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Bevezetés 
 

 

Az autógyárak a járműveik fejlesztése során törekszenek a biztonságos és gazdaságos üze-

meltetés mellett egy elvárható élettartamra, továbbá a karbantartási igények csökkentésére. A 

karosszériatervezéssel szemben támasztott igények: a jármű biztonságának növelése, a kor-

szerű gyártás lehetősége, az üzemeltetési költségek csökkentése és nem utolsó sorban az újra-

hasznosítás. Köztudottan a korrózió is jelentős károkat okoz. A fenti igények kielégítése során 

új anyagok és technológiák jelentek meg. 

Elvárások a karosszéria anyagokkal szemben a megfelelő szilárdság, alakíthatóság, az ütkö-

zésből származó horpadással szembeni ellenállás, energiaelnyelő képesség, korrózióállóság, 

javíthatóság. 

A karosszériaépítéshez általában 3 mm-nél vékonyabb, mélyhúzható, sima, pórusmentes le-

mezt használnak. A korrózióállóság miatt egyre gyakoribban használnak horganyzott acélle-

mezeket, amely galvanikus úton horganyzott vagy tűzi horganyzású. Az utóbbit főleg tartó 

elemeknél használják. Az alumínium lemezek, öntött, sajtolt profilok a tömeg csökkentés 

mellett a korrózióállóság szempontjából is kedvezőek. A korszerű karosszériaépítésben egyre 

több műanyagot és szálerősítésű anyagokat, kompozitokat hasznának. 

A tömegcsökkentést eredményező kisebb lemezvastagság mellett meg kell őrizni a karosszé-

ria merevségét. Ez növelt szilárdságú acélokat igényel. A növelt szilárdság mellett biztosítani 

kell az alakíthatóságot, hegeszthetőséget, a felületi nemesítésre való alkalmasságot. Ezen, 

gyakran egymásnak ellentmondó igényeket a hagyományos kis széntartalmú acélok helyett 

mikro ötvözéssel növelt szilárdságú acélokat használnak.  

Az úgynevezett IF (Interstitial free) acélok igen kis széntartalmú (C≤0,02%) titánnal és nióbi-

ummal mikro ötvözött acélok. Szilárdságuk alakítás előtt igen kicsi, kiválóan mélyhúzható, 

jól keményedő. Az alakítás során bekövetkező felkeményedés csökkenti ugyan az alakítható-

ságot, de kedvezően növeli a szilárdságot. A növelt szilárdságú acélok közé tartoznak a fosz-

forötvözésű acélok. A „Bake Hardening” (hevítésre - kiválásos- keményedés) acélok esetében 

a megfelelő tulajdonságokat a megfelelő szilárdságú festék beégetésénél alkalmazott „hőkeze-

léssel” lehet elérni. Karosszéria lemezeknél a különösen nagy szilárdságot, és már a sajtolás-

kor fellépő keményedést a duál fázisú acélokkal lehet elérni. 

A csökkentett vastagságú lemezek merevségének növelésére elterjedt a lemezek bordázása.  
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1.  Acélok, felépítményanyagok (Dr. Buza Gábor) 

1.1  Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok 

 

A járműfelépítmények anyagainak választékában meghatározó szerepet töltenek be a vas-

alapú ötvözetek. Az alapanyagok felhasználói részéről azonban reális elvárás az ár-érték 

arány, ill. a felhasználás szempontjából lényeges tulajdonságok folyamatos javulása. A szi-

lárdság és szívósság növelése mellett a nyúlás és alakíthatóság együttes biztosítása egyre in-

kább előtérbe kerül. A nagy szilárdságú acélok fejlesztése a mikroötvözött acélok megjelené-

sével indult, majd a többes fázisú acélok között főként a DP- és TRIP- acélok jelentek meg a 

járműgyártásban és egyébként az épületszerkezeti anyagok között is. Az elmúlt évtizedek 

fejlesztéseinek hatását – a felhasználás szempontjából egyik legfontosabb szilárdsági tulaj-

donságára – a garantált folyáshatárra, az 1.1. ábra jelzi. Az összehasonlításokat azért szokás 

erre a jellemzőre építeni, mert a mérnöki méretezés során ez az egyik leggyakrabban alkalma-

zott anyagjellemző. Az ábrán bemutatott fejlődés a metallurgiai és az acél feldolgozási tech-

nológiák változását együttesen érintő hatásnak köszönhető, vagyis az acélok vegyi összetétele 

és hengerlési technológiája egyaránt változott. 

