A hegyezőgép kovácshengerekhez hasonló, változó 

keresztmetszetű kúpos üreggel ellátott duó henger. 

 

A szabálytalan keresztmetszetű, alakos szelvényeket villamos hegyezőgéppel hegyezik. A 

húzandó darabot ellenálláshevítéssel felmelegítik és egyidejűleg húzóigénybevétellel 

elszakítják. A kontrakció helyén a rúd elvékonyodik. 

A munkadarab húzás következtében megkeményedik, ezért 40.. .60%- os alakváltozás után 

lágyítani kell. A huzalok lágyítása történhet redukáló atmoszférájú kemencében, ekkor 

hőkezelés után nem kell pácolni az anyagot. 

A közepes és nagy széntartalmú acélhuzalok különleges hőkezelése a patentozás. Ennek 

lényege, hogy a huzalt az edzési hőmérsékletről 850...900°C-ról olyan sebességgel hűtik le, 

hogy ferritmentes szorbit keletkezzék. A hűtést 400...450°C-os ólomfürdőben vagy 

különleges sófürdőben végzik. A patentozássál előállított szorbitos szerkezet szívós, 

továbbhúzható, így a huzal szakítószilárdsága továbbhúzással, további alakítással még 

növelhető. Megfelelő C-tartalom esetén 3000... 3500 N/mm
2
 szakítószilárdság is elérhető. 

Húzáskor a fellépő súrlódás csökkentésére a munkadarabot és a szerszámot kenni kell. A 

kenőanyag lehet szappanos víz, marhafaggyú és különböző kenőolajok keveréke. Ekkor 

nedves húzásról beszélünk. Száraz húzás esetén a kenőanyag savmentes szappanpor vagy 

olajos grafitpor. A kenőanyag húzás közben összefüggő kenőanyagfilmmel vonja be a 

szerszámon áthaladó munkadarab felületét. Nedves húzás esetében a húzószerszámok és 

részben a húzódarabok bemerülnek a kenőanyag fürdőbe, így a kenőanyag egyúttal hűt is. 

A cső- és rúdhúzás sebessége 1.. .2 m/perc. Huzalok, vékony huzalok húzási sebessége több 

száz, esetleg több ezer méter percenként. 

A hidegen húzott anyagok felületi minősége, méretpontossága kiváló. Mérettűrésük néhány 

század mm. 
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5.6 Lemezek hidegalakítása 
 

Lemezekből hidegalakítással a legkülönbözőbb bonyolult alakú, alak- és mérethű, jó 

mechanikai tulajdonságú, kiváló felületi minőségű alkatrészek gyárthatók. 

A hidegalakítással gyártott alkatrészek előnyei: Kitűnő mechanikai tulajdonság. Az alakítás 

jellegéből következően kedvező kristályelrendeződés és szövetszerkezet - kiváló - alak- és 

mérethűség, és felületi minőség. 

Az eljárás előnyei pedig: nagy termelékenység, gazdaságos anyagfelhasználás, kis önköltség. 

Tömeggyártás esetén a lemezalakítás automatizálható. 

A lemezalakító eljárások az alakítás módja szerint két fő csoportba sorolhatók: 

1. Anyag-szétválasztással alakító műveletek: vágás, kivágás, lyukasztás, pontossági vágás stb. és 

2. anyag-szétválasztás nélkül alakító műveletek: hajlítás, göngyölítés, mélyhúzás, egyengetés, 

fémnyomás stb. 

Az anyag szétválasztásával alakító lemezmegmunkálás mintegy átmenetet képez a forgácsolás és a 

képlékeny alakítás között. Egyes vágóműveletek, mint pl. a pontossági vágás, forgács leválasztással 

dolgoznak. 

5.6.1 A lemezalakítás gépei 

 
A lemezalakító- kivágó- lyukasztó- hajlító- mélyhúzó szerszámokat főként sajtókkal működtetik. 

A sajtók lehetnek: kézi csavarsajtók, körhagyós vagy forgattyús sajtók. 

* A kézisajtóval Kis nyomóerőt lehet kifejteni és működése lassú, főként egyedi gyártásra használható. 

Nyitott állványú kivitelben 1.. .5 Mp, zárt állványú kivitelben 5.. .25 Mp maximális nyomóerőt fejt ki. 

A körhagyós vagy forgattyús sajtókat nagy nyomóerő (6... 200 Mp) kis lökethossz (30.. .150 

mm) nagy löketszám (30.. .170/perc) jellemzi. Ezek lehetnek nyitott vagy zárt állványúak, 

több körhagyóval működtetett gépek, esetleg dönthető állványú kivitelben (5.47. ábra). 

 
5.47. ábra Nyitott állványú forgattyús sajtó 
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A forgattyús sajtók nyomószánjához rögzítik a befogócsap segítségével a lemezkivágó-, lyukasztó-

hajlító szerszám mozgó részét - míg a szerszám álló részét a sajtó asztalára erősítik a szerszám alaplap 

lecsavarozásával. 

 

5.6.2 Lemezek vágása ollóval 

 

A lemezek egyenes vonalú vágását táblaollókkal végzik. Az olló vágókései, amelyek közül az 

egyik általában rögzített, a másik mozgó, lehetnek párhuzamosak, vagy szöget zárnak be 

egymással. Az előbbi esetben párhuzamos, ez utóbbi esetben ferdeélű ollónak nevezzük. Az 

4.48. ábrán ferdeélű táblaolló vázlatos képet mutatjuk be. A mozgó kés mozgatását excenter 

vagy forgattyú végzi. 

 
5.48. ábra Lemezleszorítóval ellátott táblaolló 

 
A kések között a lemez vastagságtól függő rés van, ami általában kisebb, mint a lemezvastagság 10%-

a. A kések közötti rés, valamint a lemez rugalmas és képlékeny besüllyedése következtében kialakuló 

széles kés-felfekvő felület miatt a lemezre nyíró igénybevétel mellett hajlító igénybevétel is hat. A 

nyíróerő hatásvonala tehát nem esik a vágás síkjába, a deformáció során pedig az olló felfekvési 

felülete egyre szélesedik és az P - P erőpár akarja a lemezt elforgatni. A távolódó P - P erőpár miatt a 

forgató nyomaték egy ideig növekszik, ezközben növekszik azonban a deformációból származó T - T 

erőpár nyomatéka is, végül pedig a két erőpár nyomatékának egyensúlya mellett megy végbe a lemez 

elnyíródása (5.49. ábra). Az elfordulás szöge általában 10.. .20°. Ezt az elfordulást is igyekeznek 

megakadályozni sürített levegővel, rugóval vagy mechanikusan működtetett lemezleszorítókkal. 

 

5.49. ábra Lemezelfordulás párhuzamos késű ollóval végzett vágáskor 
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5.50. ábra A kés vágószögei 

 

Az elfordulás csökkenthető azáltal is, ha a kés vágóélét vágószöggel képezik ki (5.50. ábra). 

A párhuzamos késü ollók vágószöge (α) 85.. .88°, ferde késűeké pedig 80.. .85°. A két 

hátlapját a súrlódás csökkentése céljából 1,4.. .3°-os hátszöggel (γ) készítik. 

A vágás fázisai: a rugalmas alakváltozás, maradó alakváltozás, a felső lemezrész kisebb 

szakaszának nyírása, a nagymértékű deformáció, a nagy feszültség miatt az alulról és felülről 

kiinduló repedések összeérnek, az anyag szétválik.  

Ennek megfelelően a vágási felületen négy részt különböztetünk meg: Felül a hajlító 

igénybevétel hatására létrejött lekerekített nyomott réteg alakul ki. Alatta a tiszta nyírt réteg 

található, ami kb. a teljes vastagság 1/3-a; majd alatta az ennél vastagabb durva, szakadt 

felület, alul pedig az álló olló által benyomott, lekerekített felület található (5.51. ábra). 

A párhuzamos késű ollók a lemez teljes keresztmetszetét egyszerre vágják, ezért a vágó erő 

szükségletük nagy. Kisebb vágóerőt igényelnek a ferde késű ollók. Ezek egyszerre csak a 

vágandó anyagnak a felső, a mozgó kés által bezárt szögtől függő keresztmetszetét vágják. 

Hátránya a ferde késű ollónak, hogy a lemezt a vágás síkjára merőleges síkban fordítani 

igyekeznek, ezért a levágott sáv elcsavarodik. Az elcsavarodás annál nagyobb, mennél 

nagyobb a kések által bezárt szög. Ezért azt a lehető legkisebbre kell választani. A kések által 

bezárt szög a lemez vastagságától és minőségétől függően 3.. .10°. Körlap alakú tárcsák 

kivágására a körollót használják (4.52. ábra). A lemezt, megközelítően a középpontjában két 

forgatható tárcsa közé fogják be. A körlapot két forgó tárcsa alakú kés vágja ki. A vágandó 

tárcsa átmérőjének változtatása céljából a befogó tárcsák helyzete változtatható. Bonyolult 

körvonalú darabok kivágása rezgőkéses vagy vibrációs ollóval végezhető. Ezeknek az 

ollóknak a kései ék alakúak. Az alsó kés álló, a felső kés nagy számú, percenként 1000.. .2000 

alternáló mozgást végez. A felső kést hegyesre képezik ki 15.. .20°-os hajlással. A vibrációs 

ollóval végzett vágás méretpontossága a gép kezelőjétől függően + 1 mm. 

 
5.51. ábra A vágási felület rétegei 

 
5.52. ábra Tárcsavágó olló 
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5.6.3 Kivágás, lyukasztás 

 

Kivágással és lyukasztással lemezekből meghatározott alakú, méretű darabot választunk le 

rendszerint zárt körvonal mentén. A két művelet között a különbség az, hogy kivágáskor a 

kivágott részt hasznosítjuk, lyukasztással pedig a lyuk elkészítése a cél, a kieső rész 

legtöbbször hulladék. 

A kivágást és lyukasztást általában forgattyús vagy körhagyós sajtóval működtetett 

szerszámmal végzik. A vágószerszám élezett körvonala megegyezik a készítendő munkadarab 

méretével és körvonalával. A vágási művelet során a nyíróerőt a lemezre a vágótüske adja át, 

aminek az alakja ugyancsak azonos a készítendő munkadarab alakjával, méretei azonban 

kisebbek, közöttük hézag, azaz vágórés van. 

A kivágó-, lyukasztó művelet a következő fázisokra bontható: 

 Az első fázisban a vágótüske az anyagot nyomásra veszi igénybe és az élek mentén rugalmas 

alakváltozást okoz. 

 A rugalmas alakváltozás után a további erőközlés hatására képlékeny alakváltozás következik 

be. A vágóélek mentén halmozódó feszültség meghaladja az anyag nyírószilárdságát és repedések 

jelennek meg. 

 Az anyag szétválása a harmadik fázisban következik be, amikor is az élek mentén mélyülő 

repedések összeérnek és az anyag szétválását eredményezik (5.53. ábra). 

 

5.53. ábra A kivágás fázisai 

 

A vágási, lyukasztási zónában az anyag keményedik. A keménységnövekedés mintegy 

40...60%-os. 

A helytelenül megválasztott vágórés, valamint a vágóél hibái miatt a kész munkadarabon 

sorja keletkezhet. A sorjaképződés mindig káros, de különösen káros akkor, ha a 

munkadarabot még tovább alakítják, pl. hajlítják, és mélyhúzzák. 

A kivágó- és lyukasztószerszámok a következő szabványosított szerszámelemekből állnak: 

 Befogócsap: a szerszám mozgó részét a sajtó nyomó szánjával kapcsolja egybe. 

 Fejlap. A befogócsap a fejlaphoz csatlakozik. 

 Nyomólap. A sajtolóerő egyenletes átadását biztosítja, - nagyszilárdságú acéllemez a fejlap és a 

tüsketartó lap között. 

 Tüsketartó lap. A tüsketartó lapba illesztik és rögzítik a tüskéket. 
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 Vágótüske. Hasáb alakú test, működő része a vágóél. A vágóél általában a tüske alkotóira 

merőleges, ritkábban szöget zár be (ferde vágóél). 

A fejlapot, a nyomólapot és a tüsketartólapot csavarok fogják össze. 

A sajtó asztalára szerelt, tehát általában álló szerszámrész legfontosabb eleme a vágólap. 

Vastag acéllemez, a kivágandó alkatrésznek megfelelő átmenő nyílással. Méretei a tüske 

méreteitől csak a vágóréssel különböznek. Az átmenő nyílás, azaz a vágóöv kialakítása 

háromféle lehet: hengeres, kapós, kétkupos. 

A hengeres vágóövnek tulajdonképpen csak a vágóélhez tartozó része hengeres, a lemez 

vastagságtól függően 3...12 mm szélességben. Ehhez a hengeres övhöz egy kúpos rész 

csatlakozik, amelynek hajlásszöge α1 = 3...5°. A hengeres vágóöv előnye, hogy élettartama 

hosszú, mivel utánélezésre van lehetőség, - utánélezéskor megtartja méretét. 

A kúpos vágólap kúpszöge α2 = 0, 5...1, 5°. Előnye, hogy a kivágott lap könnyen átesik. 

Hátránya, hogy a vágóél mérete utánélezéskor megváltozik. 

A kétkúpos vágólap végóövének él melletti hajlásszöge azonos a kúpos vágólap 

hajlásszögével (0, 5.. .1, 5°), magassága 3...10 mm az alsó kúpos rész hajlásszöge β = 3... 5° 

(5.54. ábra). 

 
5.54. ábra Különféle vágóövek 

A szerszám mozgó részének, a tüskék párhuzamos vezetését, ezáltal a  vágórés betartását a 

vezetőlappal vagy a vezetőoszloppal biztosítják. 

A vezetőlap rendszerint a vágólappal megegyező alapterületű acéllemez, amelybe a tüskékkel 

azonos méretű furatot készítenek. A vezetőlapot, a vágólapot - a kettő között elhelyezett 

anyagvezető lécet illesztőcsapokkal egytengelyűsítik és csavarokkal fogják egybe az 

alaplappal. 

Az alaplap, a szerszám alátámasztására szolgál. Átmenő csavarokkal, vagy a lap peremére 

támaszkodó leszorító lemezekkel rögzítik a sajtó asztalához. 

Használnak vezetőoszlopos szerszámokat is. Ennél a vezetőoszlop vagy vezetőcsap biztosítja 

a szerszám mozgó részének függőleges vezetését. 

A tüskében fellépő nyíróerők nyomás középpontjába kell a befogócsapot helyezni, egyébként 

a mozgó szerszámfél egyenesbe vezetése nem biztosítható. A szerszám vezetéke és a 

szerszám éle rövid idő alatt elkopik, pontatlanok, hibásak lesznek a munkadarabok. 

A kivágó- és lyukasztószerszámokat működésmódjuk alapján feloszthatjuk: 

 egyszeres működés, 

 sorozat és 

 egyesített vagy blokkszerszámokra. 

Egyszeres működésű az a szerszám, amellyel a sajtó egy löketére a munkadarabon egyetlen 

műveletet végeznek. Ilyen szerszám vázlata látható az 5.55. ábrán. A vázolt szerszámnak 

mozgó ütközője van. A vezetőlap a furatába helyezik az ütközőt, b, amelyet a vágólaphoz 

rugó c szorit. A rugót csavar d rögzíti. 
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5.55. ábra Vezetőlapos kivágószerszám (egyszeres működésű) 

 

Sorozatszerszámoknak az a jellemzője, hogy a sajtó egyetlen löketére a munkadarabon két 

vagy több műveletet végeznek. A tüsketartó fej különböző helyein beépített szerszámelemek 

lyukasztanak vagy kivágnak (5.56. ábra). 

 
5.56. ábra Vezetőlapos sorozat lyukasztó-kivágó szerszám 

 

A blokkszerszámot és a kivágott terméket az 5.57. ábra szemlélteti. 
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5.57. ábra A blokk szerszám működési elve 

 

A vágóműveletek során az anyag igénybevétele a tiszta nyíráshoz áll közel. A párhuzamos élű 

vágószerszámokkal végzett vágáskor a vágóerő a nyíróigénybevétel alapján a következő 

összefüggésből számítható: 

. 

 

ahol: 

F - a vágóerő (N) , 

A - a vágott keresztmetszet (mm) 

0 - a nyírószilárdság (N/mm ). 

A képlettel a vágóerő csak közelítőleg határozható meg, mert a nyírószilárdságot, helyesebben 

a vágási ellenállást számos tényező (anyagvastagság, vágási rés vastagsága, vágóélek állapota 

stb.) befolyásolja és megnöveli. 

Gyakorlati célokra jól közelítő értéket kapunk, ha az anyagtól függő nyírószilárdsággal 

számított vágóerőnek 1,1-1,3- szorosát tekintjük a vágáskor ténylegesen fellépő erőként. 

Fvalóságos = (1,1-1,3)0 A  

A vágóműveletek során csaknem mindig keletkezik hulladék, anyagveszteség, ami két részből 

tevődik össze:  

- Alakveszteség, amelynek oka az, hogy a munkadarab alakja eltér a derékszögű négyszögtől. 

- Szél- és hídveszteség, amely abból adódik, hogy a munkadarab leválasztásakor a 

lemezsáv, illetve a szalag szélein és az egymás után elhelyezett munkadarabok közt bizonyos 

anyagmennyiséget, hidat kell hagyni, ami hulladékot jelent. 

A munkadarabnak a lemezsáv vagy szalag tengelyével bezárt elhelyezkedési szögének 

alkalmas megválasztása az alakveszteséget lényegesen csökkenti. 

 

5.6.4 Pontossági vágás, lyukak pontos megmunkálása 

 

Számos vastagabb anyagból készült alkatrészekkel szemben megköveteljük, hogy méreteik 

pontosak és vágási felületük merőleges legyen a lemez lapjaira. Az ilyen pontos méretű 

alkatrészek gyártásához a kész méretnél valamivel nagyobbra kivágott munkadarabot, 

utólagos alakítással hozzák a kívánt méretre. Ezt az utólagos megmunkálás megfelelően 
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kialakított szerszámmal végzett pontossági vágással végzik. A kivágással ellentétben a 

pontossági vágáskor forgácsot választanak le a munkadarabról. 

 
5.58. ábra A pontossági vágás vázlata, a - pozitív vágórés, b - negatív vágórés, c - a munkadarab elhelyezkedése 

a vágólapon 

 

A külső kontúr pontossági vágása két módszerrel valósítható meg (5.58 ábra). Az egyik 

módszernél a vágólap méretei megegyeznek a készítendő munkadarab végső méreteivel, a 

bélyeg méretei valamivel kisebbek. A vágási rész  p mértéke kicsi, 0,05.. .0,08 mm. A másik 

módszernél a vágólap mérete szintén azonos a készítendő darab méretével, a bélyeg méretei 

viszont nagyobbak. 

A vágás folyamatát az első módszer esetén az 5.59. ábra szemlélteti. A kívánt méretnél 

nagyobb méretű munkadarabot ráhelyezik a vágólapra. A bélyeget a munkadarabra nyomva, a 

vágólap élei bemélyednek a munkadarabba. A forgácsot a vágóél folyamatosan választja le. 

Az egymás után leváló anyagrészek körgyűrű alakban válnak le. 

 
5.59. ábra A pontossági vágás, pozitív vágórés esetén: 1-bélyeg, 2-munkadarab, 3-vágólap 

 

 
5.60. ábra Lyukak pontossági megmunkálásának vázlata 

 

A pontossági vágás minősége a megmunkálandó anyag minőségétől, a vágólap éleinek 

állapotától és a ráhagyás nagyságától függ. 

Lyukak pontossági megmunkálása során az előfúrt, előlyukasztott félkész-gyártmányt olyan 

lapra helyezik, amelyen vágóélek nincsenek, hanem az előmunkált lyuk alatt megfelelő 

átmérőjű süllyesztés van. A süllyesztés átmérője a lyuk átmérőjének rendszerint 1, 5-szerese. 

A félkészterméket furatának legömbölyített végével felfelé helyezik erre a alpra. A 

munkafolyamat vázlata az 5.60. ábrán látható. A folyamat lényegében egyezik a külső kontúr 

pontossági vágásánál megismert folyamattal. 
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A pontossági vágás után a lyuk a rugalmas deformációk miatt kissé összehúzódik. Ezért a 

kalibráló bélyeg átmérőjét az elkészítendő lyuk átmérőjénél valamivel nagyobbra készítik. A 

lyukak pontossági vágásakor elérhető méretpontosság 0, 01...0,03 mm. 

5.6.5 Hajlítás 

 

Hajlítás az a lemezalakító művelet, amellyel a kiinduló sík lemez egyes részeit egymáshoz 

viszonyítva szögbe állítják. Hajlításkor az alakítás úgy jön létre, hogy a sík lemezt az alakító 

szerszámmal működő felületei által alkotott üregbe kényszerítik. Hajlítás után a munkadarab 

megtartja a szerszámban felvett alakját, mert az anyagban alakváltozás következik be. 

A szerszámmal kifejtett erő hatására a tüske felé eső, kisebb görbületű anyagrészeken nyomó, 

a szerszám ürege felé eső, nagyobb görbületű anyagrészeken huzóigénybevétel lép fel. A 

nyomott és húzott részeket a semleges réteg választja el. 

 
5.61. ábra A hajlítás folyamata 

 

A lemezben hajlítás közben kerületi, sugár- és oldalirányú feszültségek ébrednek. A 

legveszélyesebbek a hajlított munkadarab kerületi irányában ébredő húzófeszültségek. A 

szélső húzott szálban elszakadás, repedés akkor következik be, ha a nyúlás hajlítás közben 

nagyobb, mint az anyag szakítókisérlettel meghatározott nyúlása. 

A hajlítás folyamatát az 5.61. ábrán mutatjuk be. Az ábrán jól látható, hogy hajlítás folyamán 

a munkadarab görbületi sugara mindvégig nagyobb, mint a hajlítótüske görbületi sugara. A 

két érték csak a hajlítás utolsó fázisában lesz egyenlő. A folyamat előrehaladásával a hajlítás 

karja állandóan csökken. 

A húzott részen fellépő nagy feszültség miatt arra kell törekedni, hogy a hajíitás tengelye a 

lemez hengerlési irányára merőleges legyen, vagy azzal legalább 45°-os szöget zárjon be. (A 

lemez nyúlása mindig a hengerlési irányra a legnagyobb.) Ellenkező esetben a húzott réteg 

könnyen elszakad. Az 5.62. ábrán szemléltetjük a hengerlési irány hatását a húzott rétegre. 

 
5.62. ábra A hengerlés irányának szerepe hajlításkor 
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Hajlításkor az anyag igénybevétele a hajlítás sugarától függ. A szerszám görbületi sugarának 

és a kiinduló lemezméret meghatározásához szükséges a semleges réteg helyzetének ismerete. 

Nagy sugáron végzett hajlításkor a semleges réteg gyakorlatilag a lemezvastagság 

középvonalában helyezkedik el és helyzetét a ( ) görbületi sugár határozza meg (5.63. ábra).  

 
5.63. ábra A semleges réteg elhelyezkedése haljított lemezben 

 

Eszerint a semleges réteg görbületi sugara: 

 
ahol: 

r - a szélső nyomott réteg sugara, 

s - a lemezvastagság. 

Minél kisebb a hajlítás sugara, a szélső húzott szál megnyúlása annál nagyobb. A hajlítás 

megengedhető legkisebb sugarát, vagy ami ezzel egyenlő, a hajlítótüske görbületi sugarát a 

szélső szálak megengedhető legnagyobb alakváltozása alapján lehet megállapítani. Mivel az 

alakíthatóságra a legjellemzőbb érték az anyagnak a szakító kísérlettel meghatározott 

kontrakciója, a legkisebb hajlítási sugarat ennek segítségével szokás kimutatni az alábbi 

tapasztalati összefüggéssel: 

 
ahol: 

Z – a hajlított anyag kontrakciója 

s – a lemezvastagság. 

A gyakorlati követelményeknek jól megfelel, ha a megengedett legkisebb hajlítási sugarat 

90°-os hajlításra rmin = k s tapasztalati összefüggéssel határozzuk meg, ahol s a 

lemezvastagság, k a tényező értéke, a 0,1...0, 3-ig változik az anyag összetétele és 

hőkezeltségi állapotától függően. 

Ha a munkadarab szükséges lekerekítési sugara kisebb, mint a megengedhető legkisebb sugár, 

a hajlító műveletet két lépésben kell végezni. A két hajlító művelet között az anyagot lágyítani 

kell. Hajlításkor az igénybevétel megszüntetése után a szerszám nyitásakor a fellépő rugalmas 

utóhatás következtében a munkadarab igyekszik szétnyílni, ennek következtében alakja és 

méretei nem egyeznek meg a szerszám alakjával és méreteivel. Ezt a jelenséget az anyag 

rugózásának nevezzük. Mértékét a szerszám méreteinek meghatározásakor figyelembe kell 

venni. 

A szerszám a hajlító üreg lekerítési sugarát, gyakorlati tapasztalatok alapján általában 
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-re, a lemezalátámasztás távolságát pedig 1 = 6s-10-s-re, célszerű választani (s a 

lemezvastagság). 

A kiinduló lemezek hosszúságának meghatározása a semleges réteg helyzetének ismeretében 

lehetséges. 

5.6.5.1 Hajlító szerszámok 
 

A hajlító szerszámokat hasonlóan a vágó szerszámokhoz működésük módja szerint 

feloszthatjuk egyszeres és többszörös működésű szerszámokra. A hajlítótüske vezetés nélküli 

vagy oszlopos vezetésű. A munkadarab eltávolítása a szerszámból kézi erővel, rugós vagy 

kényszervezérlésű kidobóval valósítható meg. 

 

 
5.64. ábra Egyszeres működésű hajlítószerszámok 

 

Az 5.64. ábrán egy kidobó nélküli (a) és egy rugós kidobójú (b) egyszeres működésű, vezeték 

nélküli szerszámot mutatunk be. A szerszámok szerkezeti felépítése a következő: 1. 

befogócsap, 2. hajlítótüske, 3. hajlítóüreg, 4. alaplap, 5. helyzetmeghatározó ütköző. A hajlító 

üreget az alaplapra (6) csapszegekkel és (7) csavarokkal erősítik fel. 

Az a változat szerinti szerszámból a munkadarabot kézierővel távolítják el. A b változat 

kidobóval felszerelt szerszám. A kidobó 8 lényegileg egy fejes csapszeg, melyet g rugó 

működtet. 

A hajlítótüske és a hajlítóüreg egymáshoz viszonyított helyzetének biztosítása érdekében a 

tüske vezetésére vezetőoszlopokat alkalmaznak. 

Az épitő- és járműipar különösen pedig a járműjavítás közepes és nagyméretű lemezből 

hajlított alkatrészt használ fel kis darabszámban. Ilyen alkatrészek előállítása az ismertetett 

hajlító szerszámokkal nem gazdaságos. Egyenes vonalú, kissugarú hajlítással alakított 

nagyméretű munkadarabokat egyetemes hajlítógépeken és az élhajlító sajtókon hajlítanak. 

Az egyetemes hajlítógép lényegileg excentersajtó, amelynek asztala és nyomószánja keskeny 

és hosszú, a munkadarab méreteitől függően 5...6 m. Az asztalra rögzítik az egyszerű kivitelű 

hajlító üreget (matricát), a nyomószánra pedig a hajlítótüskét. A gép löketére egy vagy 

legfeljebb két egyszerű hajlító művelet végezhető. Ennek ellenére a gépen bonyolult alakú 
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munkadarab is előállítható, több egymás után következő hajlító műveletekkel. Példaképpen az 

5.65. ábrán egy ajtókeret 6 lépcsőben történő alakítását mutatjuk be. 

 
5.65. ábra Ajtókeret készítése hajlítással 

 

5.6.6 Mélyhúzás 

 

Mélyhúzással sík lemezből húzószerszámokkal szétválasztás nélkül üreges testet alakítanak 

ki. A mélyhúzás a kis falvastagságú üreges testek előállításának korszerű tömeggyártási 

eljárása. 

A mélyhúzás szerszámai: a húzógyűrű és húzótüske. A húzógyűrűre helyezett lemezt a 

húzótüske behúzza a húzógyűrűbe így hengeres, vagy egyéb alakú edénnyé alakítja (5.66. 

ábra). 

 
5.66. ábra A mélyhúzás szerszámai 

Hengeres tárgy mélyhúzásakor a kiinduló anyag D átmérőjű S vastagságú kör alakú lemez. A 

húzótüske átmérője a húzott üreges test belső átmérőjét, a húzógyűrű átmérője pedig a külső 

átmérőjét határozza meg. A húzógyűrű és húzótüske nyomó- illetve alakító felületeit 

lekerekítik. 

Az anyag igénybevétele mélyhúzás közben összetett. A fenékrészben a mélyhúzás első 

szakaszában radiális irányú húzó-, a palástrészben pedig a fenékrésztől távolodva egyre 

nagyobb mértékben keresztirányú nyomó- és alkotóirányú húzóigénybevétel lép fel (5.67. 

ábra). 
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5.67. ábra Feszültségek és alakváltozások a mélyhúzás folyamán 

 

Követelmény, hogy a munkadarab falvastagsága megegyezzen a kiinduló lemez 

falvastagságával. A húzógyűrű átmérő a lemezvastagság kétszeresével nagyobb, mint a 

húzótüske átmérője (d1 = d + 2s, 5.66. ábra). Az átmérőkülönbségnek a felét húzórésnek 

nevezzük és z-vel jelöljük. 

 
Az üreges test fenékrésze tehát a kiinduló tárcsa d átmérőjű középrészéből alakul ki. 

Különösebb alakváltozás nélkül. A csésze palástrésze pedig a  vastagságú körgyűrű alakú 

lemezből képződik. Közel azonos falvastagságot feltételezve az 4.68. ábra jelölései szerint a 

palástrészhez azonban elegendő lenne a körgyűrű nem sraffozott része, és így a csésze 

magassága lenne. Az ábrának megfelelően a mélyhúzás kezdeti szakaszában már 

begyűrődés kezdődik el és a palástrész ráncosodását eredményezi. A D > dk így a tárcsa külső 

pereme -vel zsugorodik a húzás során. A tárcsa sraffozott része a csésze palástjába 

épül be, így annak hossza nem számítható a körgyűrű szélességéből, hanem a térfogatából. Az 

5.67. ábra szerint tehát érintőirányú tömörödés és alkotóirányú nyúlás megy végbe a húzás 

során. A ráncképződés - amit az érintőirányú feszültség idéz elő - ha a zsugorodás nem tud 

végbemenni, nemcsak a palásfelületen eredményez gyűrődött rétegeket, hanem annyira 

megnöveli az alkotóirányú feszültséget, hogy a fenék-palást átmenetnél az anyag rendszerint 

elszakad. A ráncképződés megakadályozása két módon lehetséges: 

1. A lemeztárcsát a húzógyűrűn ráncfogógyűrűvel leszorítják. A leszorítás csak olyan mértékű, 

hogy a lemez ki tud csúszni a gyűrű alól, de nem gyűrődhet fel. 

2. A kiinduló lemez tárcsa átmérő és a lemez vastagság viszonyának betartása. Nem ráncosodik a 

lemez, ha a vastagsági viszony  = 30. 

A mélyhúzás csak az 1. és 2. feltételek betartásával valósítható meg egy lépésben. A 

nagymértékű hidegalakítás során ugyanis olyan keményedés következik be, ami a húzási erő 

szükségletet megnöveli, így a csésze fenékpalás menetében a lemez szakítószilárdságát is 

meghaladja a feszültség és elszakad. Úgy kell megválasztani (rendszerint tapasztalati alapon) 

a D-d viszony értékét, hogy szakadás ne következzék be, de ugyanakkor az alakváltozási 

képességet kihasználják. Ezt követően azonban újabb húzási művelet csak lágyítás után 

lehetséges. 
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5.68. ábra A ráncképződés mélyhúzáskor 

 

A  viszonyszáma az alakváltozás mértékére jellemző. A viszonyszám értékét húzási 

tényezőnek (m) vagy húzási fokozatnak nevezzük. Értéke eléggé különböző lehet az 

anyagminőség, az előzetes alakítás stb. függvényében. 

 

5.6.7 Nagysebességű képlékeny lemezalakító eljárások 

 

A nagysebességű képlékeny lemezalakításhoz az alakítóerő háromféle módon állítható elő: 

szilárd robbanóanyaggal, villamos kisülés és mágneses mező hatására. 

Mindhárom módon létrehozott alakítóerővel végezhető un. szabad mélyhúzás, aminek 

végterméke gömbszelet vagy félgömb, illetve félgömb fenekű edény, és változatos alakú 

üregbe való lemezformálás, amikor a munkadarab az üreg alakját veszi fel. 

Az eljárás bonyolult, előnye azonban, hogy a hagyományos eljárással nem alakítható kemény, 

nagy szakítószilárdságú (ötvözött) acéllemezek is alakíthatók, mélyhúzhatók. Az alakítás 

nagy sebessége azt eredményezi, hogy az alakítóerő eloszlása az alakváltozás csaknem 

minden fázisában egyenletes. 

Lemezalakítás robbantással. A szilárd robbanóanyagot a vízzel telt robbanó kamrába 

helyezik, amelyik felül nyitott. A robbantó kamra alsó pereme egyben lemez leszorító, 

ráncfogó is. A kör alakú lemez munkadarab alatt csőszerűen folytatódó húzógyűrű, oldalt a 

levegő távozását biztosító furatokkal (5.69. ábra). 

 
5.69. ábra Szabad mélyhúzás robbantással 
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A húzógyűrű átmérője a készítendő félgömb alakú végtermék átmérőjének felel meg. A 

szilárd robbanóanyag a lemeztől bizonyos távolságban villamos gyújtással robban és az 

alakító erőt lökésszerűen a vízoszlop közvetíti. 

Szabad alakítás esetén - ha az alakítóerővel ellentétes oldalon a lemezt semmi sem határolja - 

félgömb, illetve gömbszelet vagy félgömbfenekű cső alakú edény állítható elő. 

A lemez üregbe robbantása során a munkadarab alakját az üreg alakja határozza meg. A 

lemez alatti üregben vákuumot kell létesíteni, egyébként a lemez az alakítás során szétreped, 

szétrobban. 

Az üregbe robbantás szerszámának felső része azonos a szabadon alakító szerszámmal, az 

alsó rész, a húzógyűrű helyére azonban változatos alakú üreges szerszámot szerelnek (5.70. 

ábra). 

 
5.70. ábra Lemezalakítás üregbe robbantással 

 

Lemezalakítás villamos kisüléssel. A gyors képlékeny lemezalakítás megvalósítható villamos 

kisüléssel is. A robbantó kamra ez esetben zárt. Két elektródát helyeznek el benne 

meghatározott távolságban. A vízzel teli kamrában kondenzátorokon keresztül erős, villamos 

kisülést hoznak létre, a víz felmelegszik, sőt igen gyors gőzképződés indul meg, aminek 

expanziója végzi a lemezalakítást (5.71. ábra) 

Lemezalakítás mágneses térben. Zárt kamrában az alakítandó lemez fölött néhány menetes 

tekercset helyeznek el. A tekercsben a kondenzátorok kisütésével rövid ideig tartó igen erős 

mágneses teret hoznak létre. Az erős mágneses tér által kifejtett nyomás végzi el a 

munkadarab mélyhúzását. 

 
5.71. ábra Lemezalakítás villamos ív kisüléssel 

Fejezet Szerzője: Balla Sándor 
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Videók az 5. fejezethez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1. videó. Lemezdarabolás – 1 
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5.2. videó. Lemezdarabolás – 2 
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5.3. videó. Lemezhajlítás – 1 
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5.3. videó. Lemezhajlítás – 2 
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6. Fémek hegesztése, forrasztása, vágása 

6.1 Fémek hegesztése 

6.1.1 Hegesztési alapjai 

A fémek hegesztésénél olyan anyagzáró kötés jön létre, amelynél az egyesítendő elemek 

közötti tartós kapcsolatot a fématomokat összetartó belső, kohéziós erők adják. A kötés 

létrejöttéhez az atomok közötti távolság a fémekre jellemző nagyságú kell, hogy legyen. A 

hegesztett kötés létrehozásához tehát az összekötendő szerkezeti elemek atomjait 

rácsparamétereinek megfelelő távolságra kell egymáshoz közelíteni. Ez két úton lehetséges: 

koncentrált hőhatással és/vagy erőhatással. A hegesztő eljárások egy részénél a hevítést és az 

azt követő erőhatást együttesen alkalmazzák. A hegesztési eljárásoknak alkalmazás szerint két 

fő csoportja van: kötőhegesztés, amelynél a szerkezeti elemek oldhatatlan kötését hozzuk létre 

és felrakóhegesztés, amelynél adott alkatrészek térfogatának növelésével, az esetlegesen 

lekopott anyagrészek pótolhatóak, vagy az alapanyagétól eltérő összetételű és tulajdonságú 

bevonat hozható létre.  

 

6.1.1.1 Hegesztés során végbemenő folyamatok 
Az ömlesztő és ömlesztve sajtoló eljárásoknál a megolvasztott alapanyagokból közös 

ömledékfürdő keletkezik, amely a hevítés megszűnése után kristályosodik. A kialakult kötés 

három fő részből áll: a hegvarrat (1), a hőhatásövezet (2) és a változatlan alapanyag (3) (6.1. 

ábra).  

 
6.1. ábra A hegesztett kötés övezetei 

 

A hegfürdő a megolvasztott alapanyagok és az esetlegesen használt hozaganyag elegyéből áll, 

amelynek kémiai összetétele kisebb nagyobb mértékben eltér az alkalmazott ötvözetek 

elegyének összetételétől. Ennek oka a hegesztés során a hegvarratott körülvevő kémiailag 

aktív atmoszféra, valamint az egyes fémek párolgása. 

A kristályosodott (heg)varrat közvetlen környezetében - a hőhatás övezetben - az alapanyagok 

nem ömlenek meg, de a hegesztés során kialakuló nagy hőmérséklet – amely a varrattól 

távolodva csökken – következtében az alapanyagok szövetszerkezete, mechanikai 

tulajdonságai megváltoznak. A hegesztés során a felhevítés, a hőntartás és a lehűlés sebessége 

nagymértékben függ az alkalmazott eljárástól és paramétereitől, valamint az alkatrészek 

összetételétől, hőtani tulajdonságaitól (hővezetés, hőkapacitás). A kialakuló övezetek 

tulajdonságai is ennek következtében eltérőek lehetnek.  

A hegesztési varrat és a hőhatásövezet a hőmérsékletváltozások hatására képlékeny 

alakváltozást szenvednek (termikus vetemedés). A maradó alakváltozás miatt méreteik, 

alakjuk megváltozik, ami a szerkezet elhúzódásához, deformációjához vezet. A kialakuló 

belső feszültségek hatására repedések is kialakulhatnak (hegesztési repedés). 
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A változatlan alapanyag övezetében nincs hőhatás, így nem okoz fizikai és kémiai változást 

sem, tehát mechanikai tulajdonságokban sincs eltérés a kiinduláshoz képest. 

Az egyes öveztek tulajdonságai nagymértékben függnek a hegesztési irányra merőleges 

metszetben kialakuló hőmérséklet-eloszlástól, általánosságban a darabban kialakuló 

hőmezőtől. 

 

6.1.1.2 Hőmérséklet eloszlás a munkadarabban 
A hőmérséklet eloszlás a munkadarabban elsősorban az energiabecsatolás jellemzőitől (terület 

nagysága, teljesítményintenzitás-eloszlás a területen belül, energiaközlés időbelisége) és a 

hegesztendő tárgy hőfizikai jellemzőitől (fajhőjétől, hővezetési tényezőjétől) függ. A 

hőmérséklet eloszlás modellezésekor esetenként feltételezzük, hogy a hőforrás által a tárgyba 

bevezetett hőmennyiség hővezetés, és olvadékáramlás útján teljes egészében elnyelődik 

abban. A bevezetett hőmennyiség egy része hővezetéssel távozik a varrat környezetéből, de 

jelentős a sugárzásos és a körülvevő atmoszféra (védőgáz) felé történő hőátadás is. Egy 

jellegzetes hőmérséklet eloszlásra mutat példát az 6.2. ábrán a munkadarab különböző 

síkjaiban. A hegesztés körülményeit változtatva a hőmérséklet eloszlás is megváltozik. Az 

előmelegítés, a hőforrás paramétereinek, a hegesztés sebességének változtatása, valamint más 

hőtani tulajdonságú ötvözetek hatására az izotermák alakja és sűrűsége jelentősen 

megváltozik.  

 
6.2. ábra Hőforrás körüli hőmérséklet-eloszlás a munkadarabban 

6.1.1.3 Hegesztett kötés szövetszerkezete 
 

Az erősen koncentrált hőforrás a varrat környezetének egyenlőtlen felhevülését és lehűlését 

eredményezi. Ennek következtében a hegesztett kötés szövetszerkezete jelentősen 

megváltozik. A megolvadt övezet kristályosodása és hűlése során, valamint a hőhatás 

övezetben szövetszerkezeti változások játszódnak le.  

A hipoeutektoidos acél hegesztett kötésének jellegzetes övezeteit, kialakulási feltételeit szem-

lélteti vázlatosan az 6.3. ábra. 
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6.3. ábra A hegesztett hipoeutektoidos acél hőhatás övezetének jellegzetes hőfokhatárai 

 

Az ábra bal oldala a hőforrás által létrehozott, a varratra merőleges hőmérséklet eloszlási 

görbét, amíg az ábra jobb oldala a vas-karbon egyensúlyi diagram bal oldalát tünteti fel, 

azonos hőmérsékleti léptékben. A szövetszerkezeti változásokat az ábrán berajzolt 

koncentrációnak megfelelő, kis karbon-tartalmú, ötvözetlen, jól hegeszthető lágyacél esetében 

vizsgáljuk. Az egyes övezetek kiszerkesztése úgy történik, hogy a választott acél 

koncentrációját jelző függőleges vonal és az állapotábra jellegzetes vonalainak 

metszéspontjait a hőmérséklet eloszlási görbére átvetítjük. 

A hőmérséklet változását az ábrán követve látható, hogy a hegesztendő lemez és hozaganyag 

likvidusznál nagyobb hőmérsékletre hevült része - a varrat - az alapanyag intenzív 

hőelvezetése következtében gyorsan lehűl. A gyors hűlés, az egyirányú hőelvezetés, a 

kokillában dermedt acéltuskóra jellemző oszlopos krisztallitok kialakulásához vezet. A 

hegvarrat közepén a szimmetria vonal közelében a dermedő fém hűlési sebessége lényegesen 

kisebb. Érvényesül a hőmérséklet kiegyenlítődés, ezért itt gömbszerű (globulitos) szö-

vetszerkezet keletkezik. A hegvarrattal közvetlenül érintkező alapanyag a likvidusz és a 

szolidusz hőmérséklete közé hevül, és lehűlés után szövetszerkezete durvaszemcsés lesz. 

Mechanikai tulajdonságai a hevítés sebességétől, a maximális hőmérséklettől, a hőntartás 

idejétől és a lehűlés sebességétől függően változnak meg. 

A fentiek szerint a GOS vonal fölé hevített alapanyagrészekben az 1100 °C és a szolidusz 

közötti hőmérsékletű a túlhevítési övezet, és az Ac3 -1100 °C-ig hevült rész pedig a 

hőkezelési övezet.  
A túlhevítési övezet jellegzetes szövetszerkezete a ferrittűs, Widmannstätten struktúra, amely 

a gyors hevítés és túlhevítés, a rövid hőntartás és a gyors lehűlés együttes eredménye. A 

Widmannstätten szövetre, így erre az övezetre is jellemző a kis szívósság és képlékenység.  

A hőkezelési övezet hegesztés utáni tulajdonságai a hőmérsékletváltozás körülményeitől 

(hevítés, hőntartás, hűlés) függnek. 

Az Ac3-Ac1 hőmérséklet tartományba felhevített acél szövetelemei közül előbb a perlit 

teljesen, míg a ferrit csupán részben alakul át ausztenitté. A hőhatás övezet ezen tartománya a 

részben átkristályosodott övezet. 

Az 500 °C-tól az Ac1 hőmérsékletig terjedő hőmérséklet tartományt az újrakristályosodás 

övezetének nevezzük. Az övezet durva újrakristályosodása akkor következhet be, ha az 

alapanyag hegesztés előtt 6-10%-os hidegalakítást kapott. Egyébként ebben az övezetben 

szövetszerkezeti és mechanikai tulajdonság változás nem tapasztalható. 
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A hegesztett szerkezetek húzott elemeinek hőhatásövezetében esetenként olyan repedések 

keletkezhetnek, amelyek törésfelülete kék futtatási szint mutat. Ilyen repedések és törések a 

hőhatásövezet 200-500°C hőmérsékletű részében, az ún. kéktörékenység övezetében 

fordulhatnak elő. A hegesztett kötés 0-200 °C hőmérsékletközbe hevült részében sem 

szövetszerkezeti, sem egyéb tulajdonság változás nem következik be, ez a változatlan 

alapanyag övezete. 

 

 A hegesztéshez kapcsolódó metallurgiai folyamatok 

Mozgó hőforrással történő ömlesztő hegesztéskor az olvadék a hegesztés irányában 

folyamatosan haladó folyékony anyagrész. Alakja leginkább ellipszis vetületű, fordított 

csonka kúphoz hasonló alakú (6.4. ábra).  

 
6.4. ábra A hegfürdő 

 

Az olvadék előrehaladási sebességét a hegesztés sebessége határozza meg. Az olvadék 

létidejének azt az időt nevezzük, amíg az olvadék állapot egy adott helyen létezik, vagyis 

amíg a hosszának megfelelő utat adott sebességgel megteszi.  

Az olvadék kialakulásában fontos jelenségek a cseppátmenet, a gázok abszorpciója 

(elnyelődése) az olvadékban, az oxidáció (dezoxidálás), a kéntelenítés, a foszfortalanítás és a 

hegesztési salakképződés. 

Az olvadékot körülvevő környezetből leggyakrabban az oxigén az a gáz, amelytől meg kell 

védeni a varratot. Az oxigén a levegőből vagy hegesztés közben a salakból felszabaduló 

gázokból kerülhet a varratba.  

Az oxidáció elkerülése több megoldás létezik. Egyik megoldásnál az olvadékba valamilyen 

módon bejuttatott alkotóknak (dezoxidensnek) nagyobb az affinitásuk az oxigénhez, így 

lehetővé válik az oxigén megkötése oxidok formájában. Az olvadék dezoxidálása történhet: 

Mn, Si, Ti, Al bevitelével.  

Az oxigénen kívül a kén és a foszfortartalom csökkentése is szükséges, a jó mechanikai 

tulajdonságú kötés létrehozásához. A kéntelenítés történhet mangán adagolásával, ugyanis a 

Mn a dezoxidáló hatásán túl a kéntelenítésben is fontos szerepet játszhat, ami főleg nagyobb 

mangántartalom esetén lehetséges. A foszfortartalom csökkentése nagy kalcium-oxid tartalmú 

salak képzésével lehetséges. 

Hegesztési salak képződésekor a salak fémes és nemfémes elemek oxidjaiból, sókból 

(fluoridokból) és mechanikusan hozzákeveredett fémrészekből áll. A salak kialakulásával a 

különböző szennyezők a fémből a salakba diffundálnak (gázszennyezés csökkentése), 

emellett mechanikusan védi az olvadékot, a varrat lehűlésekor jó hőszigetelő tulajdonsága 

következtében lassítja a hűlést. Villamos ívhegesztésnél stabilizálja az ívet.  

6.1.1.4 Hegesztéskor keletkező mechanikai feszültségek, 
alakváltozások 

A hegesztés során lezajló egyenlőtlen felhevítés, hőntartás, lehűlés, valamint a varrat 

kristályosodása során bekövetkező zsugorodása miatt a hegesztett szerkezetben belső maradó 
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feszültségek jönnek létre, amelyek méret és alakváltozást, illetve repedéseket idézhetnek elő. 

Ezek a káros folyamatok a hegesztett szerkezet utólagos egyengetését, feszültségmentesítő 

hőkezelését, illetve egyéb javítását teszik szükségessé. 

Az ötvözetek hőtágulása a tér mindhárom irányába bekövetkezik, ezért a kialakuló 

feszültségek és alakváltozások (zsugorodások) is 3 irányúak lehetnek: 

-  vastagságirányú zsugorodás (ill. feszültség)  

 - keresztirányú zsugorodás (keresztirányú feszültség) 

 -- Szögzsugorodás 

 - hosszirányú zsugorodás, ill. feszültség,  

 -- Hosszirányú feszültség 

 -- Keresztirányú feszültség 

 

A különböző feszültség irányok az 6.5. ábrán láthatóak. 

 
6.5. ábra A hegesztési feszültségek irányai 

 

6.1.1.5 Kötéstípusok 
A síkkötésben az egyesített alkatrészek azonos vagy egymással párhuzamos síkban fekszenek. 

A kialakításától függően a kötés lehet tompa, átlapolt és hevederes. 

A sarokkötés kialakítása leggyakrabban olyan, hogy az alkatrészek merőlegesek vagy közel 

merőlegesek egymásra. A gyakori kötéstípusokból az 6.6. ábrán láthatunk példákat. 

 
6.6. ábra A gyakori hegesztett kötés típusok 

 

6.1.2 Hegesztési eljárások 

6.1.2.1 Lánghegesztés 
A lánghegesztések hőforrása éghető gáz és oxigén exoterm reakciója. Az éghető gázok 

többsége oxigénáramban elégetve a hegesztéshez szükséges hőmérsékletnél kisebb hőfokú 
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lángot ad. A hegesztés termelékenységét is figyelembe véve, a gyakorlat igényeit leginkább 

az acetilén-oxigén gázkeverék lángja elégíti ki. Hegesztésre technológiailag tiszta (O2 = 

legalább 99,2%) oxigént használnak, 150, vagy 200 bar nyomáson 40 dm
3
-es acélpalackokban 

hozzák forgalomba. A tele palack 7,5 vagy 10 m
3
 normál állapotú oxigént tartalmaz. Az 

acetilén (disszu) gáz (C2H2) egy 2 bar-nál nagyobb nyomáson 14-szeres térfogat növekedés és 

2800 C-os hőmérséklet mellet disszociál hidrogénné és szénné. Ezért a gázpalackon belül 

pórusos masszában, ill. acetonban van oldva.  

A hegesztéshez szükséges gázokat nyomáscsökkentők (reduktorok) segítségével a 

felhasználáshoz szükséges nyomásértékre csökkentik. A reduktoroktól tömlők segítségével 

vezetik a hegesztő pisztolyhoz (hegesztő égő), ahol a két gáz keverése a keverőszárban 

történik meg, majd a kilépésnél a beállított gázkeveréket meggyújtva biztosítható a 

hegesztéshez szükséges hőforrás, koncentrált láng formájában. 

A hegesztőégők lehetnek keverőhüvelyesek, melyek csak abban az esetben alkalmazhatóak, 

ha a két gáz nyomása körülbelül egyenlő, vagy injektoros kiépítésűek, ha az éghető gáz 

nyomása kisebb. Egy injektoros hegesztő égő rajza látható az 6.7. ábrán. 