 
1.1. ábra: A garantált folyáshatárú acélok fejlődése az idő függvényében [1] 

 

A szilárdság növelési igények mellett fontos szerepet játszott és játszik most is a gyártási költ-

ségek csökkentésének igénye. Ennek egyik módja a hőkezelés és a képlékeny alakítás hatásá-

nak együttes kiaknázása, vagyis a két technológia nem feltétlenül kell, hogy egymástól idő, 

hely és berendezés tekintetében elkülönített legyen. Így a ’70-es években elterjedtek a 

termomechanikus kezelések. Az is látszik azonban, hogy a jellemzően kis karbon-tartalmú 

acélok mikro-ötvözésére is szükség volt az elérhető szilárdság növelése érdekében. Ennek 

példáit lehet tetten érni a 1.2. ábra adatainak és a 1.1. ábra diagramjának összevetésével. 
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1.2. ábra: Néhány jól alakítható acél vegyi összetétele és jellemző anyagtulajdonsága [1] 

 

Nem szabad azonban megfeledkezni arról a fémfizikai alapokon nyugvó, általánosított össze-

függésről, ami a szilárdság és alakíthatóság között van. Ennek leggyakoribb bemutatása az 

alsó folyáshatár és a fajlagos szakadási nyúlás közötti kapcsolattal történik (1.3. ábra). A diag-

ramon láthatókat röviden úgy is értelmezhetjük, hogy nincsenek csodák. A nagy alakváltozó 

képesség csak akkor biztosítható, ha egy kisebb szilárdságú acéllal is megelégedhetünk. Más-

képpen szemlélve a jármű felépítményének azt a részét, amelyiknek nagymértékű alakítására 

(pl. mélyhúzás) van szükség, kisebb szilárdságú anyagból kell készíteni. Amennyiben a ter-

helhetőség ezt megköveteli, akkor az alkatrész keresztmetszetének növeléséhez kell folya-

modnunk, vagyis meg kell alkudnunk a jármű tömegének növekedésével. A 1.3. ábrán látha-

tó, a nemzetközi szakirodalomban is alkalmazott acélminőségek rövidítéseinek értelmezését 

segíti a 1.4. ábrán látható összefoglaló táblázat.  

 

 
1.3. ábra: A szerkezeti acélminőségek folyáshatára és nyúlása közötti összefüggés [3] 
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1.4. ábra: Acélminőségek rövidítéseinek értelmezése [1] 

 

A 1.3. ábrán látszik, hogy a HSS jelzésű acélok több típusból álló nagy csoportot képeznek. A 

csoport tagjai közötti rendszerezés több szempont szerint lehetséges. Természetesen elsődle-

ges a műszaki alkalmazás, vagyis a folyáshatár alapján való csoportosítás. E szerint: 

− HSS (High Strength Steels): Rp0,2 = 180-550 MPa; szövetszerkezete ferrites, vagy 

ausztenit-ferrites. A folyáshatár értéke jelentősen változik attól függően, hogy hide-

gen, vagy melegen hengerelt termékről van szó. Ebbe a csoportba tartoznak a HSLA, a 

BH, az IS, a P és az IF acélok. 

 
1.5. ábra: A HSS acélok fő jellemzői (HR: melegen hengerelt; CR: hidegen hengerelt) [3] 

 

− AHSS (Advanced High Strength Steels): Rp0,2 = 350-800 MPa. Lehetséges szövetszer-

kezetük rendkívül változatos: lehet ferrit-martenzites (DP acélok), ferrit-bénit-

martenzites (CP acélok) és ferrit-bénitesek, maradék ausztenittel (RA acélok). 

 

 
1.6. ábra: Az  AHSS acélok fő jellemzői [3] 
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− UHSS (Ultra High Strength Steels): Rp0,2 >550 MPa. Ezek minden esetben melegen 

hengerelt lemezek, igaz, hogy nem a klasszikus meleghengerlési technológiával. A 

csoport jellemző tagjai a HSLA és a MART acélminőségek. A gyakorlatban azonban 

UHSS acélnak tartanak minden olyan terméket, amelynek folyáshatára 550 MPa fölött 

van. 

 
1.7. ábra: Az UHSS acélok fő jellemzői (HR: melegen hengerelt) [3] 

 

Ezt már csak több fémfizikai körülmény együttes hatásával lehet biztosítani. Szerepe van te-

hát az anyagot alkotó szövetelemeknek, a szemcseméretnek, az alakítottság mértékének (fel-

keményedés) és a kiválásoknak egyaránt. Ezek a hatások egyszerre nem érvényesíthetők a 

hagyományos gyártási technológiákkal. Az acél hőmérsékletváltozásának és képlékenyalakí-

tásának időben összehangoltan kell lejátszódnia.  

 

A folyamatok megvilágítását segíti a 1.7. ábra. Az ábra szerint, melynek alapja egy stilizált  

C-görbe (fázisátalakulási diagram), az acél hűlése az ausztenites állapotból indul. A szintén 

stilizált szövetképeken az egyes szövetelemek megjelenésének, a szövetszerkezet változásá-

nak folyamatát lehet nyomon követni. A hűlés során folyamatosan változik az acél képlé-

kenyalakítása. 

 
1.8. ábra: Az UHSS acélok szövetszerkezetének változása a gyártás során [3] 
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Abban az esetben, ha egy jármű felépítmény anyagául UHSS acélminőséget kell/érdemes 

választani, mindenképpen tudatában kell lennie a tervezőnek, hogy a lemez szilárdsági tulaj-

donságai hőkezelés hatására jelentősen megváltoznak (hegesztés!). 

 

 

1.2  Rozsdamentes acélok 

 

Az acél vegyi összetétele, tulajdonságai, ára, felhasználási célja stb. tekintetében külön kate-

góriát jelentenek a rozsdamentes acélok. Ezek ötvöző anyag tartalma jelentősen meghaladja a 

szerkezeti acélokét. Csoportosításuk mégsem az ötvözők mennyisége, vagy milyensége, ha-

nem a szövetszerkezetük alapján célszerű, ez alapján kapják nevüket is: 

 

Ausztenites  

Az ausztenites acél a legszélesebb területen alkalmazott rozsdamentes acélfajta. Ez a típus 

rendelkezik a legnagyobb korrózióálló képességgel, mely molibdén és réz hozzáadásával még 

tovább növelhető. Az ausztenites acél fontos tulajdonsága a nyújthatóság és szívósság. Mini-

mum 7%-os nikkel tartalommal kell rendelkeznie ahhoz, hogy az acél szerkezet teljesen 

ausztenites legyen. Ennek következtében jól nyújtható és hegeszthető és nem ferromágneses 

tulajdonságú, vagyis a mágnes nem fogja. Az alapösszetétel további elemek hozzáadásával 

módosítható, ezáltal fokozható: 

− a hegesztési repedéssel szembeni ellenálló képesség (mangán); 

− a hőállóság (króm, alumínium, szilícium, nikkel); 

− a korrózióállóság (króm, molibdén, réz, szilícium, nikkel); 

− a korróziós repedéssel szembeni ellenálló képesség (foszfor, arzén, antimon-tartalom 

korlátozása); 

− a kúszásállóság (molibdén, titán, nióbium, bór); 

− a megmunkálhatóság (kén, szelén, foszfor, ólom, réz); 

− a pontkorrózióval és a réskorrózióval szembeni ellenálló képesség (molibdén, szilícium, 

nitrogén); 

− a szilárdsági tulajdonságok (nitrogén). 

 

Ferrites  

A ferrites acél tulajdonságai hasonlóak a lágyacél tulajdonságaihoz, de a nagyobb krómtar-

talma miatt jobb a korrózió állósága. A ferrites acél ferromágneses (fogja a mágnes) és vi-

szonylag jól nyújtható. Alkalmazható a vegyi hatásoknak kitett felépítményeknél, nitrátos 

környezetben (pl.: műtrágya). Erős ötvözöttsége miatt nehezen hegeszthető. 

 

Martenzites 

A martenzites acél általában 11%-13% krómot tartalmaz. Szilárdsági és keménységi jellemzői 

kiválóak, hőkezeléssel edzhető, viszont a korrózió állósága a többi rozsdamentes minőséghez 

képest mérsékelt. A martenzites acél előnyösen használható olyan környezetben, ahol szerves 

savak, karbonátok, nitrátok és lúgok vannak jelen. Az emelkedő hőmérséklettel azonban a 

martenzites acélok korróziós ellenálló képessége csökken. A rozsdamentes acélok közül ezzel 

érhető el a legjobb kopásállóság. 