 
6.7. ábra Injektoros hegesztő pisztoly szerkezete 

 

Az acetilén és az oxigén nyomásától és keverési arányától függően a láng jellege lehet 

oxigéndús (oxidáló), semleges és acetiléndús (redukáló). 1  m
3
 acetilén elégetéséhez 

elméletileg 2,5 m
3
 oxigénre van szükség, amely oxigén mennyiség egy része nem a palackból, 

hanem a környezetből kerül a lángba, ezért a helyiség szellőztetése különösen fontos. 

A leggyakrabban alkalmazott semleges láng vázlatos képét és a láng hőmérséklet eloszlását az 

6.8. ábrán mutatjuk be. 

 
6.8. ábra A semleges láng vázlatos képe és hőmérséklet-eloszlása 

 

A láng hőmérséklete 1000-3200 C között változik, ahogy a fenti ábrán megfigyelhető. A 

legnagyobb hőmérséklet a lángmag előtt alakul ki (II. zóna), ezért a hevítendő darabot ide kell 

tartani. 

A lánghegesztés jellemzője, hogy kevésbé koncentrált hőforrás, mint a villamos ív az 

ívhegesztésnél, nagyobb a hőhatás övezet, nagyobb a vetemedés, lassabb a lehűlés (kisebb a 

beedződés veszélye) és alapvetően kétkezes eljárás (hegesztő anyaggal). 
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6.1.2.2 Villamos ívhegesztés  

 Ívhegesztés fizikai alapjai 

Fémes anyagok hegesztésének legfontosabb hőforrása a villamos ív. Az ívkeltés az elektród 

és a tárgy között rövidzárlattal kezdődik. A rövidzárás pillanatában a felületek érdessége miatt 

érintkezés és villamos vezetés csupán az elektródból kiemelkedő csúcsokon lesz. A kis 

keresztmetszetű érintkezési felület az áramerősség csúcsértékére, a rövidzárási áram számára 

nagy ellenállást jelent. Mivel az áram hőhatása az ellenállással és az áramerősség négyzetével 

arányos, az érintkező felületek a másodperc tört része alatt felizzanak, megolvadnak, sőt 

elérhetik forráspontjukat is. A rövidzárlat célja az elektródok és a köztük levő gáz közeg 

felhevítése, ionizálása. 

Ha a negatív pólusra kötött izzó elektródot, a katódot, az érintkező felülettől néhány mm-re 

eltávolítjuk, akkor annak felületéből a nagy hőmérséklet hatására elektronok lépnek ki. Ezt az 

elektronemissziós folyamatot nevezzük termikus emissziónak, ill. termikus ionizációnak. 

Az áramforrás által, az elektródok között fenntartott térerő az elektronokat nagy sebességre 

gyorsítja. Ha a nagy sebességgel mozgó elektronok gázmolekulákkal vagy atomokkal 

ütköznek, azokból elektronokat szakítanak ki, azaz ionizálják az elektródok közötti térben 

lévő gázt. Ezt a folyamatot ütközéses ionizációnak nevezzük. Ez az ionizált gáz vezeti az 

áramot. Az elektródok közötti feszültségesés három jellegzetes szakaszra oszlik: a katód (Uk ) 

az ívoszlop (Uo) és az anód (Ua) feszültségesésre (6.9. ábra). 

 

 
6.9. ábra A villamos ívben lejátszódó folyamatok 

 

Ívhegesztés folyamán az izzó katód (elektróda) elektron emisszióját az ionok ütközési 

energiája tartja fenn, az anódot pedig a kisebb tömegű, de gyorsabb elektronok ütközési 

energiája hevíti fel. A munkadarabban mélyebb olvasztás egyenes polaritás (hegesztendő 

tárgy pozitív, az elektród negatív polaritású) esetén lehetséges, viszont fordított polaritásnál 

stabilabb az ív. 

Az ívfeszültség és áramerősség értékeket az ív statikus jelleggörbéje mutatja (6.10. ábra). A 

jelleggörbe lehet statikus és dinamikus az egyensúlyi állapot statikus vagy változó jellegétől 

függően. 
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6.10. ábra Az ívfeszültség és az áramerősség közötti összefüggés állandó ívhossz esetén. 

 

 A jelleggörbe 3 jól elkülöníthető szakaszra bontható. Az I.: szakaszban nem stabil az ív (javul 

az ív vezetőképessége az áramerősség növekedésével) csökken az ívfeszültség az áramerősség 

növekedésével.  

A II. szakaszban az ívfeszültség állandó, mivel nem változik az ív vezetőképessége. A 

katódfolt, az anódfolt és az ívoszlop keresztmetszete az áramerőséggel arányosan nő, ezért az 

áramsűrűség (A/m
2
) állandó. 

Az áramsűrűséget tovább növelve a katódfolt nem tud tovább növekedni az elektróda 

felületén, ezért megnő az áramsűrűség és feszültség is növekszik. 

Az anyagátvitel a fellépő erőhatások miatt minden ívhegesztési eljárásnál a kisméretű 

elektródáról a nagyobb méretű munkadarab irányába történik, különböző méretű cseppek 

formájában. A cseppátmenetet több jelenség is befolyásolja: nehézségi erő, felületi feszültség, 

a gáznyomás és az ún. Pinch effektus. 

 

 Bevont elektródás, kézi ívhegesztés (BKI)  

Bevont elektródás ívhegesztés esetén adott hosszúságú (350 mm) fém huzal palástfelületére 

felvitt bevonattal ellátott elektródával (pálca) történik a hegesztés. A bevonattal az elektróda 

átmérője 1,3-1,8-szorosa a huzal átmérőjének. A bevonat feladatai az ívstabilitás növelése, a 

védőatmoszféra létesítése (alkotók elbomlása), hegvarrat dezoxidálása, denitridálása, kén és 

foszfor-tartalom csökkentése, ötvözés, a hűlési sebesség csökkentése és a salak képzés. 

Felhasználási területek szerint a bevont elektródokat: kötő és felrakó; a varratfém ötvözésének 

mértéke alapján: ötvözetlen, gyengén ötvözött és erősen ötvözött elektródokra osztjuk. A 

fontosabb elektród típusok a következők: bázikus, rutilos, cellulóz, savas, oxidáló, 

ívstabilizáló. 

Az elektródákat a hegesztendő anyaghoz kell választani. Ezek alapján külön elektróda 

szükséges a különböző fémekhez: az acélokhoz (ötvözetlen, gyengén-, erősen ötvözött), az 

öntöttvasakhoz és az alumíniumhoz. 

A bevontelektródás ívhegesztés előnyei a lánghegesztéshez képest: az ív nagyobb 

hőkoncentrációja, lokális hevítés, kisebb zsugorodás és vetemedés, a kötés jobb mechanikai 

tulajdonságai, egyszerűbb használat. Hátrányai: csak vastagabb anyagok hegeszthetők, 

szakképzettség szükséges, teljesítménye korlátozott (bevonat lepattogzása), szakaszos 

folyamat az elektróda cserék miatt és az újrakezdések hibaforrást jelenetnek. 

Az ív energiájának megoszlása: 15 % elektródahuzal, 15 % bevonat, 10 % alapanyag 

megömlesztés, 20 %  környezet, 40 % tárgy hőelvonása. 

 

Az 6.11. ábrán látható az ún. meredeken eső külső áramforrás jelleggörbe. Az ábrán 

megjelöltük az adott hosszúságú (l0, l1, l2) ívekhez tartozó karakterisztikákkal kiadódó 

metszéspontokat, mint munkapontokat (M0, M1, M2). 
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6.11. ábra A kézi ívhegesztő áramforrás statikus jelleggörbéje 

 

A bevontelektródás ívhegesztés alapvetően kézzel végzett eljárás, azonban létezik gépesített 

változata, a gravitációs hegesztés, amelynél az elektródát egy csuszkás mechanizmus tartja és 

biztosítja a megfelelő mozgatását. Ezt az eljárást a hajók, hídszerkezetek gyártásában 

alkalmazzák. 

Az általánosan alkalmazott külső bevonat mellet létezik olyan eljárás, ahol az önvédő por az 

üreges huzal belsejében található (porbeles elektróda). A portöltet egy része gázzá alakul és 

védi az ömledéket. Másik részéből salak képződik, hasonlóan, mint a külső bevonat esetén. 

 

 Fedett ívű hegesztés 

A fedettívű hegesztés leolvadó fémelektróda és a munkadarab között ívvel (ívekkel) 

fedőporból képződött anyagok védelme alatt végzett ömlesztő hegesztés. A hegesztés elvét az 

6.12. ábra mutatja. A folyamatosan leolvadó huzallal egyidejűleg olyan anyagokból készült 

fedőport adagolnak a hegesztési helyre, amely - hasonlóan a bevonathoz, vagy a védőgázhoz - 

megfelelő varratvédelmet nyújt, azon felül pedig intenzív reakcióba lép a munkadarab és a 

hegesztő huzal megömlesztett anyagával. 

 
6.12. ábra A fedettívű hegesztés vázlata 

 

Mivel nemcsak a huzaladagolás, hanem a varratirányú előrehaladás is gépesített, a fedettívű 

hegesztés automatizált ömlesztő hegesztési eljárás. 

A fedőpor előállítása történhet olvasztással és őrléssel, vagy keramikus úton (különféle 

alkotóelemek és ragasztóanyag mechanikus keverésével, szárításával). Az olvasztással 

előállított fedőporok jellemzője, hogy összetétele és tulajdonságai állandóbbak. A fedőporokat 

osztályozni lehet kémiai összetételük szerint savas, semleges, bázikus fedőporokra. 

A fedettívű hegesztés előnyei: a nagy teljesítmény, a mély beolvadás, a kisebb mérvű leélezés 

igénye és a hozaganyag megtakarítás.  
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Hátrányai: az eljárás csak vízszintes helyzetben alkalmazható, a jelentős olvadék térfogat és a 

fedőpor miatt. A zártterű ív kizárja a varratképzés megfigyelésének lehetőségét, megnehezíti a 

görbevonalú varratok képzését. A mély beolvadás, az automatikus vezérlés, gondos 

lemezillesztést, vezérlés beállítást igényel, ezért csak megfelelően hosszú varratok esetében 

gazdaságos. Így alkalmazási területei: hajóipari lemez szerkezetek, vastagfalú csövek, 

tartályok és spirálcsövek hegesztése. 

 

 Védőgázas wolframelektródás ívhegesztés 

Az argon védőgázas wolframelektródás ívhegesztés (AWI) a nagy olvadáspontú wolfram 

elektróda és a munkadarab között keltett ívvel végzett ömlesztő hegesztés. Az AWI hegesztést 

többnyire egyenárammal végzik. Az oxidréteg eltávolításához nincs szükség folyósítószerre, 

mivel az ívben képződött, az elektronoknál jóval nagyobb tömegű, de kisebb sebességű ionok 

becsapódásuk révén feltörik az oxidréteget. A varratot az újraoxidációtól az argon védi. Az 

AWI hegesztő berendezés három fő részből áll: áramforrás; védőgázas egység; hegesztő 

pisztoly. A pisztoly gépi vezetésével hozaganyag adagolás nélküli változatban peremvarratok 

és illesztett vékony lemezek tompa hegesztése lehetséges. Hozaganyag automatikus adagolása 

az áramkörbe nem kapcsolt huzaladagolóval oldható meg. 

Az argon semleges gáz, az olvadékban gyakorlatilag oldhatatlan, a fémekkel nem lép 

reakcióba, minimális a katódnál jelentkező feszültségesés, tehát az ívfeszültség is kisebb; 

ugyanakkor az ív rendkívül stabil a kis feszültségek tartományában is. Hővezető képessége 

kisebb a levegőnél, így kisebb az ívoszlopban levő energiaveszteség, kicsi az ionizációs 

feszültsége (ill. munka), így az ív könnyen gyújtható. 

Az ív létrehozása történhet váltóárammal, vagy egyenáram esetén egyenes, illetve fordított 

polaritással. A különböző ívviszonyokat az 6.13. ábra mutatja. 

 
6.13. ábra Az wolfram elektródás ívhegesztés ívviszonyai 

 

Egyenáramú egyenes (negatív) polaritás esetén az ívben fejlődő hőmennyiség nem 

egyenletesen oszlik el a katódon és az anódon, hanem kb. 70%-a elektronok becsapódási 

helyén, tehát a munkadarabon fejlődik, míg kb. 30%-a az elektródán. A nagy intenzitású, 

koncentrált hőforrás keskeny, mély beolvadást eredményez, azonban a felületen levő 

oxidhártyát nem képes feltörni. Az ív stabilitásához szükséges feltételek kedvezőek, az ív 

nyugodt. Alkalmazási területe elsősorban olyan fémek hegesztése, amelyeknél nem szükséges 

a felület tisztítása (pl. erősen ötvözött ausztenites acélok, nikkel és ötvözetei, réz- és ötvözetei, 

titán, cirkon stb.). 

Egyenáramú fordított (pozitív) polaritás esetén a viszonyok az előbbivel szemben fordítottak. 

Az ívben képződött, az elektronhoz képest nagy tömegű argon ionok a negatív pólusú tárgy 

felületére ütközve, mozgási energiájuk hővé fejlődése révén az oxidhártyát elgőzölögtetik, 

szétroncsolják. Ezt a jelenséget katódporlasztásnak vagy oxidbontásnak nevezzük. A fordított 
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polaritásnak az oxidációra igen hajlamos Al, Mg és ötvözetei hegesztésekor van különös je-

lentősége. Annak ellenére, hogy ebben a polaritásban van oxidfeltörés, az instabil ív és a 

kedvezőtlen hőeloszlás miatt a gyakorlatban nem terjedt el. 

Váltakozó áram esetén mindkét polaritás előnye érvényesül. A beolvadás a váltakozó 

polaritás hatására közepes mértékű lesz, azonban minden második félperiódusban van 

oxidfeltörés.  

 

 Védőgázas fogyóelektródás, ívhegesztés 

A védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés olyan nyíltívű eljárás, amelynél aktív, vagy 

semleges védőgáz atmoszférában a leolvadó hegesztő huzal gépesített adagolásával jön létre a 

munkadarab és a csupasz huzal között a villamos ív, amely az olvadékfürdőt létrehozza.  

Mivel a csupasz elektród huzal nem tartalmaz ívstabilizáló, gázképző és salakot adó anyagot, 

így megfelelő varratminőség csak védőatmoszféra, vagy külön salakot képző por adagolásával 

érhető el. 

Az automata hegesztő eljárások 5-10-szer nagyobb áramürüséggel dolgoznak. Ennek 

megfelelően a hegesztés sebessége és a beolvadás mélysége 2-10-szerese a kézi 

ívhegesztésnek. 

A hegesztő berendezések fő részei az áramforrás, a huzalelőtoló egység és a hegesztő pisztoly 

(fej), és a védőgáz egység. 

A hegesztőhuzal gépesített adagolásának megoldása látható az 6.14. ábrán. Az elektróda 

dobra felcsévélt hegesztő huzal. Az áram átadás a hegesztőpisztolyban történik meg. A 

huzaladagolás egy huzalelőtoló egység (görgők) segítségével valósul meg. Az ívhez 

szükséges áramforrás biztosítja a szükséges villamos energiát. A védőgáz hozzávezetés a 

pisztolyon keresztül, a huzalhoz képest koncentrikusan történik, a berendezéshez 

csatlakoztatott gázpalackból. 

 
6.14. ábra A védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés berendezése 

 

Védőgázként használnak semleges gázokat, amelyek nem lépnek reakcióba a megolvadt 

fémmel, ilyen gáz például az argon és a hélium. Az aktív gázok alkalmazásuk közben 

azonban kapcsolatba lépnek a megolvadt fémmel és a villamos ívvel.  Aktív gázként CO2 

vagy oxigén tartalmú gázokat használnak.  

A védőgáz legfőbb feladata mindkét esetben a hegfürdő, az ív és az elektróda védelme a 

környező levegő káros hatásaitól. 

A hegesztőhuzal gépesített előtolása mellett a pisztoly mozgatása a varrat mentén kézzel 

történik, azonban létezik automatizált megoldás is.  

A huzal előtolási sebesség és a leolvadási sebesség közel azonos nagyságának biztosításához 

gyors, dinamikus szabályzás szükséges. A szabályozás lehet belső vagy külső. 

Belső szabályozásánál áramforrásnak vízszintes, ill. lapos jelleggörbéje van (6.15. ábra). Az 

adott állandó ívhossz (l1) esetén (dolgozzon a berendezés az M1 munkapontban I1 áramerősség 

mellett). Ha az ív hossza valamilyen oknál fogva megnő pl. l2-re, a munkapont eltolódik M2-
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be. A kisebb áramerősség kisebb leolvadást eredményez. Mivel a huzalelőtolási sebesség 

változatlan, az 12 ívhossz rövidülni kezd, s a munkapont M1-re visszaáll. Ugyanez vonatkozik 

arra az esetre is, ha az Ívhossz 11-nél kisebb lesz, ilyen esetben a nagyobb leolvadás 

következtében áll vissza az egyensúly. 

 
6.15. ábra A belső szabályozás elve 

 

Külső szabályozás esetén (6.16. ábra) a hegesztő áramforrások többsége meredeken eső 

statikus jelleggörbéjű, ami lehetővé teszi az ívhossz külső szabályozását. Változzon meg az 

ívhossz 11-ről l2-re (ahol 11 < 12). Az áramforrás statikus jelleggörbéje meredeken eső, ezért 

az Ívhossz változással az ívfeszültség is megváltozik U1-ről U2-re, ami azonban a huzalelőtoló 

motor feszültségét, ezáltal a huzalelőtolási sebességet is befolyásolja, a huzalelőtolás 

felgyorsul és az M2 munkapont visszaáll az eredeti M1 értékre. Ha az ívhossz lecsökken, 

akkor fordított a helyzet. A külső szabályozás lassúbb, lomhább, mint a belső szabályozás. 

 

 
6.16. ábra A külső szabályozás elve 

 

Az áramsűrűség növelésével  megváltozik a cseppátmenet formája védőgázas hegesztésnél, 

amely alapján beszélhetünk zárlatos (durvacseppes), átmeneti (zárlat-permetes) és 

finomcseppes (permetes) anyagátvitelről. 

Az argon védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés (AFI) eljárás számos előnye ellenére az 

argon drágasága miatt nem válhat alapvető, a kézi ívhegesztést helyettesítő technológiává. Az 

ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok hegesztésére a kézi ívhegesztés helyett legalkalmasabb 
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az olcsó, CO2 védőgázas félautomata ívhegesztés. Ennek gépi berendezése és elve 

megegyezik az AFI-éval. A reakcióképes, az ív hőmérsékletén disszociáló CO2 gáz 

felszabaduló atomos állapotú oxigénje intenzíven oxidál, s ha kellő semlegesítéséről nem 

gondoskodunk, úgy szennyezi a varratot. Az ötvözők (Si, Mn, Ti, Al), kiégésének elkerülése 

és a hegfürdő dezoxidálása a hegesztő huzal és az alapanyag ötvözésével lehetséges. 

Termelékenysége azonos áramerősség és huzalátmérő mellett nagyobb, mint a fedettívű és az 

AFI hegesztésé. 

Az úgynevezett porbeles huzal alkalmazásának előnye, hogy az elektród fém-része olcsón 

előállítható ötvözetlen lágyacél szalagból, hengerléssel és húzással. Az ötvözőelemek pedig 

ferroötvözetek: ferroszilícium, ferromangán és titándioxid formájában, a huzalgyártás 

folyamán egyszerűen betölthetők. A porbeles huzal az egyszerűbb előállítás mellett megfelelő 

porösszetétel megválasztásával jó minőségű varratot ad, nemcsak az ötvözetlen, de még az 

ötvözött, pl. ausztenites acélok esetében is.  

Azokat az előnyöket, amelyeket mind az argon, mind a CO2 védőgázas hegesztési technológia 

nyújt, egyesíteni próbálja a keverék védőgázas fémelektródos ívhegesztés. Ha pl. argonhoz 

0,5-5% O2-t kevernek, akkor megnövekszik a hegesztési sebesség és csökken a porozitási 

veszély. Argonhoz CO2-öt keverve ugyancsak növekszik a hegesztés sebessége, szebb lesz a 

varrat felülete, csökken, a revésedési hajlam, mélyebb beolvadást kapunk. A felsorolt 

kétkomponensű gázkeverékek mellett gyakran háromkomponensű keveréket is használnak. 

 

6.1.2.3 Villamos ellenállás hegesztés 
Ellenállás hegesztés során a kötést az áramkörbe iktatott munkadarabok érintkező felületén 

fellépő villamos ellenállás hatására keletkező Joule-hő és a nyomóerő együttes 

alkalmazásával hozzák létre. Hozaganyagot nem használnak. 

Megkülönböztetünk átlapolt és tompa hegesztést. Az átlapolt kötés típusai: pont-, vonal- és 

dudorhegesztés. A tompakötés lehet zömítő, vagy leolvasztó (szakaszos, ill. folyamatos). A 

tompa kötés különleges esete a fólia vonalhegesztés. 

 

 Ponthegesztés 

A ponthegesztés célja átlapolt kötés létrehozása hegesztési pontok segítségévei. 

Ponthegesztésnél a hegesztő áram meghatározott - általában igen rövid - idő alatt halad át az 

átlapolt kötésű munkadarabokon. A munkadarabok érintkezési helyének közvetlen 

környezetében az anyag rövid idő alatt részlegesen megolvad. Az áram áthaladását a két 

elektróda szűk területre korlátozza és egyúttal a szükséges nyomóerőt is kifejti. 

A hegesztési varrat a két lemez érintkezési helyén keletkezett lencse alakú olvadék 

kristályosodásával jön létre (6.17. ábra). A varratpontokat meghatározott elrendezés szerint 

nagyobb szerkezetek is összeköthetők. 

A lemezeket megolvasztó hő, a Joule-féle hatás révén keletkezik, mivel, a Q = I
2
 Rt, azaz a 

fejlődő hő az érintkezési rendszer ohmos ellenállásától (R), az elektródokon és lemezeken 

áthaladó áramerősségtől (I) és az áthaladás idejétől függ (t). Megvizsgálva a rendszer 

ellenállását kitűnik, hogy az elektródok munkadarabbal történő érintkezési helyén az ohmos 

ellenállás kicsiny, mivel a jól vezető vörösréz elektródokat nagy erővel nyomják a felületre. A 

legnagyobb ellenállás a két lemez érintkezési helyén lép fel (Ré), mivel a két lemez 

kedvezőtlenebbül érintkezik egymással, mint a lemez és az elektróda, ahol az átmeneti 

ellenállás (Rá) ebből adódóan kisebb. 
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6.17. ábra A ponthegesztés elvi vázlata 

 

Az elektródokra ható nyomóerőnek fontos szerepe van a kötés kialakításában. A hegesztési 

ciklus kezdeti szakaszában ható nyomóerő a felületek egymáshoz szorítását végzi 

(előnyomás) és ezáltal a kívánt körzetben meghatározott felületen szoros érintkezést hoz létre. 

Az áram bekacsolása után a nyomóerő szerepe a létrejött érintkezés fenntartása, s a megfelelő 

mechanikai nyomás biztosítása, hogy az átmeneti ellenállás (Rá) minimális legyen. Abban a 

pillanatban, amikor a hőmérséklet eléri a fém olvadáspontját, az olvadék igyekszik a lemezek 

közül kiszabadulni. A megolvadt fém kijutását csak megfelelő nagyságú nyomóerővel lehet 

úgy ellensúlyozni, hogy normál kötés jöjjön létre. A szorítóerőt az áram kikapcsolása után is 

fenntartják (utánnyomás) a varrat megszilárdulásáig. Egy jellegzetes munkaciklus látható az 

elektródák összenyomó erejének (F) és a rajtuk átfolyó áram (I) időbeni változása az 6.18. 

ábrán. 

 
6.18. ábra A jellegzetes ponthegesztési munkafolyamat 

 

A ponthegesztéssel készült kötés minőségét befolyásoló paraméterek közül ki kell emelni a 

hegesztési áramerősséget, az elektródokra ható nyomóerőt, és a hegesztési ciklus lefolyását. 

Hegesztés során mindenkor a legmegfelelőbb munkarendet kell beállítani. Kemény 

munkarend esetén igen rövid idő alatt (néhány periódus) jelentős hőmennyiség jut a 

hegesztendő lemezekbe. Lágy munkarenddel dolgozva az áramerősség kisebb, azonban a 

hegesztési idő hosszabb.  

 Dudorhegesztés 

A dudorhegesztés technológiája a ponthegesztéshez hasonló azzal a különbséggel, hogy az 

áramsűrűség növelését nem az elektróda kúpos kialakítás, hanem a hegesztendő alkatrészek 

geometriai kialakítása (dudor) biztosítja. Az eljárás az 6.19. ábrán látható.  
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6.19. ábra A dudorhegesztés elvi vázlata 

 

A szorító erőt itt is az elektródán keresztül, a berendezés által kifejtett nyomóerő biztosítja. A 

legnagyobb hőfejlődés a legnagyobb átmeneti ellenállásnál keletkezik. 

Az eljárást csavarok, csavaranyák lemezre hegesztésénél és huzalok keresztirányú kötésénél 

alkalmazzák. 

 

 Vonalhegesztés 

A vonalhegesztés tulajdonképpen a ponthegesztés egyik változata, azonban itt a hegesztési 

pontok összefüggő vonalat alkotnak, az elektródok pedig görgők, tárcsák, vagy rövid 

hengerek. A görgők megszabják az áram áthaladás helyét, s eközben a hegesztendő lemezekre 

nyomást fejtenek ki. 

A vonalhegesztés folyamatos ponthegesztésnek is felfogható, azonban többnyire impulzus 

üzemben hegesztenek (lásd 6.20. ábra). 

 
6.20. ábra A vonalhegesztés elvi ábrája 

 

A vonalhegesztésnek a ponthegesztéshez hasonlóan egyik alapvető hiányossága, hogy 

megbízható kötés egyszerű technológiával csak átlapolt, vagy peremezett lemezeken 

készíthető. A vonalhegesztés ezen hiányosságát küszöböli ki a szalaghegesztés (más néven 

fóliahegesztés). Az 5.21. ábrán látható elvi vázlat szerint a hegesztő görgők és az 

összehegesztendő lemezek közé kb. 0,2 mm vastag és 4 mm széles lágyacélból készült fóliát 

helyeznek. A görgőkön átvezetett áram a lemezvégeket megolvasztja, és F erő mellett 

egyesíti. Helyesen megválasztott technológiánál a hegesztett kötés az anyagminőségtől 

csaknem függetlenül, közel az alapanyaggal egyező vastagságú, felületi minőségű és 

szilárdságú lesz, csupán a kifáradási határa kisebb, mintegy 10-30%-kal. Az eljárást 1-4 mm 

vastagságú lemezek összehegesztésére használják (általában igen széles lemezek pl. vasúti 

kocsi oldalfalainak hegesztésénél). 
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6.21. ábra A fóliahegesztés elvi ábrája 

 

 Tompahegesztés 

A tompahegesztési eljárásoknak két csoportja létezik: a zömítő (sajtoló) és a leolvasztó 

(ömlesztve sajtoló) tompahegesztés. 

A leolvasztó eljárás esetén hozaganyag nélkül, nyomás alatt, az érintkezésbe hozott 

munkadarabokon átvezetve a hegesztő áramot, az érintkezési felületek felhevülnek és a 

megfelelő időpillanatban összesajtolva, létrejön a közös olvadék. A zömítő erő hatására a 

kötésnél jelentősen megnő a keresztmetszet.  

A zömítő eljárás az áram időbeni bekacsolása alapján történhet szakaszos vagy folyamatos 

technológiával. A szorítás kisebb erejű és az eljárásnál a hegesztendő felületeknek nincsenek 

folyékony állapotban, a hőmérséklet egyenletesebben oszlik el a szorító pofák irányában és a 

lehűlés is lassabb. Az eljárás az 5.22. ábrán látható. 

 
6.22. ábra A zömítő tompahegesztés elvi ábrája 

 

6.1.2.4 Sajtoló hegesztések 
A sajtolóhegesztések közös jellemzője, hogy a kötés létrejöttéhez képlékeny alakváltozás 

szükséges. Az alakításhoz minden esetben erőhatás szükséges. A nagy nyomó erő mellett 

történhet a hegesztés felhevítéssel és hevítés nélkül is. Ezek alapján megkülönböztetünk 

melegsajtoló és hidegsajtoló hegesztést.  

 Kovácshegesztés 

Kovácshegesztés esetén az összekötendő alkatrészek megömlesztése nélkül hoznak létre 

kötést, úgy hogy a két összekötendő alkatrészt a szolidusz hőmérséklet közelébe hevítik és az 

elvégzett nagyfokú képlékeny alakítást hatására kölcsönös ion és elektroncsere történik. 
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Az erőhatás létrehozható kézi vagy gépi erővel is. Minden olyan fém hegeszthető, amely 

melegalakításra alkalmas, így az acélok, a réz és az alumínium egyes ötvözetei. 

A kialakult kedvező finomszemcsés szerkezetnek köszönhetően a hegesztett kötés mechanikai 

tulajdonságai megközelítik az alapanyag mechanikai tulajdonságait. 

 Ultrahangos hegesztés 

Az ultrahangos hegesztés jóval az olvadáspont alatti melegsajtoló hegesztés, ahol a 

munkadarabok egyikét nagyfrekvenciás (10-100 kHz), kis amplitúdójú (10-30 mikron) 

rezgéssel aktiválják, amely a másik darabbal érintkezve súrlódási hő fejlődése mellett 

képlékeny alakváltozást szenved. 

A rezgés az összeérintett felületeken feltöri az oxidréteget. A felületeken diffúziós kötés jön 

létre.  

A készülék ultrahang frekvenciás generátorból, hullámvezető szonotródból, generátorházból, 

a speciális kiképzésű álló elektródokból és az elektródnyomást szabályozó berendezésből áll. 

Az eljárást elsősorban könnyű- és színesfémekből készült alkatrészek, valamint különleges 

acéllemezek, vékony, kisméretű tárgyak hegesztésére alkalmazzák, főleg az elektrotechnikai 

és műszeriparban. 

 

 Dörzshegesztés 

A dörzshegesztési eljárás esetében a hegesztéshez szükséges hőt mechanikai energiából 

nyerik. Ehhez szükséges a felületek egymáshoz képesti relatív elmozdulása és a felületek 

összenyomása.  

A kötés kialakítása folyamán az egyik munkadarab áll, míg a másik forgó mozgást végez. A 

forgó darabot nagy erővel nyomják az álló tárgyhoz. A sajtoló erő és a felületi súrlódást léte-

sítő erő szétválasztva hat. A hegesztendő felületek a súrlódás következtében rövid idő alatt 

felhevülnek. A nagy hőmérséklet és az összeszorító erő hatására a forgó mozgás hirtelen 

megszüntetésekor a felületek összehegednek. A dörzshegesztés aránylag egyszerű folyamat, 

de inkább tömeggyártásban alkalmazható. 

 

 Robbantásos hegesztés (Hegesztés nagy mechanikai energiával) 

Robbantásos hegesztésnél a kötés létrehozásához szükséges erőhatást az összekötendő tárgyak 

robbanás által keltett lökéshulláma következtében alakul ki. 

 Ahhoz hogy a munkadarabok kötése létrejöjjön, hézaggal, vagy szög alatt kell elhelyezni. 

Elsősorban plattírozásra használják. Szendvicsszerkezeteket is készítenek vele, amelyek 

üreges kialakításuknak köszönhetően merevségükhöz képest kis tömeggel rendelkeznek. 

Csövek egymáshoz kötésére is használják az eljárást. 

 

 Diffúziós hegesztés 

A munkadarabokat összeszorított állapotban felhevítik az olvadáspont közeli hőmérsékletre és 

a nagy nyomás hatására kúszási jelenség közben rácsparaméter távolságra közelítik meg 

egymást a kötésben résztvevő felületek. Az ionok kölcsönös diffúziójával alakul ki az erős 

kötés, tehát a diffúzió alapvető fontosságú ennél a technológiánál.  
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 Sajtoló lánghegesztés 

Sajtoló lánghegesztésnél az összehegesztendő darabokat acetilén és oxigén gáz keverékékéből 

képzett láng segítségével felhevítik. A két munkadarabot összesajtolják és a képlékeny 

alakváltozás következtében alakul ki a kötés. A hevítéshez használt égőfejek a munkadarabok 

alakjához vannak illesztve. Ezek alapján rúdszerű daraboknál kettős sík égőfejet, míg 

csőszerű munkadaraboknál gyűrűszerű égőfejeket használnak. 

 

6.1.2.5 Egyéb hegesztő eljárások 

 Salakhegesztés 

A salakhegesztés automatizált ömlesztő hegesztő eljárás. Az eljárás elvi elrendezését az 6.23. 

ábra mutatja. A leolvadáshoz szükséges hőt az árammal hevített, folyékony, elektromos 

vezető salak Joule-hője biztosítja. A hegesztendő munkadarabokat nagy illesztési réssel 

(b=15-30 mm) illesztik egymáshoz, a lemezek közé egy vagy több hegesztő huzal, vagy 

szalagelektróda nyúlik be. A már megdermedt varrat fölött folyékony fémréteg, kb. 20-25 mm 

magas folyékony salakréteg, és a hegesztő por helyezkedik el. A folyékony fémet és a salakot 

az oldalirányú kifolyástól vízzel hűtött, rézből készült csúszó zsaluk védik, melyek a 

hegesztési folyamattal együtt haladnak. A csúszó zsaluk meghatározzák a varrat alakját, 

biztosítják a varrat állandó méreteit és a bevezetett hő egyenletes eloszlását. 

 
6.23. ábra A salakhegesztés vázlata 

 

A salakhegesztés előnyei a következők: 

 igen termelékeny eljárás, leolvadási teljesítménye meghaladja jóval a fedőporos és 

védőgázas hegesztések hasonló értékeit, 

 gazdaságos hegesztő eljárás: a lemezeket nem kell előkészíteni hegesztéshez, kicsi a 

hegesztő por fogyasztás, nincs fröcskölési veszteség, 

 vastag munkadaraboknál egyedüli alkalmazható eljárás (s=10-1000 mm), 

 kicsi a hegvarrat gáztartalma, 

 a lassú felmelegedés és lehűlés következtében jelentéktelen a repedések 

keletkezésének veszélye, 
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 nagyobb C-tartalmú acélok is hegeszthetők. 

A salakhegesztés hátrányai: 

 a hegesztést csak függőleges, vagy majdnem függőleges helyzetben lehet elvégezni, 

 a varrat és az átmeneti övezet öntött, durva szerkezetű, 

 a hegvarrat ütőmunkája a többrétegű varrattal szemben kicsi. 

Az eljárás alkalmazási területei: vastaglemezek tompa hegesztése, különböző összetételű 

(ferrites, ausztenites stb.) nagyméretű acél-öntvények, kovácsolt darabok (pl. henger 

állványok) hegesztése. 

 

 Termithegesztés 

Acélok termithegesztéséhez szükséges hő a vasoxid és az alumínium közötti ún. 

aluminotermikus reakcióból származik. A hegesztés során lejátszódó kémiai reakció: 

3Fe3O4+8 Al =9 Fe + 4 Al2O3 

Az összehegesztésre kerülő alkatrészeket tűzálló anyaggal, vagy acél kokillával veszik körül. 

A forma és a beömlő alakját vasúti sínek termithegesztése esetében az 6.24. ábra szemlélteti. 

Az exoterm reakció a kúpos tűzálló tégelyben megy végbe, amelybe az alkotórészeket, 3 

súlyrész vasoxid és 1 súlyrész alumínium, finoman elosztott por alakjában adagolják. 

 
6.24. ábra Termithegesztés 

 

A kémiai reakció csak 1200 °C-on felül indul be. A folyamat beindításához könnyen 

gyulladó, különleges keveréket (pl. bárium szuperoxidot, magnéziumot) használnak. A 

gyújtás után a reakció gyorsan kiterjed a tűzálló tégelyben levő egész tömegre és egy percnél 

rövidebb idő alatt kb. 2500 °C-os hőmérsékletű salak és fémolvadék keletkezik. 

Ezt követően a tűzálló tégelyt alul elzáró dugót eltávolítják és az ömledék a tűzálló formába 

folyik. A folyékony acél a formában a sínvégek közé ömlik, ami fölött a salak helyezkedik el. 

A sínvégek - tekintettel a nagy hőmérsékletre - bizonyos mélységig megolvadnak. Az ezt 

követő dermedés folyamán alakul ki a kötés. A fémtöbbletet köszörüléssel távolítják el.  

 

 Plazmahegesztés 

Plazmahegesztésnél a hőforrás villamos ívvel létrehozott, erősen disszociált és ionizált gáz. A 

plazmaív egyik talppontja egy nagy olvadáspontú wolfram rúdelektróda, a másik talppontja a 

munkadarab (külsőívű) vagy egy erre a célra kialakított, hűthető, rézből készült 

gyűrűelektróda (belsőívű).   

Plazmasugaras hegesztéskor az ív a rúdelektróda és a réz gyűrűelektróda között van. A 

plazmagáz az íven áthaladva felhevül és plazmaállapotba kerülve világító lánghoz hasonlóan 
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lép ki a fúvókából. Itt a plazmasugárban nem folyik áram, így nem vezető anyagok 

hegesztésére is használható ez az eljárás. 

Plazmaíves hegesztéskor az ív a rúdelektróda és a munkadarab között van. Ebben az esetben a 

munkadarabnak elektromosan vezetőnek kell lennie. Az ívet a plazmafúvóka beszűkíti, 

aminek hatására a teljesítménysűrűség egy nagyságrenddel nagyobb (10
6
 W/cm

2
), mint AWI 

hegesztésnél. 

A kialakuló plazmaívet szűkítve, megnövekszik a hevítéshez rendelkezésre álló 

teljesítménysűrűség. A hegfürdő védelmét a plazmapisztolyba külön bevezetett védőgáz 

biztosítja. 

 A plazmahegesztés jellemzői: 

 a hegesztés során kialakuló ún. kulcslyuk alakú nyílás fenntartásával gyökhiba mentes 

hegesztési varrat állítható elő,  

 kedvező varratszélesség-varratmélység viszonnyal jellemezhető, 

 a technológia kevésbé érzékeny a pisztoly és a munkadarab közötti távolság 

változására, 

 a wolfram elektród fogyásával nem kell számolni, 

 hozaganyaggal történő plazmahegesztésnél a varrat kevesebb rétegből alakítható ki, 

mint AWI hegesztésnél,  

 a kis fajlagos hőbevitel.  

 

 Elektronsugaras hegesztés 

Az elektronsugaras hegesztésnél az elektronsugárnak, mint energiaforrásnak nincs saját 

hőmérséklete, hanem a sugár kinetikai energiáját alakítjuk át a munkadarabban hőenergiává. 

Az elektronsugaras hegesztés előnyei közé tartozik az igen nagy teljesítménysűrűség (10
9
 

W/cm
2
), keskeny hőhatás övezet, csekély elhúzódás. A varrat az ívhegesztésnél keletkező 

térfogatának 1/10-e, a varrat szélesség/mélység arány akár 1:25 is lehet. Nagy olvadáspontú 

fémek is könnyen hegeszthetők, jó szilárdsági tulajdonságokkal rendelkező varrat keletkezik. 

Hátránya, hogy az elektronsugár csak vákuumban képes haladni, ezért a hegesztendő 

munkadarabot vákuumkamrába kell helyezni, emiatt a költséges és nehézkes eljárások közé 

tartozik. 

 

 Lézersugaras hegesztés 

A lézersugár egy párhuzamos, koherens és monokromatikus elektromágneses sugárzás, amely 

a munkadarabok felületével érintkezve különböző mértékű hőhatás létrehozására alkalmas.  

Lézersugaras hegesztésnél a felület közelébe fókuszált lézerfolt az alapanyagban elnyelődve 

megolvasztja a felületet, vagy a mélyebb rétegeket is. A sugárnak önmagában nincs 

hőmérséklete, hanem a sugárforrásból kilépő lézersugár energiájának adott része elnyelődik a 

munkadarabban és hővé alakul.  

A lézersugaras hegesztésnek két változata létezik, attól függően, hogy milyen 

teljesítménysűrűség tartományban történik a felület besugárzása. Jellemzően 10
6
 W/cm

2
 alatt 

hővezetéses hegesztésről beszélünk. Itt a lézersugár az alacsonyabb teljesítménysűrűség 
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következtében csak megolvasztja a munkadarab felületét és az alsóbb rétegekbe hővezetéssel 

és az olvadék áramlásával jut el a hőenergia.  

Mélyvarratos hegesztésnél a nagyobb teljesítménysűrűségből adódóan nemcsak megolvad a 

munkadarab felülete a lézersugár energiájának hatására, hanem részben el is gőzölög. 

Kialakul egy ionizált fémgőzzel teli plazmacsatorna a munkadarab belseje felé. A lézerfolt 

mozgatásával a plazmacsatorna előtti anyagrész a csatorna mélységében megolvad, az 

olvadék a plazmacsatorna mögötti részen megszilárdulva, alakítja ki hegesztési varratot.  

A hegesztés mélysége a hegesztési sebesség csökkentésével és a kicsatolt teljesítmény 

növelésével növelhető. A hegesztés során védőgázt használnak, amit a hegesztés 

környezetébe koaxiálisan, vagy oldalirányból vezetnek. A lézersugaras eljárásnál a védőgáz 

további feladata a hegesztőfejben lévő optikai elemek védelme, a fémolvadék felfröccsenése 

ellen. A hegesztést atmoszférikus nyomáson végzik. 

6.1.3 Hegeszthetőség 

 

Hegeszthetőség alatt étjük adott anyag bizonyos fokú alkalmasságát meghatározott 

követelmények kielégítésére: adott hegesztő eljárással, berendezéssel, anyagokkal, és 

technológiai beállításokkal. A követelmények a szerkezet szempontjából két részre oszthatók: 

a hegesztett kötés tulajdonságával összefüggő követelmények (repedés és zárvány mentesség, 

anyag szerkezete, szilárdsága, alakíthatósága) és a hegesztett kötések egész szerkezetre 

kifejtett hatásával szembeni követelmények (pl.: vetemedés). 

A helyi tulajdonságokra az jellemző, hogy a hibák felismerése esetén javíthatók, pl. a 

hegesztett kötés roncsolásmentes vizsgálata során a kötésben repedést, vagy meg nem 

engedett mennyiségű zárványt fedeznek fel, akkor a varrat egészének, vagy hibás részeinek 

eltávolítása után elvégzett, a követelményeket kielégítő hegesztéssel, a kötés rendeltetésszerű 

használata biztosítható. 

Adott anyag alkalmassága a hegesztésre a gyártási eljárástól és módszertől, a vegyi 

összetételtől és a hő és mechanikai jellemzőktől függ. 

A szerkezeti acélok hegeszthetőségére az acél vegyi összetételéből lehet következtetni. 

Ismert, hogy az acélok edzhetőségének alsó karbon-tartalom határa kb. 0,22%. Ha az acél 

ennél több karbont tartalmaz, adott körülmények esetén edzési repedések keletkezésével kell 

számolni. Ha az acél egyéb ötvözőket is tartalmaz, akkor a karbon egyenértékkel lehet 

figyelembe venni az egyéb ötvözők hatását, melyet az alábbi képlet szerint számolnak: 
























































14

V

4

Mo

5

Cr

40

Ni

24

Si

6

Mn
CC

e
 

Fenti képletet csak akkor lehet alkalmazni, ha az egyes ötvözők az alábbi koncentrációt nem 

haladják meg: 

C = 0,6%, Mn= 1,6%, Ni = 3,3%, Cr = 1,0%, Mo = 0,6%, V = 0,14%. 

A Ce < 0,45% karbon egyenértéket esetén nem várható edzési repedések megjelenése. 

 

Öntöttvas hegesztésénél nehézséget jelent az alapanyag ridegsége, csekély alakváltozó 

képessége, amely a cementit mennyiségének növelésével egyre kedvezőtlenebb, ezért 

jellemzően a szürkevasak hegeszthetők megfelelően. Az öntöttvasakra jellemző a kisebb 

megolvadási hőmérséklet-tartomány és az ömledék könnyebb elterülése, emiatt 

gyökmegtámasztás és vízszintes helyzet alkalmazása szükséges. A rideg szerkezet elkerülése 

érdekében előmelegítés és lassú lehűtés szükséges. Ez alapján az eljárások lehetnek meleg, 

félmeleg és hideg hegesztések.  

Meleg hegesztésnél a hőmérséklet 580-650 C, szürkevas hozaganyagot használnak (plusz C 

és Si ötvözőt) és lassú lehűtést alkalmaznak. 
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Félmeleg hegesztésnél a hőmérséklet 200-350 C, szürkevas hozaganyagot használnak és 

szerkezete kevésbé homogén, mint a meleg hegesztésé.  

Hideg hegesztésnél nincs előmelegítés ledeburit és martenzit is kialakul, nikkel vagy réz- 

nikkel elektróda szükséges 

 

Alumínium hegesztésénél nehézséget jelent, hogy hevítésnél nincs elszíneződés, amely a 

megolvadás bekövetkeztére utalna. Kicsi az olvadási hőmérséklet tartomány, dermedéskor 5-7 

% térfogatváltozás következik be, nagy az ötvözet hőkapacitása és  hővezető képessége. Nagy 

az affinitása az oxigénhez (2050 C-on olvadó oxidréteg). Az  Al2O3 fajsúlya nagyobb, mint a 

tiszta fémé (zárványok képződésének veszélye). Az oxidréteg porózusságából adódóan gáz és 

nedvesség elnyelés miatt zárványok keletkezhetnek. 

Hegeszthetőségi sorrend: színalumínium → AlMn → AlMgMn → AlMg → AlMgSi → 

AlCuMg → AlCuNi.  

Az alumíniumhegesztés történhet AWI, AFI, gázláng és bevont kézi ívhegesztéssel.  

 

6.2 Fémek forrasztása 

6.2.1 Forrasztás alapjai 

A forrasztás olyan termikus kötési eljárás, amelynél a kötés a forraszanyag megolvasztásával 

(megömlesztéses forrasztás) vagy a határfelületnél bekövetkező diffúzióval (diffúziós 

forrasztás) kialakuló folyékony fázis megszilárdulásával jön létre. A forrasztási hőmérséklet 

az alapanyagok szolidusz hőmérsékleteit nem éri el.  

A forrasztási eljárásoknál a hőmérséklet alapján lágy- és keményforrasztást különböztetünk 

meg. A 450 ºC alatt végzett forrasztást lágyforrasztásnak, az ennél nagyobb hőmérsékleten 

végzett forrasztást keményforrasztásnak nevezik.  

A kötés alakja szerint megkülönböztetünk kötő- és töltőforrasztásokat. Kötőforrasztás 

esetében, ha az összekötendő felületek kis távolságra vannak egymástól (b < 0,5 mm), 

kapilláris forrasztásról, ha a távolság ennél nagyobb (b > 0,5 mm), akkor résforrasztásról 

beszélünk. Töltőforrasztáskor a munkadarabot egészítjük ki (pl. karosszéria lemezeken lévő 

mélyedések kitöltése). 

A forraszanyagokkal szembeni elvárás, hogy képezzen szilárd oldatot az alapanyaggal, 

olvadási hőmérséklete legyen kisebb az alapanyag szolidusz hőmérsékleténél. 

Az alumínium felületi oxidmentesítésére és az oxidréteg újbóli kialakulása ellen 

védőatmoszférát és/vagy valamilyen folyasztószert használnak. 

A folyasztószerek lehetnek vegyileg aktív, vagy passzív anyagok. Az aktív anyagok feloldják, 

és eltávolítják a felületről az oxidokat. A passzív folyasztószerek nem oldják fel az oxidokat, 

hanem a már előzetesen oxidmentesített felületet védik meg a további oxidációtól. 

A forrasztás során lezajló oxidációt védőatmoszférával is meg lehet gátolni. Védőatmoszféra 

esetén alkalmazhatunk redukáló vagy semleges védőgázokat, vagy végezhetjük a műveletet 

vákuumban.  

A forrasztás esetében a kötést befolyásoló fizikai folyamatok a fázishatárokon játszódnak le. 

Ezekhez soroljuk a folyasztószer és a forraszanyag nedvesítési, szétterülési folyamatait, a 

forraszanyag kapilláris viselkedését, a forraszanyag kötését és diffúziós folyamatait. 

 

6.2.2 A forrasztott kötés tulajdonságai 

A forrasztás során a megömlött forraszanyag – az eljárástól függően – másodpercekig vagy 

percekig érintkezik az alapanyaggal. Eközben a lezajló diffúzió hatására ötvözetfázis 

keletkezik, amelynek szövetszerkezetét az ötvözetképződés, az esetleges utólagos hőhatások 
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által elindított diffúziós folyamatok és a hűlési viszonyok együttesen határozzák meg. A 

forrasztott kötés szerkezete általában a következő három fő részből épül fel (6.25 ábra): az 

alapanyag, a diffúziós zóna és a forraszanyag. 

 
6.25. ábra A forrasztott kötés szerkezete 

 

Forrasztási technológiák lehetnek: a lángforrasztás, a kemenceforrasztás, a mártóforrasztás, a 

borítóforrasztás, az indukciós forrasztás, az ellenállás forrasztás és a lézersugaras forrasztás. 

 

6.3 Fémek termikus vágása 

6.3.1 Lángvágás 

Lángvágásnál a gyulladás hőfokra hevített fém vékony oxigén gázsugár adagolása mellett 

elég és a létrejött égésterméket a gázáram kifújja. A felhevítés és az égéstermék eltávolítása 

fizikai a fém oxigénben égése kémiai folyamat. Az acetilén és oxigén gáz keverékből égő láng 

csak a felületet hevíti, a mélyebb rétegek megolvasztását döntő mértékben a vas égéshője 

végzi. Az oxidációs folyamat során felszabaduló hő ellenére a hevítő lángot nem lehet 

„lekapcsolni”, ugyanis a hőveszteséggel az energia egy része elveszik. 

Lánggal nem vágható minden fém. Szükséges feltétel, hogy a fém megfelelő hőfokon égjen, a 

fém gyulladási hőmérséklete és az égéstermékek olvadáspontja alacsonyabb legyen, mint a 

fém olvadáspontja, az égéstermék hígfolyós legyen, el lehessen távolítani a vágási résből, a 

fém hővezető képessége kicsi legyen, a bevitt energia ne a vágás környezetébe távozzon. 

 Az acélok közül az ötvözetlen és a gyengén ötvözött acélok elégítik ki a fenti feltételeket, 

mivel a szén-tartalom növekedésével a gyulladási hőmérséklet növekszik, és az olvadáspont 

csökken. 

A lángvágáshoz szükséges éghető gázok (acetilén esetleg hidrogén) és az oxigén gázkeveréket 

palackokból, tömlőkön juttatják a vágófejhez, amely a hevítő lánghoz szükséges. A fém 

oxidációjához külön nagynyomású oxigént vezetnek be a vágó pisztolyba (6.26. ábra). A 

hevítő és vágófúvókák pisztolyban történő kialakításától függően a vágó pisztolyok lehetnek 

egymásba helyezettek, egymás mögött vagy lépcsősen elhelyezettek. 

 
6.26. ábra Lángvágó pisztoly fejek (a) egymásba helyezett, (b) egymás mögötti, (c) lépcsős 

 

A pisztoly mozgatása történhet kézzel vagy gépesített megoldással. A lángvágó gépek 

konzolos vagy portál rendszerűek lehetnek. A gázsugár közel merőleges a vágandó felületre. 

A vágás sebessége kihat a vágás minőségére, valamint a gazdaságosságra. A vágás sebességét 
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befolyásolja: a vágandó anyag összetétele, vastagsága, az oxigén nyomása, tisztasága, a 

vágófúvóka mérete és kivitele, valamint a hevítőláng nagysága és a szájnyílás távolsága. 

 

6.3.2 Plazmavágás 

Plazmavágás olyan darabolási eljárás, ahol a katód (elektród) és anód (munkadarab vagy 

fúvóka) között égő ívvel előállított plazmaívvel (külső ívű pisztoly) vagy plazmasugárral 

(belső ívű pisztoly) olvasztják meg az anyagot, és a nagynyomású gáz kinetikai energiájával 

távolítják el az olvadékot. 

Plazmavágásnál a lángvágással összehasonlítva exoterm folyamatok nem játszódnak le, a 

vágandó anyagot nem égetik el, nem mennek végbe kémiai reakciók. A vágórésben az 

intenzív és erősen koncentrált energiájú plazma a fémet megolvasztja, a gázok kinetikai 

energiája a megolvasztott fémet a vágási résből eltávolítja. Plazmavágásnál ebből adódóan az 

anyag megolvasztása és a vágási résből való eltávolítása ugyan azzal a közeggel történik meg. 

Fontos a munkagázok kinetikai energiája: ha túl kicsi, vagy időben változó, nem tudja a 

vágási résből a megolvadt fémet kifújni, mielőtt az alsó éleken újra megdermedne, s szakáll 

képződik. Plazmával az előbbiek szerint az iparban használt fémek széles tartományban 

vághatók.  

 

6.3.3 Lézersugaras vágás 

A lézersugaras vágásnál a fénysugarat jellemzően az anyag megolvasztására vagy 

elgőzölögtetésére használják. 

A lézersugarat a munkadarab felülete közelébe fokuszálva, a kialakuló nagy 

teljesítménysűrűség hatására megolvad és a koaxiálisan áramló nagynyomású, kis átmérőjű 

vágógáz áram kinetikai energiájával eltávolítja a fémet a vágási résből. 

A lézersugaras vágási eljárásoknak 3 fő csoportja van: inert gázos, oxidációs és szublimációs 

vágás. 

Az inert gázos vágásnál a lézersugár által megömlesztett fémet a kis átmérőjű és a vágó 

fúvókán koncentrikusan kiáramló inert (N2, Ar) gáz segítségével kifújják. Ezt az eljárást 

alkalmazzák rozsdamentes és alumínium lemezek vágásánál. 

A szénacélok vágásához oxigén vágógázt használnak, amely mint a lángvágásnál, exoterm 

reakció következtében, újabb hőforrásként növeli a hőbevitelt, ezáltal a vágás nagyobb 

sebességgel történhet. Az oxidációs folyamatok következtében itt nem következik be az 

ötvözők kiégése. 

Szublimációs vágás jellemzően olyan anyagoknál alkalmazható, ahol az olvadék fázis 

elmaradásával a kialakuló gőzt távolítják el a vágógázzal (jellemzően műanyagoknál). 

Irodalomjegyzék a 6. fejezethez: 
 Kiss Gy., Pálfi J., Tóth L.: Szerkezetei anyagok technológiája II, Egyetemi jegyzet, 

BME KSK,  2002. 

 Szunyogh L.: Hegesztés és rokon technológiák, Kézikönyv, GTE 2007 

 Báránszky-Jób I.: Hegesztési kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, 1985 

 

Fejezet Szerzője: Dr. Markovits Tamás 
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Videók a 6. fejezethez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1. videó. Lánghegesztés
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6.2. videó. Ponthegesztés 
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6.3. videó. Dudorhegesztés 
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6.4. videó. Tompahegesztés
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6.5. videó. Lézersugaras hegesztés 
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6.6. videó. Lézersugaras forrasztás 
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7. Bevonatok készítése gépalkatrészeken 
 

Szerkezeti anyagok felületi tulajdonságainak megváltoztatása érdekében elterjedten 

alkalmaznak bevonatokat. Bevonással egy külső kemény kopásálló, korrózióálló réteg kerül 

az anyagra, melynek tulajdonágai általában merően eltér az alapanyag tulajdonságaitól. Így 

különböző anyagok előnyös tulajdonságit, mint például: költséghatékonyság, szívósság, jó 

megmunkálhatóság lehet egyesíteni. 

A bevonási eljárásokat két fő csoportra oszthatjuk: hagyományos bevonási eljárások, valamint 

korszerű bevonási eljárások. Ebben a jegyzetben a hagyományos bevonási eljárások kerülnek 

tárgyalásra, melyek alapját képezik a mérnöki tudásnak. Korszerű bevonási eljárások tanszéki 

szakos hallgatóknak, Járműanyagok című tárgyban kerülnek részletesen ismertetésre. 

Fémgyártmányok, gépalkatrészek korrózióállóságának javítására elterjedten használják a 

különböző bevonatokat. A bevonatok anyaga: korróziónak jól ellenálló fémek, fémvegyületek 

és nemesfém anyagok. A bevonatok a fémek korrózió állóságának növelésén túlmenően 

egyéb célokat is szolgálhatnak; a fémtárgy felületének mechanikai tulajdonságainak javítása, 

keménységének, kopásállóságának növelése, díszítés, fénytükrözés stb. 

Tisztátalan, oxidos, zsíros felületen különösen fémes bevonatok esetében nem jön létre jó 

minőségű kötés az alapfém és a bevonat között. Ezért a felület előkészítés a bevonóeljárások 

alapvető művelete. 

Különböző bevonási eljárásokat gépalkatrészek felújításakor is használnak az iparban, 

általában a nagy méretű, vagy nehezen pótolható, drága alkatrészekhez. 

7.1 Felület előkészítés 

7.1.1 Oxidmentesítés 

A gépalkatrészek fémes felülete a környezetfizikai-kémiai, ill. elektrokémiai hatása 

következtében - energia leadás közben - fémes állapotból ionos állapotba megy át. Ennek 

következtében oxiddá, hidroxiddá, szulfáttá, karbonáttá vagy egyéb vegyületté alakul, vagyis 

korrodálódik. 

A vas felületén oxidréteg, rozsda keletkezik. A meleg megmunkálás során Fe2O3, Fe3O4 

összetételű reve néven ismert oxidréteg jön létre. 

Az oxid, a reveréteg, a rozsda eltávolítása lehetséges mechanikai, termomechanikai és kémiai 

módszerekkel. 

 

Tisztítás kézi-, gépiszerszámokkal 

A munkadarabokra tapadó szennyeződést, oxidréteget legegyszerűbben kéziszerszámokkal és 

megfelelő gépi berendezésekkel, kisgépekkel távolíthatjuk el. Végezhető kézi kefe alakú 

szerszámmal, vagy gépi korong alakú drótkefével. A kemény fémek tisztításához 0,15-0,20 

mm átmérőjű kemény réz, vagy acél, lágy fémek tisztításához pedig lágy vörösréz, vagy 

sárgaréz keféket használnak 

 

Koptatás 

A koptatást vízszintes, vagy ferde tengelyű általában nyolcszögletű dobban végzik. 

Acéltárgyakat acél, fémtárgyakat fa dobban koptatják. Száraz koptatás esetén a koptató, 

csiszolóanyag lehet korundszemcse, karborundum por, habkőpor, acélforgács, sörét, 

fűrészpor, bőrhulladék, bécsimész. 

Nedves koptatást vízzel, vizes emulziókkal, savas oldatokkal, esetleg olajos csiszolóporok 

keverékével végzik. 
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A munkadarabok és a koptató közeg térfogati aránya általában 1:1. 

Száraz koptatást akkor alkalmazzák, ha vastag, de laza szerkezetű a reve. Nedves koptatás 

hatásosabb, mert a csiszoló közegen kívül a dobba adagolt oldatok is elősegítik a revétlenítést. 

A koptatás több órát vesz igénybe alkalmas sorja eltávolítására is. 

 

Szemcseszórás, sörétezés 

A munkadarabot nagy sebességgel a felületre csapódó ásványi szemcsékkel vagy 

acélszemcsékkel tisztítják. A szemcsék a felületre tapadó korróziós réteget és egyéb 

szennyeződést leverik, lekoptatják. 

A szemcséket sűrített levegővel vagy centrifugális erővel gyorsítják, a szükséges sebességre. 

Ásványi szemcsék szórásához 0,1-1,0 mm, acélszemcse szóráshoz 1-6 mm-es szemcséket 

használnak. Az acélszemcsék élettartama a homokszemcsék élettartamának mintegy 40-60-

szorosa. A szükséges sebesség a tisztítandó réteg tulajdonságaitól, valamint a szemcse 

anyagától, méreteitől függően 40-80 m/s között választható. Jól tapadó reve, vagy kisebb 

tömegű szemcsék esetén a nagyobb, laza korróziós réteg, vagy nagyobb tömegű szemcsék 

esetén pedig a kisebb sebességek választhatók. 

A szemcseszóráskor is, de különösen a homokszóráshoz nagy a porképződés, amely a szórást 

végző dolgozó egészségét veszélyezteti. A szálló por mennyisége acélszemcse-szóráskor 

sokkal kisebb, mint homokszóráskor. Az arány l:5-re tehető. A szemcseszórás, az ásványi 

anyagok szórása csak védőberendezés használatával végezhető. 

 

Kémiai módszerek 

Kénsavas pácolás. 

A pác töménysége 10-16%-os, hőmérséklete 50-60˚C. A kénsavas pác a nehezen oldódó 

Fe2O3 és Fe3O4 rétegeken áthaladva az FeO réteget oldja. Az alapréteg oldása után az Fe2O3 

és az Fe3O4 meglazul és leválik. Az oxidréteg leválását elősegíti a reakció során keletkező H2 

gáz is. Igaz ugyan, hogy a pácolás során keletkező hidrogén bediffundál a fém felületébe és 

ridegíti azt. (A hidrogén eltávolítható a pácolt fémből kb. 2 órás 180-200°C-os melegítéssel.) 

 

Sósavas pácolás.  

10%-os és 30-35°C-os hőmérsékletű oldatot használnak. A hidrogén diffúzió kisebb, de a 

keletkező sósavgőzök következtében az egészségre ártalmasabb, mint a kénsavas pácolás. 

Intenzíven oldja az alapfémet is. Az alapfém oldódása és a hidrogéndiffúzió csökkentésére 

alkalmaznak. 

A kénsavas pácban a reve gyorsabban fellazul, a sósavas pác viszont szebb, simább felületet 

ad. Ennek ellenére a gyakorlatban főleg a kénsavas pácokat használják elsősorban a sósav 

gőzök ártalmassága következtében. 

A hosszú pácolási idő káros. A hidrogén diffúzió pácolási ridegséget okozhat. A munkadarab 

mozgatásával csökkenthető a pácolási idő. Inhibitorok enyv, dextrin, szulfitszennylug és a 

különböző habképző anyagok. Ezeket 0,001-0,1%-os mennyiségben adagolják a páchoz. 

 

Lángrevétlenítés. A tárgy felületére irányított lángsugár hatására a reveréteg összetöredezik az 

alapfém és az oxidréteg különböző hőtágulási együtthatója következtében. A lángsugár főleg 

acetilén gázláng. Az eljárást főleg nagyobb tárgyak, tartályok, vasszerkezetek revétlenítésére 

alkalmazzák. 

7.1.2 Zsírtalanítás 

A szokásos zsírtalanítási eljárások: lúgos, szerves oldószeres, emulziós és elektrolitos 

zsírtalanítás. 
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A lúgos zsírtalanító oldat a növényi és az állati eredetű olajokat, zsírokat elszappanosítja, a 

szabad zsírsavakat semlegesíti, az ásványi eredetű olajokat, zsírokat emulálja a zsírok által 

bezárt szennyeződéseket pedig oldja. Követelmény a lúgos oldattal szemben: a munkadarab 

felületéről az oldatmaradékok könnyen lemoshatók legyenek, ne korrodálja a fémet, 

nedvesítse jól a fém felületét. 

Megfelelő oldat összetétele: 

Nátronlúg (NaOH) 5 g/l 

Nátriumszóda (Na2CO3)  20 g/l 

Trisó (Na3PO4) 25 g/l 

VÍZ üveg (NaSiO3 .nH2O) 3 g/L 

Nedvesítőszer 0, 5 g/l 

Az oldat pH értéke = 11. 

A 80-100°C-ra melegített oldatban a zsírtalanítás időtartama 10-15 perc. A céltárgyak a 

zsírtalanítás során gyakorlatilag nem korrodálódnak. 

A zsírtalanítást vaskádban végzik. A fürdőt csőkígyón keresztül gőzzel melegítik, 

 

A szerves oldószeres zsírtalanítók az olaj és zsírféleségeket oldják. A petróleum, benzin csak 

kisüzemben használatos, tűzveszélyesek. Jól bevált oldószer a 80-85°C-os triklóretilént. 

Bizonyos idő után a triklóretilén telítődik az oldott anyagokkal, ekkor desztillálással 

regenerálják. A triklóretilén mérgező, tűzveszélyes anyag. Al és Mg-t ill. egyes ötvözeteiket a 

triklóretilén megtámadja. 

 

Emulziós zsírtalanítók szappan és szerves oldószer vizes oldatai, amelyek a zsírokat, olajokat 

emulálják. Nem hatásos zsírtalanítok, de nem tűzveszélyesek és az egészségre sem 

ártalmasak, olcsók. 

 

Elektrolitos zsírtalanításhoz a lúgos zsírtalanításhoz hasonló összetételű elektrolitet 

használnak. A munkadarabot anódként, vagy katódként kapcsolják. A zsírtalanítás foka az 

áram hatására jelentősen megnövekszik. A katódon hidrogén, az anódon oxigén szabadul fel. 

A felszabaduló gázok taszító lazító hatása gyorsítja a felületről a szennyeződések eltávozását. 

A gázfejlődés arányos az áramsűrűséggel, a zsírtalanító hatás azonban a tapasztalatok szerint 

akkor a legkedvezőbb, ha az áramsűrűség 5-10 A/dm
2
, anód-katód távolság 10-20 cm, 

feszültség 6-10 V. 

7.2 Fémbevonatok készítése termo-diffúziós eljárással 
Az eljárás során a bevonó fém atomjai az alapfémbe diffundálnak; szilárd oldat jön létre. A 

bevonat tapadási szilárdsága, jósága egyéb tényezők mellett az oldó képességtől függ. A 

bevonat létrehozható: 

Fémporba ágyazással, 

Fémolvadékba mártással és 

Fémelgőzölögtetéssel. 

7.2.1 Bevonás fémporba ágyazással 

A legrégibb fémbevonó eljárás az un. sherardirozás: a munkadarabokat a cinkpor keverékébe 

ágyazva 1-10 órán át 270-380°C-on hevítik. A kezelés eredményeként 0,04-0,05 mm vastag 

ezüstszínű jó kopásálló és kiváló tulajdonságú horgany bevonat keletkezik. 
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A diffúziós horganyzáson kívül elterjedt még az alumínium és krómbevonás. Az alumínium 

bevonást, a kalorizálást 50%-os Al-Fe ötvözet, továbbá timföld, homok és ammónium klorid 

keverékébe ágyazva végzik 

1000-1200°C-on, 15-20 percig. A diffúziós alumínium réteg egyenletes vastagsága 0,2 mm, 

alumíniumtartalma 50%. A réteg keménysége 500 HV, korrózió állósága és tűzállósága 

kiváló, de nem kopásálló. 

A krómozással kis széntartalmú ötvözött és ötvözetlen acélok korrózió- és hőállóképessége 

javítható. A diffúziós kezelést Cr, A12O3 és MgO. és egyéb adalékok keverékében végzik 

1100-1200 C-on 4-6 órán át. 

A kezelés eredménye 0,03-0,30 mm vastag lágyacélokon kb. 200-250 HV, nagyobb 

széntartalmú acélokon pedig 800-1200 HV keménységű kopásnak ellenálló réteg keletkezik. 

Általában fémporba ágyazott diffúziós kezeléssel a furatos, mélyen hornyolt, bonyolult alakú 

alkatrészeken igen egyenletes diffúziós réteg alakul ki, ezért ezekben előnyösebb, mint a tűzi 

mártó horganyzás, vagy alumínizálás. A krómozást és a szilikálást bemártással nem szokták 

végezni. 

7.2.2 Fémbevonás fémolvadékba mártással (tüzi 
fémbevonás) 

Az eljárás lényege: a kellően előkészített félkész vagy készterméket fémolvadékba mártják. A 

tárgy felületén bizonyos vastagságú, az alapfém felületéhez ötvözőréteggel megkötött 

fémbevonat alakul ki. 

 

Tűzi horganyzás 

A fémolvadékot rendszerint gázzal vagy villamosan fűtött öntöttvas mártókádakban tárolják. 

A technológia fontos eleme a folyósító sóolvadék. Ennek feladata, hogy az esetleges 

szennyeződést eltávolítsa, és hogy a cinkolvadék-fürdő felületét az oxidálástól megóvja. Jól 

bevált folyósító anyagok: ammónium-klorid és cinkklorid. 

A folyósító hatásmechanizmusa az ammóniumkorid-, cinkklorid termikus bomlásából 

keletkező sósav szerepével magyarázható. A sósav a cinkfürdőbe merített vastárgy felületéről 

az esetleges vasoxidokat, egyéb szennyeződéseket leoldja és ily módon a cink jól nedvesíti a 

vas felületét. 

Az un. nedves horganyzáskor a sófürdő a horgany felületén úszik. A kádat választógáttal un. 

belépő és kilépő oldalra osztják. A belépő oldal felszínét takarja a sóolvadék. Ezen a rétegen 

keresztül mártják a munkadarabot a horganyfürdőbe. Száraz eljárás esetén a munkadarabot 

külön sófürdőben vékony sóréteggel vonják be, majd megszárítják és ilyen előkészített 

állapotban merítik a horganyfürdőbe. 

A horganyzott lemezek hajlíthatók, peremezhetők, hidegen alakíthatók anélkül, hogy a 

bevonat megsérülne. A hajlíthatóság azonban a rétegvastagsággal csökken. 

 

Tűzi mártó ónozás 

A konzervipar és elektromos ipar nagy- mennyiségű ónozott vaslemezt (fehérbádogot) 

használ fel. A tűzi ónozás módja hasonló a tűzi horganyzáséhoz. Az ónt öntöttvas vagy acél 

kádakban olvasztják. Az áthúzó rendszerű berendezésben a belépő oldalon cink klorid, vagy 

cinkammóniumklorid folyósító só olvadék fedi az ón felszínét. A kilépő oldalon pedig a 7.1. 

ábrán látható módon pálmaolajjal védik az olvadék felületét a levegő oxidáló hatásától. Az 

olaj elősegíti az ón egyenletes lefolyását, lecsorgását. Öntöttvas tárgyakat gondos tisztítás 

után még sósavval vagy fluorsavval is pácolják. 
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7.1. ábra Tűzi mártó ónozás elvi elrendezése 

 

7.2.3 Fémbevonás katódporlasztással és vákuumgőzöléssel 

 

Fémbevonás katódporlasztással  

0,01 torr vákuumban 5000-10000 V feszültség hatására villamos kisülés jön létre, amely a 

vákuumtérben levő gáz molekulákat ionizálja. Az ionok a katód felületébe ütközve a felületi 

atomokat kiszakítják. A katódból kitépett "porlasztott" atomok néhány cm utat képesek 

megtenni és az útjukba helyezett tárgy felületén megtapadnak, azon bevonatot képeznek. 

Az eljárással ritka és nemes fémekkel (pl. Ir, Pt, Rh, Pd) készíthetők vékony 50-1000 Å 

vastagságú bevonatok. A katódporlasztást az egyszerűbben megvalósítható, jobban 

irányítható vákuumgőzölés háttérbe szorítja, de ma is előnyösen alkalmazható a kis 

gőznyomású (Rh, Mo) fémek felvitelére és az egészen vékony (<100 Å) fémrétegek 

előállítására. 

 

Fémbevonás vákuumgőzöléssel 

Az eljárás megvalósításához 10
-4

-10
-6

 torr nyomás szükséges. Az ilyen vákuumban helyezett 

fémet rendszerint olyan hőmérsékletre hevítik, hogy gőznyomása meghaladja a 0,02 torr-t. Ez 

pl. vas, nikkel esetében 1400-1600°C-on következik be. Az elgőzölgő fém néhány atomnyi ill. 

molekulányi részecskéi sugárirányban, egyenesvonalúan terjednek és az útjukba helyezett 

felületen megtapadnak. A vákuumgőzöléshez a nyomástartományt úgy választják meg, hogy a 

térben levő gázok közepes úthossza nagyobb legyen, mint a gőzforrás és a bevonandó tárgy 

távolsága. Ez a nyomás kb. 10
-4

-10
-5

 torr, mivel a levegőmolekulák közepes szabad úthossza 

10
-4

 torr-on kb. 600 mm. 

Vákuumgőzöléssel a legkülönbözőbb fémek és ötvözetek felvihetők fémekre és egyéb 

anyagokra (műanyag, papír, kerámia stb.). Az előállítható rétegvastagság 10-1000 nm között 

váltakozik. Ily módon állítják elő a tükröző bevonatokat (Al-gőzöléssel), félvezető rétegeket, 

kondenzátor fóliákat, díszítőelemeket stb. Az eljárás rohamosan terjed és ma már úgyszólván 

nincs olyan területe a modern iparnak, ahol nem alkalmazzák. Különösen elterjedten 

alkalmazható a félvezetők és az integrált áramkörök gyártásában. 

7.3 Fémbevonatok készítése termodinamikai 
(fémszóró) módszerrel 

A fémszóró eljárások során a szórandó fémet égő gáz, vagy villamos áram hőenergiájával 

megömlesztik, a megömlött fémet sűrített levegővel porlasztják és fújják a bevonandó 

felületre. A nagysebességű fémrészecskék a felülethez és egymáshoz adhéziósan kapcsolódva 

alkotják a bevonatot. A felületre felvitt különböző rétegek anyagai lehetnek: fémek, 
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fémötvözetek, karbidok, kerámiák, szerves műanyagok. A felszórandó anyag lehet huzal vagy 

por. Legegyszerűbben a fémek huzal alakban adagolhatók. Gáz pisztolyokat acetilén 

oxigéngázzal táplálják. Könnyen oxidáló fémhez gázdús, acélok, bronzok szórásához 

semleges, sárgaréz szóráshoz pedig oxigén dús lángot használnak. 

 

 
7.2. ábra Fémhuzal-szórópisztoly metszete 

 

Huzalszórás lángolvasztással 

A fémszórópisztoly magába foglalja a fémadagoló és a fúvó szerkezeteket. Az ilyen pisztoly 

tehát lényegesen különbözik a hegesztőpisztolytól. A pisztoly olvasztó és porlasztó részének 

vázlata a 7.2. ábrán látható. A legkülső gyűrű alakú rész a levegőfúvóka, ezen belül 

helyezkedik el az ugyancsak gyűrű alakú gázfúvóka, majd középen a huzalvezető. 

A huzalsebesség a fém olvadáspontjának, olvadás hőjének (rejtett hőjének) és a pisztolyban 

elégethető gázmennyiségnek a függvénye. A fémhuzalt rendszerint levegő turbina, vagy villa 

mos motor, görgők segítségével továbbítja. 

Fémszórás villamosívvel 

Villamos fémszórópisztolyokba egymástól elszigetelt két huzalelektródát vezetnek, amelyek a 

fúvókatorkolatnál érnek össze. A pisztoly szerkezete a 6.3. ábrán látható. Az elektródavégek 

között ívet húznak. Az áramot az elektródákba érintkező görgőkön vezetik át. Tápláló 

áramforrás hegesztődinamó vagy transzformátor. A huzal ömledékét sűrített levegővel 

porlasztják és fújják a bevonandó felületre. A keletkező nagy hőmérséklet miatt a 

fémrészecskék egy része elég, illetve belőle az ötvöző anyagok egy része pl. az acél 

ötvözetnek 40-50%-a kiég. Újabban ezt a kiégést nagyfrekvenciájú (200-300 kHz) áram 

használatával csökkentik. Ebben az esetben az ív hőmérséklete szabályozható. A megfelelő 

hőmérséklet beszabályozásával az oxidáció csökkenthető. 

 

 
7.3. ábra Villamos fémszórópisztoly elvi vázlata 
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A levegő nyomása 5-6-szorosa a légköri nyomásának, a szórópisztolyok levegő szükséglete 

30-40 m
3
/óra. A fémszórás csak száraz levegővel végezhető, ezért a sűrítőből vízválasztón 

keresztül vezetik a levegőt a légtartályba. 

A szórópisztolyok érzékenyek nyomásingadozására; ezért a levegőt érzékeny 

(nagymembránú), nyomásszabályozón keresztül vezetik a szórópisztolyba. 

 

Fémporszórás lángolvasztással  

A fémpor a fémszóró pisztoly fúvókájába gravitációs úton, vagy hordozógáz segítségével jut. 

A megolvadt fémport a gáz nyomása továbbítja a megfelelően előkészített felületre.  

 

Fémszórás plazmalánggal  

Plazmaszóráskor a fémport plazma állapotú gáz segítségével szórják (általában argon vagy 

nitrogén), amely egyben a hő (10 000-15 000°C) forrása és továbbító közeg is. 

A termikus szórási eljárások között ismert a nagysebességű és a robbantásos szórás is. 

 

Fémszórás előtt a munkadarabot tisztítják és érdesítik, valamint zsírtalanítják. Az érdesítés 

végezhető hegyes forgácsoló késsel vagy szemcseszórással. Elterjedten alkalmazzák a 

villamos érdesítést is. Nikkelhuzal köteget kötnek a megfelelő áramforrás egyik pólusára és az 

áramforrás másik pólusára kötött munkadarabot a nikkelköteggel ütögetik. A nikkelhuzal-

elektródák végéről nikkelrészecskék hegednek a felületre. A műveletet addig folytatják, míg a 

felület 85-90%-át nem fedik a nikkelrészecskék. 

 

Szóráskor a pisztolyt folyamatosan, egyenletes sebességgel vezetik a bevonandó tárgy felett. 

Forgástesteket célszerű csúcsok közé esztergapadba, a pisztolyt a szánba fogni, igy a pisztoly 

vezetése, szórási távolság, szórási szög állandósága biztosítható. 

Kis hőmérsékleten olvadó fémek általában gázzal, nagy hőmérsékleten olvadók pedig csak 

villamos árammal működő pisztollyal szórhatók. A villamos fémszórás hatásfoka rosszabb, 

üzemköltsége mégis kisebb, mint a gázszórásé. 

A szórt szemcsék átmérője általában 20-300 μm között változik. A felületükön főleg oxidréteg 

keletkezik. Keletkeznek ezenkívül hidroxidok, karbidok, nitridek is. A keletkező rendszerint 

1-2 μm. vastagságú főként oxid, de más vegyületeket is tartalmazó réteg a szemcse tömegének 

jelentős részét teszi ki. Így a szórt réteg összetétele sohasem azonos a szóráshoz felhasznált 

huzaléval. Az oxidációt, kiégést, befolyásolja az ömlesztés módja, a szórási távolság és a 

szórósugár gázainak összetétele. Szórt réteg nyomószilárdsága nagy, ezért kopott csapok 

általában szórással feltölthetők, jó kenési tulajdonsága miatt (porózus szerkezet) 

siklócsapágyak és csapok felújítására is alkalmas. 

Szórt aluminium rétegek igen jó védelmet nyújtanak levegő, víz és hőokozta korrózióval 

szemben kb. 400-500°C-ig hőállóak. Az acélra szórt diffúziós alumínium bevonatok általában 

850-900°C-ig használhatók. A jó korrózióállóság feltétele a bevonat utólagos hőkezelése, 

esetleg a pórusokat eltömő festés. 

A fémszórással nemcsak fémek, hanem gyúlékony anyagok is bevonhatók, A kis tömegű és 

gyorsan hűlő szemcsék hőmérséklete és hőtartalma kisebb, mint amekkora a különben 

gyúlékony anyagok meggyújtásához szükséges. 

7.4 Galvánbevonatok készítése 
Elektrokémiai alapok. Egyenáram hatására a pozitív töltésű kationok a katód, a negatív töltésű 

anionok az anód felé vándorolnak. A kationok a katódról elektront vesznek fel, megszűnnek 

ionok lenni és mint fém leválnak, kristályos alakban tömörülnek a katódon. A katód a 

bevonandó darab. Az anód a bevonófém, egyes esetekben pedig az elektrolitban nem oldódó 

fém, pl. ólom. Az elektrolit rendszerint a bevonó fém sójának oldata. A tárgyat, a katódot a 
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kiváló fém fokozatosan bevonja. Az anód pedig ennek megfelelően fokozatosan oldódik, 

ahogy a fémionok róla leválnak. 

Az elektrolízisre a Faraday törvénye érvényes: a leválasztott fém súlya (G) arányos az 

áramsűrűséggel (I) és az idővel (t) 

 
e

G k A I t    , ahol  (7.1) 

Ae - a leválasztott fém elektrokémiai egyenértéke  

k - az áramhatásfok. 

Az áramhatásfok 5-80% között változik és az anódos, továbbá a katódos áramhatásfokból 

tevődik össze. 

Az anódos áramkihasználás, vagy áramhatásfok az anódról levált fém aránya az elméletileg 

számított leválasztható fém mennyiségéhez. A katódos áramkihasználás pedig a katódon 

ténylegesen lerakódott fém mennyisége viszonyítva az elméletileg kiszámított mennyiséghez. 

A galvánbevonatokkal szemben támasztott követelmények: 

 tömörség, pórus mentesség, 

 védjen a korrózióval szemben, 

 tapadjon az alapfémhez, 

 mechanikai tulajdonságai kielégítőek legyenek és 

 legyen tetszetős, dekoratív. 

A gépek, járművek építésében korrózió védelemre, dekoratív bevonatként leggyakrabban a 

réznikkelkróm hármas bevonatot alkalmazzák. A vasazásnak, galván vasbevonatok 

felvitelének azonban különleges szerepe van a kopott alkatrészek felújításában és különleges 

felületi rétegek kialakításában. 

 

7.4.1 Rézbevonat készítése 

 

A galván rézbevonást rendszerint másodlagos, alapozó bevonatként alkalmazzák. A 

rézbevonat porózus, így a vas a rézbevonat alatt megrozsdásodik. A rezet ciános és savas 

fürdőkből galvanizálják. Ciános fürdőből minden ipari fémre leválasztható réz. Savas 

fürdőből csak rézre és nikkelre. 

Acél és vas rezezéséhez a fürdő: rézcianidot, nátriumcianidot, nátriumkarbonátot tartalmaz. 

Az anód anyaga elektrolit réz. A kád anyaga: keménygumival bélelt acél vagy kő. A fürdő 

üzembiztosan 2-4 mikron vastagságú rézbevonat készítésére alkalmas. 

 

7.4.2 Nikkelbevonat készítés 

 

A nikkel jó korróziós ellenállást mutat száraz és nedves légtérben. Lúgokban nem oldódik, híg 

savakkal szemben is jól viselkedik. Védelmet a nikkelbevonat csak akkor ad, ha a felülete 

pórusmentes és a réteg tömör. A réteg vastagságával a pórusszám csökken. 40-50 mikron 

vastag réteg már kellően véd. A korrózióállóság jelentősen nő néhány mikron vastag 

krómréteg felvitelével. Nikkellel közvetlenül csak réz vagy sárgaréz vonható be. Acél tárgyak 

bevonásához előzetes réz alapozó réteget kell felvinni. 

Vastagabb, 25 mikronnál nagyobb nikkelbevonat készítésére alkalmas fürdőben nikkelszulfát, 

nátriumszulfát, magnéziumszulfát, nikkelklorid, bórsav van. Hőmérséklete 20-40 °C, 

áramsűrűsége 1-2 A/dm
2
, kapocsofeszültsége 2-2, 5 V. 

A fürdőbe adagolt nátriumszuifát un. vezetősó, a magnéziumszulfát a bevonat 

szemcseszerkezet finomságát befolyásoló, csiraképző adalék. 
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Fényes nikkel bevonat választható le a különböző adalékanyagok, naftalintrioszulfosav, 

szerves ketonok stb. és igen tiszta elektrolit és Ni anód használatával. 

 

7.4.3 Krómbevonat készítése 

 

A krómot krómsavoldatból választják le. A krómréteg a legtöbb gázzal, híg alkáliákkal, hit 

savakkal, sókkal szemben ellenálló. Fényét, színét légköri hatásokkal szemben megőrzi, 

keménységét pedig csaknem 600°C- ig. 

Háromféle krómbevonat ismeretes. 

1) Fényes krómozás: az acélt rezezik, nikkelezik és ezt a galvánréteget vonják be 

mintegy 0,5-2 μm vastag krómmal. 

2) Kemény krómozás: acélszerszámok, idomszerek kopásállóságának növelésére 

közvetlenül az acélra 10-30 μm vastag krómréteget visznek fel. 

3) Porózus vagy matt krómozás: súrlódó igénybevételnek kitett alkatrészeken készítik a 

kenőanyag jó megkötésére (dugattyúgyűrűk, siklócsapágyak stb.) a siklási tulajdonságok 

javítására. 

A fürdő nem fémsó oldata, hanem krómsavanhidridból készül (CrO3). 

Az anód oldhatatlan ólom vagy ólom-antimon ötvözet. A fürdő fémtartalmát krómsav 

adagolásával tartják fenn. Az áramkihasználás nagyon kicsi, 10-20%. Az áramsűrűség nagy, 

10-60 A/dm
2
 ,a fürdő hőmérséklete 40-55°C. Az áram hatásfok javítható kénsav, fluorsav 

adagolással. A fürdő 200-300 g/l krómtrioxidot és 1-2% kénsavat, fluorsavat tartalmaz. Az 

anód a ólom lemez vagy rúd. 

A krómbevonat keménysége az elektrolízis körülményeitől függően 500-1100 Vickers 

keménység között változik. 

A matt krómozás során a porózus, szivacsos felület előállítása végett a már megfelelő 

krómréteggel feltöltött munkadarabot anódként kapcsolják. A bevonat felületéről 

fémrészecskék szakadnak le és a felület porózussá, szivacsossá válik. 

Azokat a felületi részeket, melyek krómozásra nincs szükség, 2-3 réteg szigetelőlakkal, üreges 

esetén ólomdugókkal elzárják a krómfürdőtől. 

A krómozást követően a darabokat 2-3 óráig 150-250°C-on tartják, ez alatt a hidrogén 

eltávozik és javulnak a bevonat technológiai tulajdonságai. 

A keménykrómozással bevont felület egyenlőtlen. Mind a pontos méret, mind pedig a 

megfelelő felületi simaság biztosítása végett köszörülésre is szükség van. 

A krómfürdő szóróképessége negatív. A rétegvastagság változását a különféle alakú 

munkadaraboknál a 7.4. ábra szemlélteti.  

 
7.4. ábra Galván krómbevonat vastagsága különböző alakú tárgyak esetében 

 

A rétegvastagság egyenletességének fokozása az anódok megfelelő elhelyezésével, 

segédanódokkal, a darab forgatásával lehetséges, üreges testek belső krómozása esetén az 

ólomból készített segédanódot úgy helyezzük el, hogy hidrogénbuborékok eltávozását ne 

akadályozza. Az anód elhelyezési vázlata a 7.5. ábrán látható. 
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7.5. ábra Furatba helyezett segédanód 

 

7.4.4 Vasbevonat készítése 

 

A galván vasréteg elsősorban kopott alkatrészek feltöltésére használják. A készíthető 

rétegvastagság az 5 mm-t is elérheti. A galvanikus vasbevonat nem tartalmaz szenet, ezért 

lágy. nem edzhető. 

Vasbevonat készítéséhez az alábbi fürdő használható: 

Vasklorid, FeCl2. 4H2O 600 g/l 

Konyhasó, NaCl2 670 g/l 

Sósav, HC1 2 g/l 

Hőmérséklet 60-100°C 

Áramsűrűség 10-12 A/dm
2
 

Kapocsfeszültség 1-5 V 

Áramkihasználás 80-90% 

Anód anyaga színvas. 

A vas elektrolízis üzemi hőmérsékletén (95-100°C) nagy a párolgási veszteség. Anódul 

0,15%-nál kisebb C tartalmú acéllemezt használnak. A fürdő jó szóróképessége miatt az 

anódok elhelyezési módja az eredményt kis mértékben befolyásolja. A munkadarabokat a 

fürdőben lehetőleg úgy helyezik el, hogy a bevonásra kerülő felületei függőlegesen álljanak. 

Így a keletkező hidrogén könnyen eltávozhat. Minél forróbb a fürdő, annál kevesebb hidrogén 

diffundál a felvitt rétegbe. A vasréteggel bevont munkadarabok cementálhatók, edzhetők. A 

széndiffúzió hatására a kötés diffúzióssá alakul, a vasbevonat lemezes perlites lesz. Edzéskor 

a kötés kohézióssá alakul.  

A nem cementált, tehát csak adhéziós kötésű vasréteg koncentrált nyíró és ütő igénybevétel 

viselésére nem alkalmas. Hornyos tengelyekről, vezérműtengely bütykökről, 

fogaskerékfogakról pl. leválik. 

7.5 Védő vegyületrétegek létrehozása 

7.5.1 Foszfátozás 

 

Foszfátozással - foszforsavban való maratással - fémek felületén foszfátréteg hozható létre. A 

foszfátréteg laza, porózus, utókezeléssel jó korrózióvédő réteggé alakítható át. 

A foszfátozás technológiája: 

a) zsírtalanítás; 

b) öblítés hideg vízben; 

c) előmelegítés forró vízben; 

d) foszfátozás (fürdő összetétele Zn 5 g/l, H3PO4 20 g/l, hőmérséklete 95-

98°C); 
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e) öblítés; 

f) utókezelés forró kromátoldatban; 

g) szárítás meleg levegőn; 

h) konzerválás olajban vagy festés-lakkozás. 

A krómsavas utó kezeléskor a tárgyakat 40-60 percig 80°C-os hőmérsékletű 4-7 g/l krómsavat 

tartalmazó fürdőbe mártják. A krómsavas kezelés csökkenti a réteg porozitását. Utókezelés 

végezhető olajban való konzerválással, festéssel, lakkozással. A foszfátozás egyszerű 

technológiával megvalósítható, olcsó eljárás. A kapott réteg vastagsága 1-15 mikron. Olaj és 

lakktapadó képessége kiváló. Helyi sérüléskor a rozsda nem terjed tovább, alározsdásodás 

nem lép fel. 500°C-ig ellenálló, de a védőérték már 200°C-nál erősen csökken. Súrlódási, 

siklási tulajdonságai kiválóak. A foszfátréteg villamos szigetelő, ezért gyakran foszfátozzák a 

dinamó, transzformátor és jelfogó lemezeket. 

7.5.2 Alumínium oxidálása 

Az aluminium, alumíniumötvözetek felületén vékony, jól tapadó oxidhártya keletkezik, amely 

az alatta levő fémet a további oxidálódástól megvédi. Természetes körülmények között az 

alumínium felületén 0,01-0,015 mikron vastagságú hártya keletkezik. 

Az oxidhártya védőhatása vastagságának mesterséges növelésévei fokozható. A különféle 

eljárások közül az anódos, eloxálás a leginkább elterjedt. Elektrolitként 6-30%-os kénsav 

vizes oldatát használják. Ebbe 15 V körüli feszültség 1, 5-2,4 A/dm
2
 áramsűrűség hatására 

megfelelő vastagságú réteg állítható elő. Mint a galvanizáló eljárásoknál, itt is szükség van 

előzetes tisztításra, zsírtalanításra, ezen kívül utólagos kezelésre, a savmaradékok gondos 

eltávolítására, illetve közömbösítésére. 

Az oxidréteg porózus, ez a tulajdonsága a festhetőséget is lehetővé teszi. A jó festhetőséghez 

legalább 20 mikron vastagságú réteg szükséges. 

Irodalomjegyzék a 7. fejezethez: 
Felhasznált irodalom 

Kiss Gyula, Pálfi János, Tóth Lajos: Szerkezeti anyagok technológiája II, Műegyetem kiadó, 

Azonosító: 70924 

Dr. Sólyomvári Károly előadás anyagai 

Takács János: Korszerű technológiák a felületi tulajdonságok alakításában, Műegyetem kiadó, 

Budapest 2002, ISBN 963 420 789 8, Azonosító: 75016 

 

Ajánlott irodalom 

Takács János: Korszerű technológiák a felületi tulajdonságok alakításában, Műegyetem kiadó, 

Budapest 2004, ISBN 963 420 789 

Azonosító:75016 

 

 

Fejezet Szerzője: Weltsch Zoltán 
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8. Nemfémes szerkezeti anyagok 

8.1  A fa szilárdsági tulajdonságai, fatermékek 
A fa egyike a legrégibb és legfontosabb nyersanyagoknak. Olcsósága, könnyű 

megmunkálhatósága, kémiai ellenálló képessége, továbbá hőszigetelő képessége széles körű 

felhasználásra teszi alkalmassá. Nagy mennyiségben használják szerkezeti- és építőanyagnak. 

A keményfák rugalmassági modulusa kb. 127 000 N/mm, a  fenyőféléké kb. 122 000 N/mm
2
. 

A fa húzószilárdsága kb. kétszer akkora, mint a nyomó szilárdsága – ennek oka, hogy 

nyomásra a rostok könnyen kihajlanak. Az ággörcsök és repedések azonban oly mértékben 

leronthatják a húzószilárdság értékét, hogy faszerkezeteknél lehetőleg elkerülendő a húzó 

igénybe vétel. A fa húzószilárdságát jelentősen befolyásolja a víztartalom: a 

nedvességtartalom növelésével arányosan csökken a húzószilárdság. 1%-os 

nedvességtartalom növekedés általában 3% húzószilárdság-csökkenést eredményez. A 

sűrűséggel arányosan nő a húzószilárdság. Igen nagy mértékben befolyásolja a 

húzószilárdságot továbbá a húzóerő iránya és a szálirány által bezárt szög: 15°-os eltérés már 

kb. 50%- ra csökkenti a húzószilárdságot. A rostokra merőleges húzószilárdság alig 5... 10%-

a a szálirányú húzószilárdságnak. 

A fa általában SZÍVÓS anyag, de bizonyos körülmények között rideggé válhat. A szívós fák 

töréséhez jóval nagyobb munka szükséges, azt nagy alakváltozás előzi meg és szálasan 

törnek. A rideg fafajták kisebb munka felvételénél éles törési felülettel törnek. A sűrűség 

alapján nem lehet következtetni a fa szívósságára ill. ridegségére. 

A víztartalom változása kisebb befolyással van a dinamikai szilárdságra, mint a statikus 

hajlító-, húzó-nyomó szilárdságra. 

A fatermékek felhasználásuk szempontjából két csoportba sorolhatók: 

 szerkezeti- és épületfa 

 egyéb célokra használt termékek (papír-, faszéngyártás, dekorációs elemek, tűzifa stb.) 

A szerkezeti és épületfa célokra előállított félkész termékek közül legfontosabbak a 

fűrészáruk, melyeket a fatörzs hosszirányú fűrészelésével állítanak elő úgy, hogy legalább két 

lapjuk párhuzamos egymással. A vagon- és hajóépítésnél, a repülőgépiparban (sport- és 

vitorlázó gépek), a magasépítésnél, víz- és hídépítésnél, bútoriparban stb. várhatóan még 

hosszú ideig igen fontos és nélkülözhetetlen lesz a fa használata. 

8.2 Kaucsukok, gumik 

8.2.1 Természetes kaucsuk 

A természetes nyersanyagok közül a kaucsuk az, amelynek fizikai tulajdonságait a 

legszélesebb határok között lehet változtatni. 

Több száz olyan forró égövi növény ismeretes, melynek háncsrétege kaucsuktejet, illetve 

latexet tartalmaz. Ipari jelentősége azonban csak a "Hevea Brasiliensis" gumifának van. A 25.. 

.30% kaucsukot tartalmazó tejet csapolással gyűjtik be (lásd 8.1. ábra). 
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8.1. ábra Kaucsuk csapolása 

Forrás: http://www.bellaseraorganicmattress.com/organic-materials.php 

 

A latexben levő kaucsukrészecskék a levegőből a tejbe jutó baktériumok hatására összeállnak, 

koagulálódnak, így a latex tej formájában nem szállítható. A gumiipar sokáig kizárólag szilárd 

kaucsukot dolgozott fel. A kaucsukot ecetsavval csapják ki a tejből, majd alapos mosás után 

füstöléssel szárítják és konzerválják, vagy biszulfitos fehérítés után meleg levegőn szárítják. 

Az így előkészített kaucsuk tömbökbe préselve kerül kereskedelmi forgalomba. 

A nyers kaucsuk fajsúlya 930 kg/m
3
, szakítószilárdsága 2,5 MPa , nyúlása 1200%. 

A kaucsukot izoprén molekulákból felépülő láncmolekulák alkotják, képlete a 7.2. ábrán 

látható. 

Az egyes csoportok a kötéseik körül elfordulhatnak. Ennek a mozgási lehetőségnek a 

következménye a gumi alakíthatósága. A csoportok elmozdulása lehet rugalmas és el-

csúszással járó is. Rugalmas alakváltozás esetén az erőhatás megszűntével a molekulák 

eredeti helyüket foglalják el. Az egymáson elcsúszott molekulák viszont a terhelés 

megszűntét követően az új helyükön maradnak. A nyers kaucsukra a csúszással járó maradó 

plasztikus alakváltozás jellemző. 

A kaucsuk klórszármazékai műszaki szempontból jelentősek. A klórkaucsuk saválló lakként 

kerül forgalomba. Benzolban oldva guminak fémhez való ragasztásánál alkalmazható. A 

kaucsuk hidrokloridja - mely jó nedvességállóságával tűnik ki - elsősorban filmek 

előállítására alkalmas, míg oxidálásával porszerű, termoplasztikus anyagot nyernek, mely 

présáruk készítésére alkalmazható. 

http://www.bellaseraorganicmattress.com/organic-materials.php
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8.2. ábra Az izoprén, a kaucsuk (poli-izoprén) és a vulkanizált kaucsuk szerkezeti képlete 

(x átlagos értéke 2000 körüli) 

8.2.2 Gumigyártás 

A kaucsuk vulkanizálással rugalmassá tehető - ezt 1839-ben Charles Goodyear fedezte fel. 

Ezzel a felfedezéssel kezdődött a gumi széles körű felhasználása. Vulkanizálás céljából a 

nyersgumit leginkább kénnel keverik. A kén kapcsolódása hő és katalizátor hatás 

következtében áll elő. A molekulák kötését kétirányúra változtatja (8.2. ábra). 

Kénen kívül más anyag, pl. klór is alkalmas a kettős kötés létrehozására. A klórral való 

kapcsolat hidegen is létrejön -  jóllehet, a vulkanizálás elnevezése a hőhatásra utal. A kén 

nemcsak az egyes molekulaláncokat kapcsolja össze, hanem az egyes láncrészeken belül is 

kapcsolódhat a kettős kötéshez. Ennek megfelelően a kén kötése intermolekuláris (molekulák 

közötti) és intramolekuláris (molekulán belüli) lehet. Az intermolekuláris kötés a molekulák 

elcsúszását, vagyis az anyag képlékeny alakváltozását akadályozza meg, az intramolekuláris 

kötések pedig a molekulán belüli rugalmas alakváltozást korlátozzák. Ez a kötés a gumi 

keménységét befolyásolja. A vulkanizálási folyamat nem fordítható meg. A gumianyaghoz a 

kötést létrehozó, vulkanizáló anyagon kívül más anyagokat is kevernek. Ezek az anyagok 

vagy a gumiáru térfogatát növelik, vagy pedig a tulajdonságait, felhasználhatóságát 

módosítják. A vulkanizáló anyagok közül a kén használata általános, ezért a következőkben 

mi is csak ennek a hatásával foglalkozunk. 
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Az előállított gumi a kén (és egyéb adalékanyagok) mennyiségétől függően lesz lágy vagy 

kemény: 2...4% kéntartalom mellett lágy gumit kapunk, magasabb (35%) kéntartalom mellett 

pedig keményet.  

A kihengerelt kaucsukot megfelelő dagasztógépen megtörik, benne a ként és az egyéb 

adalékanyagokat egyenletesen elosztják. Az így előkészített masszát megfelelő formára 

alakítják, majd elvégzik a tulajdonképpeni vulkanizálást. A vulkanizáláshoz 130...145 °C-os 

hőmérséklet szükséges, a vulkanizálási idő pedig a tárgy vastagságától függően 15 perc és 1 

óra között változik. Alacsonyabb vulkanizálási hőmérséklethez hosszabb vulkanizálási idő 

szükséges. 

A gumihoz a kénen kívül adagolt anyagok között aktív, feldolgozást könnyítő és inaktív fajták 

különböztethetők meg. Az aktív anyagok a gumi kémiai viselkedését, szilárdsági 

tulajdonságait módosítják, így pl. a ZnO és MgO a vulkanizálási időt csökkentik, a gáz-korom 

a gumi kopásállóságát fokozza. A feldolgozást könnyíti a paraffin, az aszfalt és különféle 

olajadalékok. Inaktív töltőanyagok általában a gumi fajtérfogatát növelik, előállítási költségét 

csökkentik, anélkül, hogy tulajdonságait jelentősen befolyásolnák. Ilyen célra iszapolt krétát, 

kovaföldet, kaolint, kovasavat (korábban azbesztet) használnak. 

8.2.3  A gumiféleségek tulajdonságai 

A különböző minőségű gumiféleségek szakítószilárdsága 18... 30 MPa , szakadási nyúlása 

500-700%, rugalmassági modulusa 1,5-4,0 N/mm. A modulus értéke jellemző a gumi 

keménységére, melyet P. J. (Pusey-Jones) vagy Shore fokokban adnak meg. Érdemes 

megjegyezni, hogy a gumi Poisson-tényezője 0,45 fölötti, vagyis alakváltozás során alig 

változik a térfogata. 

Szilárdsági jellemzői közül számos felhasználási területen nagy jelentőségű az un. 

tépőszilárdsága, mely a sérült gumigyártmányok szakadási hajlamáról ad tájékoztatást. (A 

tépőszilárdság mérése a húzás irányára merőlegesen bevágott próbasávok szakítóerejének 

meghatározásával történik.) A tépőszilárdság értéke korom töltőanyag esetén a 

szakítószilárdságnak kb. 70%-a, ZnO töltőanyag esetén csupán 40%-a. 

A gumi elektromos szigetelőképessége kiváló, hővezető-képessége és fajhője a felhasznált 

keverék összetételtől függően változik. 

A töltőanyag mentes gumiféleségek rugalmas tulajdonságai kiválóak; nagyobb behatású, 

ismételt igénybevételnél sem lép fel jelentősebb maradó alakváltozás. A 20%-nál több 

töltőanyagot tartalmazó gumiféleségek ezzel szemben akár 4.. .20% maradó nyúlást is 

szenvedhetnek. 

A gumi a túl alacsony és a magas hőmérsékletekre is igen érzékeny. Viszonylag kis 

hőemelkedés már a fizikai tulajdonságainak jelentős csökkenését eredményezi: egy 20 MPa 

szakítószilárdságú gumi terhelhetősége 75°C-on 65%-ára csökken, szakadási nyúlása az 

eredeti érték 80%-ára. 

A gumi öregedésre hajlamos, hosszabb ideig tartó használat vagy tárolás következtében 

tulajdonságai romlanak. Az öregedés folyamatát a magasabb hőmérséklet és a környező 

levegő nagyobb oxigéntartalma meggyorsítja. Öregedést gátló anyagok alkalmazásával ezen 

kedvezőtlen tulajdonság mérsékelhető. 

Számos műszaki felhasználási területen fontos a gumi olajállósága: olajféleségek hatására a 

gumi – fajtájától függően – kisebb-nagyobb mértékben megduzzad, mellyel együtt fizikai 

tulajdonságai is romlanak. Az olajállóságot a különböző olajféleségekbe merített gumi 

térfogat-növekedésével jellemzik. 
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8.2.4 Műkaucsuk 

A vulkanizálható műkaucsuk-féleségek jelentősebb csoportjai az alábbiak: 

A) „Kaucsuk
”
- szénhidrogének, melyek a szorosabb értelemben vett szintetikus kaucsukok 

(diének és homológjaik, illetve analógjaik polimerizációs termékei): 

 butáidén polimerizátum 

 butaidén-sztirol kopolimerizátum (hideg kaucsukok) 

 butaidén-akcinitril kopolimerizátum 

 izobutilén és butaidién vagy izoprén kopolimerizátum (butilkaucsukok) 

 klórbutadién-polimerizátum (pl. Neoprén) 

B) Alifás dihalogének és az alkáli poliszulfidok reakciós termékei (tioszplatok) 

A mükauesukok egy részét (SzK-B, Buna S 4, Buna 85, GR-S, hideg kaucsukok stb.) 

általános célokra, a természetes kaucsuk pótlására használják fel. Tulajdonságaikat tekintve 

megállapítható, hogy azok általában kedvezőtlenebbek a természetes gumi tulajdonságainál; 

különösképpen a mechanikai jellemzőik. Kivételt a hideg kaucsukok képeznek, melyek 

mechanikai tulajdonságai megközelítik a természetes gumi jellemzőit. 

Különösen kedvezőtlen a jóval alacsonyabb tépőszilárdság, melynek következtében a sérült 

műgumi-cikkek hamar tönkremennek. 

Hő hatására szilárdsági jellemzőik jobban romlanak, mint a természetes gumié. 

Kedvezőtlen tulajdonságuk, hogy ismételt igénybevétel hatására jobban melegednek. Például 

azonos körülmények között végrehajtott fárasztási vizsgálatoknál a természetes gumi nem 

melegedett 20 °C fölé, a „Buna S” műkaucsuk 65 °C-ra, az „SzK-B” 55 °C-ra melegedett. 

Ennek oka a belső súrlódás, melynek következtében a műkaucsukból készült 

gumiabroncsoknak nagyobb a gördülési ellenállásuk (kísérletek igazolták, hogy ez esetben 8 

%-kal megnő az üzemanyag-fogyasztás). 

Olajokkal, vegyszerekkel és öregedéssel szembeni ellenállásuk megegyezik a természetes 

kaucsukéval, vagy annál jobb (pl. 70°C-os légtérben 12 napig tartva, az öregedés 

következtében az alábbi szilárdságcsökkenéseket tapasztalták: természetes gumi: 20 %, Buna 

S: 18 %, SzKB: 15 %). 

Gázzáró képességük általában kedvezőbb a természetes gumiknál. 

A különleges célokra szolgáló műkaucsukok (Perbunán, Neoprén, Szovprén, Butilkaucsukok, 

Tioplasztok, Szilikonkaucsukok stb.) egyes tulajdonságaikban messze felülmúlják a 

természetes gumit, így néhány műszaki felhasználási területre kiválóan alkalmasak, illetve 

jóformán nélkülözhetetlenek.  

A szilikon-kaucsuk még 260°C-on sem mutat gyors öregedést, továbbá -55°C-on is rugalmas. 

A butilkaucsuk, a természetes kaucsukot támadó számos vegyszernek - oxigén, savak, lúgok 

stb. - jól ellenáll. A „Tiokol A”-t a szerves oldószerek nem támadják (a széndiszulfid 

kismértékben). A „Perbunán” benzin- és olajállósága igen jó stb. 

Összegezve, a különleges célokra szolgáló műkaucsukok általában vegyszerekkel, olajokkal, 

öregedéssel, hővel szembeni ellenállásukkal múlják felül a természetes gumit. Általában 

gázzáró képességük is kedvezőbb. Mechanikai tulajdonságaik ugyanakkor valamivel 

rosszabbak. 

8.2.5 Gumiipari termékek és felhasználásuk 

A gumicikkek egy része préseléssel készül, mely művelet során a kaucsuk-keveréket nyomás 

alatt, szabadon (kirakó lécek között) vagy formában vulkanizálják. A formában történő 

vulkanizálásnál a kiképzendő formaradabot a formatér alakját megközelítő - extrudálással 

vagy kalanderezéssel előállított - egyszerű testekből állítják össze. 

A formában vulkanizált présáruk között megemlítjük a tömítőgyűrűket, dugókat, 

zsinórgyűrűket, autótömlőket, gumirugókat. 
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Kirakó lécek között vulkanizálással tömítés, alátét, szigetelés stb. célját szolgáló betétnélküli 

v. szövetbetétes lemezek - padlóelemek, gumitextil hajtószíjak, szállító hevederek stb. - 

készülnek. 

A szállítóhevederek területén a savakkal-lúgokkal szembeni ellenállás mellett az is jelentős 

előny, hogy a gumibevonat a vezetőgörgők és a szállított anyag koptató hatásával szemben 

bizonyos védelmet nyújt. Perbunán és Neoprén műkaucsukféleségekből olajálló hajtószíjak 

gyárthatók. 

Gázok és folyadékok szállítására vagy vezetésére a betétes vagy betétnélküli gumitömlők jól 

felhasználhatók. A textil vagy acélhuzalos betéttel ellátott műszaki gumitömlők körszelvényű 

keresztmetszetüket hajlítva is megtartják. 

A világ kaucsuk- és - a korábbiak során tárgyait - műkaucsuk termelésének legnagyobb részét 

gumiabroncsok előállítására használják, melyekkel kapcsolatos mennyiségi és minőségi 

igények a járművek növekvő száma miatt napról napra fokozódnak. 

A gumiabroncsok szilárdságának biztosításában jelentős szerepet játszanak a pamut, viszkóz 

vagy poliamid kordból előállított betétszövetek. 

A latexet nagy mennyiségben használják fel szivacsáruk, "mártott" - áruk és szálak, fonalak 

gyártásához. A szivacs lemezáru, formadarab, tömítőzsinór, mosó- és mosdószivacs stb. 

formájában kerül kereskedelmi forgalomba. Mártási eljárással ipari védőkesztyűk, 

léggömbök, meteorológiai ballon, fürdősapka, stb. készülnek. A gumiszálak főként textilipari 

célokra készülnek. 

A gumiipar "puhagumin" kívül kisebb mennyiségben un. "keménygumit" is gyárt, melynek 

jellemzője a nagy szilárdság, jó megmunkálhatóság (főleg alacsony hőmérsékleten), 

vegyszerekkel szembeni jó ellenállás és a jó elektromos szigetelőképesség. Megfelelő 

töltőanyag (azbeszt, kvarcpor) alkalmazásával hőállósága 100°C-ig fokozható (töltőanyag 

nélkül 60°C..70°C-on lágyul). Kalanderezéssel lemezeket, szalagokat, extrudálással rudakat, 

csöveket, préseléssel különböző formadarabokat készítenek belőle. Kémiai berendezések 

(szivattyú, tartály, cső stb.) bélelésére vagy alapanyagául, akkumulátordobozok, 

kapcsolószekrények, elektromos szigetelők és különböző közhasználati cikkek pl. fésű 

gyártására használják. A keménygumi-szivacs kiváló tulajdonsága a kis fajsúly és a jó 

hőszigetelő képesség. 

8.3 Műanyagok 
Műanyagoknak nevezzük azokat a szerves eredetű, óriásmolekulájú anyagokat, amelyeket 

szintetikus úton vagy természetes óriásmolekulák átalakításával állítottak elő. 

A műanyagok nem pótanyagok, hanem teljes értékű nyersanyagok, illetve szerkezeti anyagok. 

Számos műszaki problémát helyesen vagy optimálisan csak a műanyagok felhasználásával 

lehet megoldani. 

Az első műanyagot (PVC) Victor Regnault állította elő 1838-ban (egy évvel a gumi 

vulkanizálásának felfedezése előtt). A nagy tömegben történő gyártásának technológiáját 

azonban csak közel 75 évvel később dolgozták ki. 

A műanyagok mikroszerkezetét (egymáshoz kapcsolódó monomerekből felépülő 

óriásmolekulák) Hermann Staudinger  fel 1922-ben, mely felfedezéséért 1953-ban Nobel-díjat 

kapott. 

A manapság széles körben alkalmazott Teflont (PTFE) 1936-ban fedezték fel. 

8.3.1 A műanyagok gyártása és főbb jellemzőik 

A műanyagok szintetikus úton való előállításakor valamely kis molekulájú vegyületből 

(monomer) kiindulva alakítják ki a nagy molekulájú (makromolekulájú) vegyületet, a 

polimert. A polimerekben a molekulák száma 10
3
 és 10

6
 között változhat. A makromolekula 3 

vegyi folyamattal állítható elő: polimerizációval, polikondenzációval vagy poliaddícióval. 
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Polimerizációnál a kiindulási – kis molekulájú – vegyület aktiválható kettős kötést tartalmaz. 

Megfelelő aktiválásnál a kettős kötés felnyílik és nagyszámú kis molekula óriás molekulává 

kapcsolódik – melléktermék keletkezése nélkül,. 

Polikondenzációnál a kiindulási vegyületek - katalizátor hatására - melléktermék keletkezése 

mellett lépnek reakcióba. (A melléktermék többnyire víz.) 

Poliaddíciónál a kis molekulák kapcsolódását igen reakcióképes, átrendeződésre alkalmas 

funkciós csoportok teszik lehetővé. Melléktermék nem keletkezik. 

A kialakult óriásmolekulák alakja lehet: fonal alakú, térhálós vagy gömb alakú (általában 

átmeneti termék). 

Ha a kiindulási vegyületekben a funkciós csoportok száma csak kettő, akkor lineáris, fonal 

alakú makromolekula keletkezik. (Ilyen molekuláris szerkezet mellett a műanyagok hőre 

reverzibilisen meglágyulnak.) Ha a kiindulási vegyületek egyike kettő, a másik három 

funkciós csoportot tartalmaz, a kapcsolódás kezdeti szakaszában gömb alakú molekulák 

alakulnak ki. (Ezek még hő hatására meglágyulnak.) A gömbmolekulák szabad funkciós 

csoportja is egymással kapcsolódva térhálós molekulaszerkezet keletkezik. (A térhálós 

szerkezetű anyagok hőre nem lágyulnak.) 

 

 
8.3. ábra Szálas szerkezetű (hőre lágyuló) műanyag (a) és térhálós műanyag (b) 

Forrás: http://it.wikipedia.org/wiki/Polimero 

 

A makromolekulák alakjától és a közöttük fellépő szekunder kötések fajtájától függően a 

műanyagok lehetnek: 

 rideg, amorf anyagok (polisztirol, kemény PVC stb.) 

 kemény, de SZÍVÓS anyagok (polikarbonátok, ütésálló polisztirol stb.) 

 kristályos szerkezetű anyagok (poliamidok) stb. 

Ez utóbbiaknak viszonylag határozott olvadás- és dermedéspontjuk van, a többi műanyagnak 

nem. 

A molekulaszerkezet kristályos (rendezett) és amorf (rendezetlen) részekből áll. Kristályos 

részben a láncmolekulák közel kerülnek egymáshoz, párhuzamosan haladnak, közöttük 

nagyszámú oldalkötés keletkezik. Amorf részben a molekulák szabálytalanul kuszáltak. Egy-

egy makromolekula több kristályos részen halad át, illetve több kristályos részt köt össze. 

Hővel szembeni viselkedésük alapján a műanyagokat két csoportba soroljuk: 

 hőre lágyuló, vagy termoplasztikus műanyagok, 

 hőre nem lágyuló, térhálós szerkezetű anyagok. 

A hőre lágyuló műanyagok hő hatására ismételten felolvaszthatók és általában - megfelelő 

oldószerekben - reverzibilisen feloldhatók. Meghatározott hőfokra hevítve meglágyulnak és 
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nyomással képlékenyen alakíthatók. Lehűtve megszilárdulnak, azonban előbbivel megegyező 

hőfokra melegítve újból meglágyulnak. Ha tehát használat közben alakíthatóságukhoz 

közelálló hőfokra felmelegednek, a felhasználás során is maradó alakváltozást szenvednek. 

A hőre nem lágyuló műanyagokat feldolgozásuk utolsó fázisában magasabb hőmérsékleten 

meglágyítják, így plasztikusan alakíthatók. Ezt a plasztikus alakíthatóságot azonban a 

formázás hőfokán - térháló szerkezet kialakulásával - elvesztik. Melegítés hatására tehát újra 

nem lágyulnak, hanem bomlás pontjuk fölé hevítve tönkremennek. 

8.3.2  A műanyagok megmunkálása 

A műanyagok képlékeny alakítási eljárásokkal és forgácsolással alakíthatók. Különösen a 

forgácsmentes megmunkálási módszerek jelentősek, mivel munkaköltségük lényegesen 

kisebb, jól gépesíthetők, automatizálhatók. A fontosabb alakítási eljárások: 

8.3.2.1 Sajtolás 
A sajtolás a hőre nem lágyuló műanyagok legfontosabb feldolgozási formája. Gépi 

berendezése mechanikus és hidraulikus sajtók. A sajtolási nyomás 20.. .30 MPa. 

A sajtolószerszám fűthető. A feldolgozásra kerülő anyag először meglágyul, majd az 

alkalmazott nyomás hatására a forró szerszámteret kitölti és térhálós szerkezet képződése 

közben megkeményedik. A formából forró állapotban eltávolítható.  

 

8.3.2.2 Fröccs sajtolás 
A fröccs-sajtolást hőre nem lágyuló műanyagok formázására alkalmazzák. A művelet 

annyiban tér el a sajtolástól, hogy a feldolgozásra kerülő anyagot (a présanyagot) először a 

fűtött szerszám külön terében ömlesztik. A megömlesztett prés anyagot bélyeg (dugattyú) 

sajtolja a szerszámüregbe (7.4. ábra). Fröccs-sajtolással kényes, változó falvastagságú 

munkadarabok előállíthatók. 

 
8.4. ábra Fröccs-sajtolás 

(Forrás: http://sdt.sulinet.hu) 

8.3.2.3 Fröccsöntés 
A hőre lágyuló műanyagok jelentős részét fröccsöntéssel dolgozzák fel. A műanyagot 

általában granulátum formájában a fröccsöntő gép kamrájában melegítéssel megömlesztik, 

majd dugattyú segítségével a megfelelően előkészített hideg szerszám formázó terébe 

nyomják. Az ömledék felveszi a szerszám üregének alakját és egyben megszilárdul. 
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8.5. ábra Fröccsöntés 

(Forrás: http://hmika.freeweb.hu/Kemia/Html/Muanyag.htm) 

 

8.3.2.4 Extrudálás 
Hőre lágyuló műanyagok feldolgozására alkalmas eljárás. Segítségével állandó 

keresztmetszetű műanyag profilok (például lemezek, rudak, csövek stb.) folyamatos gyártása 

lehetséges. 

 
8.6. ábra Extrudálás 

(Forrás: http://hmika.freeweb.hu/Kemia/Html/Muanyag.htm) 

8.3.2.5 Kalanderezés 
A kalanderek lemezhengerlő gépek, melyek segítségével sajtóló hengerpárok között a hőre 

lágyuló műanyagokból vékony lemezek hengerelhetők. A kalanderek alkalmasak arra is, hogy 

a műanyagot valamilyen hordozóra (textil, papír stb.) folyamatosan felpréseljék. Mivel a 

poliamidok aránylag határozott olvadáspontúak, így belőlük kalanderezéssel fóliát gyártani 

nem lehet. A poliamidokból ezért úgy készítenek fóliát, hogy a szűk nyíláson kilépő ömledék 

lassan forgó hengerre kerül, majd a hengerről lekerülő, megdermedt fólia két szélét végtelen 

láncon elhelyezett kapaszkodó karmok fogják meg. 
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8.7. ábra Kalanderező sor 

(Forrás: http://hmika.freeweb.hu/Kemia/Html/Muanyag.htm) 

8.3.2.6 Vákuum- és prés-légformázás (műanyag fúvás) 
Az eljárás segítségével a hőre lágyuló műanyag lemezekből különböző formadarabok 

állíthatók elő. A lemez felmelegítése után azt a szívónyílással ellátott formára rászívják 

(vákuumformázás), vagy sűrített levegővel a megfelelő szerszámtérbe domborítják (műanyag 

fúvás). Fúvással állítják elő például a PET palackokat. 

8.3.2.7 Lángszórás ráolvasztás, hőzsugorítás 
Ezen eljárások elsősorban műanyag bevonatok készítésére használatosak. 

A lángszórás során a bevonandó felületet lánggal előmelegítik, majd ugyanebből a disszugáz 

pisztolyból a lángon keresztül finom műanyagport szórnak az előmelegített felületre. (A por a 

lángban és az előmelegített felületen megolvad, így összefüggő felületet ad.) 

A ráolvasztásos eljárás során a bevonandó tárgyat a műanyag olvadási hőmérséklete fölé 

melegítik, majd műanyagporral hozzák érintkezésbe, vagy fluidizált műanyag ágyba mártják. 

A műanyag por a felületen megolvadva összefüggő réteget ad. 

Lángszórással és ráolvasztással önálló tárgyak is készíthetők. Fényezett bevonandó felületet 

alkalmazva és azt bizonyos kenőanyagokkal (pl szilikon olajokkal vagy zsírokkal) bevonva a 

műanyag réteg tapadását megakadályozzák, így a bevonat eltávolítható és önálló tárgyként 

használható. 

Hőzsugorítással fluor-tartalmú polimerekből készítenek bevonatokat. A bevonatot a polimer 

szuszpenziójából képezik és utólagos hőkezeléssel zsugorítják szilárd folyamatos felületté. 

8.3.2.8 Műanyag habok előállítása 
Műanyag habokat úgy állítanak elő, hogy levegőt, vagy más gőzt finom buborékok alakjában 

oszlatnak el az anyagban. Zárt sejtszerkezetű és nyitott sejtszerkezetű habok állíthatók elő. (A 

zárt sejtszerkezetnek ott van jelentősége, ahol a vízfelszívást ki akarjuk küszöbölni pl. 

mentőövek.) Számos habkészítő eljárást alkalmaznak. A sajtoló eljárás szerint a PVC 

pasztához gázfejlesztő anyagokat kevernek, melyek a sajtolás hőmérsékletén bomlanak. A 

kioldó eljárás értelmében a műanyagba kioldható anyagokat - általában vízben oldható sókat - 

kevernek, amelyeket utólag kioldanak. 

8.3.3 Műanyagok tulajdonságai 

A műanyagok alapvető általános tulajdonsága a kis fajsúly, ami különböző 

műanyagszerkezetek és gépek önsúlyának csökkentése szempontjából nagy jelentőségű. 

Kopási és siklási tulajdonságuk igen kedvező, így egyes műanyaggyártmányok élettartama 

többszörösen meghaladhatja a fémek élettartamát. Jelentős előnyük jó és egyszerű 

alakíthatóságuk és megmunkálhatóságuk, ami különösen tömeggyártásnál kedvező. Kiváló 

vegyszerállóságuk és korrózióállóságuk. Közismerten jó elektromos-, hő-és hangszigetelők. 

Szilárdságuk a fémötvözetek szilárdságánál általában jóval kisebb; ha azonban szilárdsági 

megítélésüknél a kis fajsúlyt is figyelembe vesszük - a szilárdság/fajsúly mutatószámmal - 

sok esetben kedvezőbb értékeket kapunk, mint a fémeknél. Kompozit formában a műanyagok 
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szilárdsága általában meghaladja a szerkezeti acélokét (bővebben lásd: 7.6. fejezet). Kedvező 

tulajdonságuk továbbá, hogy jó rezgéscsillapítók. 

A fémekkel szemben jelentős hátrányuk, hogy hőállóságuk erősen korlátozott. A hőre lágyuló 

műanyagokat általában maximálisan 100°C-ig, a hőre nem lágyuló műanyagokat kb. 200°C-ig 

lehet alkalmazni. Egyes különleges műanyagok hőállósága legfeljebb 320°C-ig terjed – ezek 

ára azonban akár ezerszeres is lehet a hagyományos műanyagokhoz képest. 

A hő kedvezőtlen hatása elsősorban a szilárdság rohamos csökkenésében jelentkezik, egyes 

esetekben káros bomlástermékek keletkeznek (fluor, klór). 

Kedvezőtlen tulajdonságuk kifáradásra való hajlamuk. A fáradási halár általában a szilárdság 

30-50%-a. 

Különösen hőre lágyuló műanyagoknál előnytelen tulajdonságként jelentkezik, hogy terhelés 

hatására már szobahőmérsékleten is jelentős alakváltozások lépnek fel. Hajlamosak a folyásra 

és a relaxációra. Úgyszintén kedvezőtlen, hogy viszonylag gyorsan öregednek. Az öregedési 

hajlam stabilizátorok alkalmazásával némileg csökkenthető. 

A műanyagok általános értékelésénél nem hagyható figyelmen kívül viszonylag kedvező 

áruk. 

A rideg műanyagok tulajdonságai lágyítással javíthatók: 

 Belső lágyításnál a felépítő monomerek közötti szekunder kötések számát csökkentjük 

kevésbé aktív monomerek hozzáadásával. (Például a törékeny polisztirolt akrilnitrillel és 

butadiénnel kopolimerizálva a szívós, ütésálló polisztirolt kapjuk. 

 Külső lágyításnál a kész műanyagokhoz adagolt lágyító szerek a makromolekulák 

közé behatolva azokat egymástól eltávolítják, így gyengítve a szekunder kötéseket. (Például a 

kemény PVC-hez lágyítószert adagolva lágy, kaucsukszerű termékhez juthatunk.) 

Társításnak a különböző vázanyagok (papír, szövet stb.) vagy aprószemcsés tömítőanyagok 

(porok, szálak) alkalmazását nevezzük, melynek eredménye lehet a mechanikai, elektromos 

tulajdonságok, vagy a hőállóság javulása 

8.4 Fontosabb műanyagféleségek tulajdonságai, 
felhasználásuk 

8.4.1 Hőre nem lágyuló műanyagok 

Fenoplasztok 

A fenoplasztok törékeny, rideg anyagok, ezért főként társító anyagokkal használják fel. A 

társított fenoplasztok tulajdonságai az alkalmazott társító komponenstől függően változnak; 

általában vegyi, mechanikai, hőállósági, elektromos és öregedési tulajdonságaik igen jók. 

Felhasználásuk szempontjából kedvező viszonylag olcsó áruk. 

Például siklócsapágyak, gördülőcsapágyak kosárszerkezetének és gördülőelemeinek 

készítésére használják. A fenoplasztból előállított görgős csapágyak 100°C-ig használhatók. 

Falemez vagy textil vázanyagú fenoplasztokból nagyobb erő átvitelére alkalmas fogaskerekek 

készülnek. A fogas kerékanyag szakítószilárdsága 120 MPa , nyomó szilárdsága pedig 280 

MPa. 

Azbeszt vázanyagú fenoplasztok alkalmasak tengelykapcsoló tárcsák, csővezetékek, elzáró 

csapok, korrózióálló szivattyúk előállítására olyan területekre, ahol a vegyi ellenálláson kívül 

hőállóságot is (130°C-ig) biztosítani kell. 

Járműszerkezetekhez kisebb alkatrészek (fogantyúk, hengerfejborítás stb.), ajtók, fedelek 

készülnek fenoplasztból. A repülőgépiparban a törzs építésére használatos szendvics-

szerkezetek előállítására alkalmaznak papír-, vagy falemez-vázas fenoplasztot. 
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Szintén fenoplasztokat alkalmaznak azon villamosipari szerelvényeknél, ahol a jó szigetelő 

tulajdonságokon kívül követelmény a bonyolult alak és a nagy mechanikai szilárdság. 

Habosítva hő- és hangszigetelésre használható. 

Aminoplasztok 

Tulajdonságaik közel megegyeznek a fenoplasztok tulajdonságaival. Elsősorban ott kerülnek 

felhasználásra, ahol a fenoplasztok színük (esetleg szaguk) miatt nem használhatók. 

Önmagukban (pl. mint faipari ragasztók), vagy társított sajtolóanyagként kerülnek 

felhasználásra. 

Az aminoplaszt-hab hőszigetelésre alkalmas. Nagy vízfelvételük következtében a megfelelő 

alakra vágott habtömböket polietilén fóliával burkolják be; így készül a hazai gyártmányú 

Thermonit. 

Telítetlen poliészter műgyanták 

A poliészterek vegyszer- és hőállóságukkal, továbbá jó elektromos és mechanikai 

tulajdonságaikkal tűnnek ki. Önmagukban is felhasználásra kerülnek. Szilárdságuk - 

fajsúlyúkat is figyelembe véve - rendkívül kedvező. 

Üvegszövet vázanyaggal (kompozitként) nagyméretű lemezalakító szerszámok, 

személykocsik karosszériája, járművek teteje, sárhányói, motorház fedél, csónakok, 

vitorlások, motoros hajótestek készülnek belőlük. Nagy szilárdságuk és kis súlyuk miatt 

bányászati és közlekedési védősisakok gyártására rendkívül alkalmasak. 

Repülőgépek üzemanyagtartályai, nagy átmérőjű csővezetékei, radarberendezéseinek 

védőburkolata szintén készülhet üvegvázas poliészterből. Egyes poliésztergyanta típusok 

felületi bevonatok készítésére is alkalmasak. 

Térhálós szerkezetű epoxigyanták 

Az epoxigyanták vegyszerállósága, hőállósága, elektromos és mechanikai tulajdonságai igen 

kedvezőek, igen jól tapadnak valamennyi fémhez. 

Rétegező, vagy öntési eljárással lemezalakító szerszámok, minták, sablonok, idomszerek 

készülnek epoxigyantából. Az előállított szerszámok kopásállósága úgy növelhető, hogy 1-2 

mm vastagságban, fémszórási eljárással, acélréteggel vonják be. 

Edzett acélból készült szerszámdarabok egymáshoz erősítésére az epoxigyanta kiválóan 

alkalmas. Mint jó fémragasztó, a rakétatechnikában is jelentős szereppel bír. 

Üvegszövettel erősítve hajótestek, autókarosszériák, csövek gyártására alkalmas. 

8.4.2 Hőre lágyuló műanyagok 

Poliamidok és poliuretánok 

A poliamidok nagy kopásállóságukkal és szívósságukkal tűnnek ki. Olajoknak és alifás 

szénhidrogéneknek, valamint kisebb koncentrációjú lúgoknak jól ellenállnak. 

Gördülőcsapágyak kosárszerkezete (70°C-ig), siklócsapágyak és kis erő átvitelre alkalmas 

fogaskerekek készülnek poliamidból. A poliamid fogaskerékanyagok szakítószilárdsága 50-

80 MPa, nyomószilárdsága 90-120 MPa. Hajtószíjak, tengelytömítések, kötőelemek (pl. 

csavarok) előállítására is alkalmazzák. Mechanikai igénybevételnek kitett korrózióálló 

bevonatok előállítására is alkalmasak. A gépgyártás területén igen széles körben kerülnek 

felhasználásra. 

A poliuretán hab kiváló hő- és hangszigetelő, valamint jó rezgéscsillapító. 

Polivinilklorid (PVC) és kopolimerjei 

A PVC elektromos tulajdonságai kiválóak. Önmagában rideg, lágyítva rugalmas, szívós vagy 

lágy. Vegyszerállósága kiváló. Vegyszer- és korrózióálló csövek, szelepek, tartályok, 

szivattyúk, ventillátorok készülnek PVC-ből. Önállóan és bevonatként egyaránt felhasználják. 

Habosítva hő- és hangszigetelésre alkalmas. A PVC fóliákat elsősorban csomagolásra 

használják. Jelentős a villamos ipari felhasználása is, a kábelszigetelés egyik legfontosabb 

anyaga. 
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Műbőrök, (könnyen tisztítható) padlóburkolatok is készülnek PVC-ből. 

Poliolefinek 

A poliolefinek közé tartozó polietilén vegyszerállóságával és kedvező elektromos 

tulajdonságaival tűnik ki. Alkalmazásának korlátja viszonylag alacsony lágyulási és ol-

vadáspontja. 

Csövek, csőcsatlakozások, csőelzáró szerelvények, korrózióálló bevonatok, saválló 

szivattyúalkatrészek készülnek polietilénből. Alkalmas továbbá csomagolóanyagok, háztartási 

és közszükségleti cikkek előállítására. A villamosipar egyik értékes szigetelőanyaga, főleg 

nagyfeszültségű kábelek szigetelésére használják. Habosítva hő- és hangszigetelésre alkalmas. 

A polietilén-tereftalát polikondenzációval előállított műanyag az üdítős palackok (PET) 

alapanyaga. 

A polipropilén tulajdonságai megközelítik a polietilén tulajdonságait, annál kedvezőbb a 

hőállósága és szilárdsága. Felhasználási területe hasonló, mint a polietiléné. 

Polikarbonátok 

Mechanikai tulajdonságaik, mérettartásuk, elektromos szigetelőképességük, hő- és 

hidegállóságuk igen jó (135°C-ig alaktartók). Hidegfolyásra nem hajlamosak. Fogaskerekek, 

csapágyak, különféle gépalkatrészek, finommechanikai precíziós alkatrészek, műszerdobozok 

és -házak készülnek polikarbonátból. 

Fluorplasztok 

Kémiai ellenállóságukkal és különösen magas hőállóságukkal tűnnek ki. A politetrafluoretilén 

(hétköznapi nevén teflon) 250-300°C-ig is felhasználható. Elektromos szigetelőképességük is 

jó. 

Porózus bronz vázanyagú teflonból karbantartásmentes siklócsapágyak készülnek. Továbbá 

vegyszereknek, hőhatásnak ellenállnak. Közúti járművekben, repülőgépekben olyan 

csapágyak készülnek teflonból, ahol viszonylag kis kerületi sebességek mellett nagy a fajla-

gos terhelés. Tolózárak, tömítések, szivattyúalkatrészek gyártására is felhasználják. Az 

elektromos ipar részére hőálló szigetelések készülnek fluoroplasztokból. 

Bevonatként alkalmazzák korrózió elleni védelemre, súrlódáscsökkentésre olyan területeken, 

ahol a hőállóság is fontos. 

Polisztirol és sztirol-kopolimerek 

A polisztirolok vegyszereknek ellenállnak. Elektromos szigetelőképességük kiváló. A hőálló 

és ütésálló polisztirolok igen szívósak. Lemezek, csövek, bélésanyagok, kisméretű 

fogaskerekek, szigetelőanyagok és műanyag tömegcikkek készülnek polisztirolból. A 

polisztirol fóliát kondenzátorok készítésére használják. 

Poli-metil-metakrilát (plexi) 

Üvegszerűen átlátszó, jó mechanikai és elektromos tulajdonságokkal rendelkező műanyag. 

Különösen jó az ütésállósága. 

Védőszerkezetek forgácsvédelemhez, nézőablakok, különböző védőlemezek készülnek 

plexiből. 

Poliformaldehid 

Fizikai tulajdonságai némileg hasonlóak a sárgarézhez, olvadáspontja természetesen jóval 

kisebb (165°C). Elsősorban sárgaréz helyettesítésére szolgál. Fogaskerekek, siklócsapágyak 

(önkenő csapágyak) centrifugál szivattyú-házak, lapátkerekek, benzin- és olajszivattyú 

alkatrészek készülnek poliformaldehidből. 

Szilikon olajok és zsírok 

Szilíciumtartalmuk következtében hideg-, hő- és vegyszerállóságuk jóval nagyobb, mint a 

legtöbb műanyagé. Viszkozitásuk -60 és +300°C között változatlan. 

Kenő- és tömítőanyagként, hőközlő folyadékként, rezgéscsillapítóként kerülnek nagy 

mennyiségben felhasználásra. 
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8.4.3 Műanyagok alkalmazása a járműgyártásban 

A műanyagok nedvszívó képességük következtében bizonyos mennyiségű kenőanyagot 

tudnak tárolni, így ha valamilyen oknál fogva a kenés kimarad, az üzemet rövidebb ideig fenn 

tudják tartani. Olyan területekre, ahol a kenés nem valósítható meg, kenés nélküli 

műanyagcsapágyakat alkalmaznak. Erre a célra a poliamidok és a teflont a legalkalmasabb, 

mivel súrlódási tényezőjük kicsi, és így szárazon is üzemeltethetők. Műanyagcsapágyaknál a 

kenés kimaradása, vagy erős túlterhelés esetén berágódás nem lép fel. Berágódás helyett a 

hőre nem lágyuló anyagoknál felületi elszenesedés, a hőre lágyuló anyagoknál pedig felületi 

olvadás tapasztalható. Ezeket a felületi rétegeket eltávolítva a csapágyak tovább 

üzemeltethetők. A deformálhatóság, illetve a viszonylag kis keménység lehetővé teszi a 

műanyagcsapágyak abrazív környezetben való működését is, mivel a szennyező szemcsék az 

anyagba beágyazódnak. Számos területen kedvező a műanyag csapágyak jó korrózióállósága. 

A műanyag siklócsapágyak alkalmazása bizonyos hátrányokkal is jár. A méretezésnél 

figyelembe kell venni a műanyag kisebb szilárdságát, nagyobb hőtágulási együtthatóját és 

korlátozott hőállóságát, valamint kicsi hővezető képességét. 

Műanyagból gördülő csapágyak is készülnek olyan területekre, ahol lökésszerű 

igénybevételek lépnek fel, vagy a zajcsökkentés lényeges, vagy pedig korrózió- és 

vegyszerállóság fontos. 

Műanyag fogaskerekek olcsók, főleg vázas fenoplasztokból és poliamidokból készülnek. 

Előbbi alkalmazásával nagyobb erőátvitelek is megvalósíthatók. A műanyag fogaskerék 

alkalmazásával a fellépő dinamikus erőhatásokat és a fogaskerék okozta zajt lényegesen 

csökkenteni lehet. Poros, szennyezett, korrodáló környezetben lényegesen nagyobb 

élettartamot eredményeznek, mint a fémből készült fogaskerekek. 

Nem oldható kapcsolóknál és dörzs kapcsolóknál műanyagok egyaránt felhasználhatók. Dörzs 

kapcsolókhoz azbesztszövettel, vagy rézhuzal-szövettel erősített fenoplasztok használatosak. 

Járműszerkezetek területén a műanyagok alkalmazása jelentős súlycsökkenést eredményez. 

További előny a könnyű szerelhetőség és egyszerű alkatrészcsere, a vízzel, olajokkal és 

üzemanyagokkal szembeni jobb ellenállás, valamint a rosszabb hővezetés és jobb 

hangszigetelő képesség. 

Fenoplaszt sajtoló anyagból fogantyúk, világítótestek, műszerház, műszerfal, 

hengerfejborítás, a motorházak és csomagolóterek fedelei készülnek. 

Üvegváz-alapú poliészter kompozit gyantából teljes járműkarosszéria készülhet. 

Autóbuszoknál a tető, a motorház fedél, a sárhányó, motorkerékpároknál a sárhányó és 

lábvédők gyártására használják. Ezen anyagok alkalmasak továbbá sportcsónakok, vitorlás 

hajók, motorcsónakok és motoros hajók előállítására. (Édes és tengervízzel szemben 

ellenállóak.) Repülőgépekhez üzemanyagtartályok, csővezetékek stb. készülnek belőle. 

A papír, vagy falemez alapú fenoplasztokból vagy aminoplasztokból szendvicsszerkezetek 

készülnek repülőgépek törzséhez. 

Járművek padlóburkolására PVC lapok használhatók, mert könnyen tisztíthatók. 

Egy modern autóba körülbelül 160 kg műanyagot építenek be – ennek nagy része polipropilén 

(35%), poliuretán (20%), PVC (11%), poliamid és polietilén. A világ műanyagtermelésének 

10%-át a járműipar használja fel. (Forrás: www.sulinet.hu/eletestudomany) 
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8.1. táblázat A fontosabb műanyag féleségek, jelölésük és felhasználási területük 

  Megnevezés Jelölés    Néhány felhasználási terület

Fenoplasztok Siklócsapágyak, fa, textil vagy azbeszt mellé kötőanyagként

Aminoplasztok Faipari ragasztók, társított sajtolóanyag, szigetelő hab

Telítetlen poliészter

műgyanták
Kompozit kötőanyagként: fedelek, hajótestek, sisakok stb.

Térhálós epoxigyanta Fémragasztók, kompozit kötőanyagként: karosszériák stb.

Polipropilén PP
Járműalkatrészek (pl. lökhárító), élelmiszeripari

csomagolások, háztartási eszközök

Polisztirol PS
Csomagolóanyag, élelmiszer csomagolás, szigetelések, 

eldobható pohár, tányér, evőeszköz, CD és DVD tartók

Ütésálló polisztirol HIPS Mélyhűtőzacskó, csomagolóanyag, eldobható pohár

Akrilnitrid

butadién sztirol
ABS

Elektronikai eszközök borítása

(pl. monitor, nyomtató, billentyűzet)

Polietilén-tereftalát PET Üdítős palack, fólia, mikrohullátűrő csomagolás

Poliamid PA Autóipari borítások, szálak, csapágygolyó, horgászzsinór

Polivinilklorid PVC
Kábelborítás, csőgyártás, zuhanyfüggöny, ablakkeret,

padlóburkolat

Poliuretán PU Autóipar (habok), szigetelő- és tűzvédelmi hab

Polikarbonát PC Biztonsági üveg, pajzsok, lencsék, CD, napszemüveg

Polivinilidén-klorid PVDC Csomagolóipar (gyógyszer, élelmiszer), folpack

Polietilén PE Sátorfólia, szatyor, palack, csövek, műanyag borítások

Politetrafluor-etilén
PTFE

Teflon
Hő- és vegyszerálló tömítések, bevonatok, edények

Poli-metil-metakrilát
PMMA

Plexi
Borítólemezek

 

8.5 Műanyag ragasztóanyagok 
Ragasztás céljára olyan műanyagokat használnak, melyeknek a fémekhez nagy az adhéziója, a 

fémeket nedvesítik és a saját szilárdságuk is elég nagy. A ragasztók lehetnek oldószeresek és 

önszilárdulók. Fémek ragasztásához azonban csak önszilárduló ragasztók használhatók, mert 

az oldószeres ragasztók oldószere a fémfelületek közül nehezen párolog el. 

A ragasztókat félkész termékek formájában használják. Kötésük polimerizáció, poliaddició 

vagy polikondenzáció során megy végbe. Aszerint, hogy ezek a folyamatok hidegen vagy 

melegen mennek végbe, megkülönböztetünk hidegen és melegen szilárduló ragasztó 

anyagokat. Gázfejlődéssel járó folyamat esetén nagy felületi nyomással segítik elő a gáz 

eltávozását a ragasztott felületről. 

Alapanyaguk szerint a jelenleg használatos ragasztók két csoportba sorolhatók: a fenol-

formaldehid- és az etoxilos (epoxi) gyanta alapúak. 

A fenol-formaldehid alapúak a melegen szilárduló ragasztók csoportjába tartoznak. Kötésük 

110-230°C hőfokhatárok és 0,5-1,5 N/mm
2
 nyomáshatárok között polikondenzáció során, víz 

keletkezésével megy végbe. Az ilyen alapú ragasztók felhasználása a szükséges melegítés 

miatt nehézkes, bár kiváló nyírószilárdságú és jó rezgéscsillapítású kötést biztosítanak.  

Az epoxi alapanyagú fémragasztók szobahőmérsékleten folyékonyak, vagy hőre 

megolvadnak. A kémiai reakció szobahőmérsékleten pár óra, magasabb hőmérsékleten 

rövidebb idő alatt melléktermék keletkezése nélkül megy végbe. A kötésükhöz nincs szükség 

nyomásra. Ezek a ragasztók egy vagy több alkotóból állnak. Ilyen típusú ragasztó pl. az 

Eporezit. A többalkotós ragasztóknál az alkotókat közvetlenül felhasználás előtt keverik. 

Leggyakoribb a kétalkotós ragasztók használata. A kötés szilárdságát a kötőanyag kohéziója 

és a ragasztó és ragasztott anyag között levő adhézió szabja meg. 
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A ragasztott kötés minőségét a felület tisztasága, előkészítése, minősége döntően befolyásolja. 

Az előkészítés a ragasztandó felületek tisztításából és a ragasztandó felület aktiválásából áll. 

A tisztítás műveletei a galvanizálásnál már ismertetett oxidmentesítés és zsírtalanítás. 

A felület aktiválása, érdesítése a ragasztóanyag jó tapadását segíti elő. A felületet általában 

homokfúvással aktivizálják. A felület túlzott durvításával a kötés szilárdsága romlik, ezért az 

alumíniumtárgyakat ragasztás előtti homokfúvás helyett inkább pácolják. Pácolás előtt 

természetesen zsírtalanítást, utána pedig alapos mosást végeznek. 

A megfelelően előkészített felületre a szennyeződés és az oxidáció elkerülése végett célszerű 

1 órán belül felvinni a ragasztóelegyet. A ragasztót halmazállapotától függően ecsettel vagy 

bemártással, por alakú ragasztót szórással, rúd alakú ragasztót felmelegített tárgyhoz való dör-

zsöléssel viszik fel. A kötés szilárdságát a ragasztóréteg vastagsága befolyásolja. Vékony 

ragasztó réteg esetében a határfelületi erők, vastag ragasztórétegnél viszont a ragasztóanyag 

belső kohéziós erői is érvényesülnek. A szilárdság és a ragasztóréteg vastagsága közötti 

összefüggést a 8.9. ábrán szemléltetjük. Legkedvezőbb a 0,05...0,15 mm- es ragasztóréteg. 

 
8.8. ábra A leggyakoribb kötésmódok: tompa (a), sarok (b), egyszerű átlapolt (c), 

ferde átlapolt (d), heveder (e) 

Forrás: Kiss Gy., Pálfi J., Tóth J.: Szerkezeti anyagok technológiája jegyzet (Műegyetem kiadó 2002, 70924) 

 

 
8.9. ábra A nyírószilárdság függése a 

ragasztó réteg vastagságától Forrás: Kiss Gy., Pálfi J., Tóth J.: Szerkezeti anyagok technológiája jegyzet 

(Műegyetem kiadó 2002, 70924) 
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8.10. ábra a húzóerő hatására deformálódott 

kötés 

 

A kötés szilárdságát nagymértékben befolyásolja a szerkezet kialakítása. A leggyakoribb 

kötésformák a 8.8. ábrán láthatók. Az ábrákon az igénybevételek irányát is bejelöltük. 

Legkedvezőbb a kötés síkjával párhuzamos igénybevétel. Az átlapolást növelve elérhető az 

alapfém keresztmetszetének megfelelő szilárdsága is. Átlapolt kötésnél húzó igénybevétel 

esetén, mint a 8.10. ábrán látható, hajlító nyomaték és deformáció is keletkezik, mely a 

ragasztott kötést húzásra is igénybe veszi. Célszerűbb ezért ilyen esetben a 8.8. ábra szerinti 

kötésmódok közül a hevederes kötés választása. Tapasztalatok szerint az átlapolás megfelelő, 

ha hossza eléri a lemezvastagság tízszeresét. 

A ragasztást általában ragasztókészülékekben végzik. Hidegen kötő ragasztóknál, ha nincs 

szükség nyomásra, a készülék csupán az alkatrészek rögzítését és érintkezését biztosítja. 

Hidegen kötő ragasztók általában 24 órán belül megkeményednek. 

Melegen kötő ragasztók használata esetén a szükséges nyomáson kívül a kívánt hőmérsékletet 

is az erre a célra szerkesztett készülék biztosítja. Gőzzel, meleg vízzel, vagy villamos 

árammal fűtik a kötés helyét. A szükséges hőmérséklet és keményedési idő ragasztófajtától 

függően változó. A hőmérséklet növelésével az átalakulás ideje csökken. 

8.6 Szálerősítéses műanyagok 
A műanyagok nagy szilárdságú szervetlen és szerves szálas anyagokkal való erősítésének a 

lehetőségével teljesen újszerű, kompozit anyagok hozhatók létre, amelyeknek tulajdonságait 

irány és nagyság szempontjából tág határok között a tervező határozza meg. 

A szálerősítéses műanyagok kombinált anyagok, amelyek lényegében két komponensből 

állnak: a nagyszilárdságú szálakból mint erősítő anyagból és a műanyagból mint 

kötőanyagból. 

Szálas anyagként a legtöbb esetben üvegszálat alkalmaznak valamely textilipari feldolgozási 

formában szalagként (roving), kötött vagy nem kötött szálhalmazként (paplan vagy vágott 

roving), vagy különböző textilkötésű szövetként. A 8.2. táblázat különböző szálas anyagok 

legfontosabb tulajdonságait hasonlítja össze az acél tulajdonságaival. 



200                                                       JÁRMŰSZERKEZETI ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 

www.tankonyvtar.hu  © Balla et al., BME 

8.2. táblázat Különféle szálanyagok összehasonlítása az acéllal 

Szál anyag
Sűrűség

g/cm3

Szálátmérő

m

Húzószilárdság

N/mm2

E (rug. modulus)

N/mm2

Acél (S235JR) 7,8 380 210 000

E-üveg 2,5 5..12 1 300..2 700 73 000

A-üveg 2,5 13..20 900 60 000

Azbeszt 3,2 0,1..0,2 3 500 175 000

Al2O3 whisker 3,3 0,1 20 000 420 000

Grafit whisker 1,4 0,1 21 000 1 000 000  
Kötőanyagként jelenleg túlnyomórészt telítetlen poliészter gyantákat alkalmaznak, amelyek 

kedvező mechanikai tulajdonságaikon kívül jól feldolgozhatók és viszonylag olcsók. 

A telítetlen poliészter gyantákon kívül, a hőre keményedő műanyagok közül mint kötőanyag 

alkalmasak még az epoxigyanták, fenolgyanták, melamingyanták, szilikongyanták és 

szénhidrogéngyanták. 

A hőre lágyuló műanyagok közül, üvegszállal főként poliamidot, polikarbonátot, polisztirolt 

és polivinilkloridot erősítenek. 

A szálerősítéses műanyagok tulajdonságai szerkezeti felépítésük alapján számos tényezőtől 

függenek, így pl. 

 az egyes komponensek tulajdonságaitól, azaz a szálaktól, a töltőanyagtól és a 

kötőanyagtól, a legkülönbözőbb feltételek között 

 a szál-kötőanyag tömegaránytól, amely ismét az előállítási eljárás módjától és a 

szálerősítés felépítésétől függ 

 a szálerősítés szerkezetétől és a szálak orientáltságától 

 a szál-gyantakötés minőségétől. 

Szálerősítéses műanyagok alkalmazási területei: Járműkarosszéria elemek, vezetőfülke, 

elektrolizáló- és pácoló kádak, különböző csónakok, vitorlás hajótestek, ipari védő- és 

burkolóelemek, tetőfedő elemek és héjszerkezetek, ülőbútorok, autóbusz és motorvonat 

ülések, munkavédelmi sisakok, sík- és hullámlemezek stb.  

 
8.3. táblázat Néhány üvegszál erősítésű műanyag tulajdonsága összevetve a PVC-vel 

Húzó Nyomó Nyíró

PVC 0 % 1,38 50 80 30 2 500 900

Üvegszállal erősített PVC 30 % 1,6 120 150 80 8 500 3 300

Szórt üvegszálerősítéses

telítetlen poliészter
25 % 1,4 70 85 47 7 000 2 700

Paplannal erősített

telítetlen poliészter
30 % 1,45 105 130 70 8 500 3 300

50 % 1,67 180 165 40 17 000 2 300

60 % 1,78 520 365 40 30 000 2 800

70 % 1,93 800 560 40 40 000 3 500

Szövettel erősített

telítetlen poliészter

Szilárdság N/mm2 E (rug.

modulus)

N/mm2

Nyírási

modulus

N/mm2

Anyag megnevezése
Üvegszál

tömegarány

Sűrűség

g/cm3
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8.7 Műanyagok újrahasznosítása 
A műanyagok az élet számos területén egyre nagyobb arányban veszik át a hagyományos 

anyagok szerepét. Ennek megfelelően az előállított mennyiségük is évről-évre növekszik: 

manapság körülbelül évi 350 millió tonnára becsülhető a világon előállított műanyagok 

mennyisége, melynek elenyésző részét (~1 %) hasznosítják újra. 

A hőre lágyuló műanyagok újrahasznosítása gazdaságosan is megvalósítható: az eredeti 

energiafelhasználás körülbelül 15%-ával gyárthatók újrahasznosított alkatrészek. A hőre 

keményedő műanyagok újrahasznosítása gazdaságtalan, csakúgy, mint a kompozit 

műanyagoké. 

Újrahasznosítás híján a kontrollált körülmények között való elégetés is csökkenti a környezeti 

terhelést: egy műanyag szatyorból körülbelül 10 Wh energia nyerhető. 

A járműiparban használt műanyagok újrahasznosítását nagyban megkönnyíti, hogy a 

bontóüzemekben az alkatrészeket összetevő szerint szelektálni lehet. 

A műanyagok természetes lebomlási ideje akár több száz év is lehet, így – újrahasznosítás 

híján – nagy problémát jelent ezek felhalmozódása. (Bár a legtöbb műanyagfajta közvetlenül 

nem károsítja a környezetet.) 

A műanyagok bomlási ideje a különböző töltő- és adalékanyagokkal jól szabályozható, 

azonban a rövidebb bomlási idő az alkatrészek leromlott szilárdságához, idő előtti 

öregedéséhez vezet, így ezek optimális egyensúlyára kell törekedni. 
Forrás: http://www.szelektiv.hu; www.planete-energies.com  

 
8.11. ábra a világ éves műanyagtermelése 1950 óta (millió tonna) 
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