 

Duplex  

Az ausztenites-ferrites acél szövetszerkezete szobahőmérséklet környezetében egyszerre tar-

talmaz ferritet és ausztenitet (térben középpontos és felületen középpontos kockarácsú kris-
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tályszerkezetet), innen kapta köznevét: duplex acél. A részleges ausztenites rácsszerkezet ér-

dekében, a többi rozsdamentes acélhoz képest, kevesebb nikkelt tartalmaz. A nagy króm- és 

molibdén-tartalomnak köszönhetően, nagy a korrózióállósága és a repedések képződésével 

szembeni ellenállása. A duplex acél jól hegeszthető. 

 

A rozsdamentes acélminőségek jelölésére a különböző szabványok más és más rendszert al-

kalmaznak. A 1.1. táblázat az ezek közötti megfelelőségeket mutatja. Ezeknek kémiai összeté-

teléről a 1.2. táblázat, a fontosabb mechanikai tulajdonságokról pedig a 1.3. táblázat ad tájé-

koztatást. 

 
1.1. táblázat: Rozsdamentes acélok összehasonlító táblázata [3] 

 
 

 

 

 

1.2. táblázat: Rozsdamentes acélok kémiai összetétele [3] 
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1.3. táblázat: Rozsdamentes acélok mechanikai tulajdonságai [3] 

 
 

 

 

 

1.3  Lapos termékek 

 

A lapostermék összefoglaló szóhasználat: a táblalemezek, a tekercsek, a szalagok és a lapos 

rúdtermékek egyaránt ide tartoznak.  

Az acéllemezeket hengerlési állapotuk szerint két nagy csoportba sorolják: 

− hidegen hengerelt, 

− melegen hengerelt. 

Ez a két állapot geometriai adottságokat és tulajdonság jellemzőket von maga után. 

Mivel a meleghengerlés definíciószerűen azt jelenti, hogy a hengerlés műveletét az újrakristá-

lyosodási hőmérséklet fölött kell végezni, belátható, hogy a hengerlés során, a felület/térfogat 

arány növekedésével folyamatosan nő a hőveszteség (a vékonyabb lemez gyorsabban hűl, 

mint a vastag), ezért az elérhető legkisebb lemezvastagság lényegesen nagyobb, mint a hide-

gen hengerelt lemezek esetén. A kereskedelmi forgalomba kerülő melegen hengerelt termékek 

(akár táblalemez, akár tekercs) az acélminőségükre jellemző lágy, vagy normalizált állapotú-

ak. Jellemző vastagságuk 2 mm fölötti. Szélességük az acélmű adottságainak függvényeként 

többnyire 900-2000 mm közötti. Leggyakoribb méretek az 1000, az 1300 és az 1500 mm. 

 

A hidegen hengerelt lemezek többnyire 6 mm-nél vékonyabbak, szélességük pedig azzal a 

meleglemezével egyező, amelyikből a hideghengerlés indult, mert ezeket a termékeket a me-

legen hengerelt lemezek pácolását (savas revementesítés) követő szobahőmérsékletű további 

hengerlő megmunkálással gyártják. Ennél vastagabb hidegen hengerelt acéllemezeket csak 

speciális járművek felépítményeihez használnak (páncéllemez). A kiinduló (meleglemez) és a 

végtermék (hideglemez) vastagsága, valamint a szúrási terv (vastagságcsökkenések az egyes 

hengerlési műveletek során) befolyásolja a termék mechanikai tulajdonságait. Minden henger-

lési művelet során nő a lemez keménysége, csökken a további alakíthatósága. Az alakítási 

felkeményedés megszüntetésére lágyító hőkezeléseket iktatnak a gyártási folyamatba. (A te-

kercseket általában védőgáz atmoszférában, harangkemencében, több órás hőkezelési műve-

lettel lágyítják.) A lemezanyagok a lehetőségeknek megfelelően kemény, félkemény és lágyí-

tott állapotban kerülnek a kereskedelmi forgalomba. A gyártás során 3-8 t tömegű tekercseket 

dolgoznak fel, esetenként így is kikerülhetnek a kereskedelmi forgalomba. A tekercseket a 
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lecsévélését követően egyengető görgőkön sík lemezzé alakítják, majd a kívánt méretű táblák-

ra darabolják, a kívánt darabszámú táblalemezt kötegelik. A tekercs szélességénél keskenyebb 

termékeket úgynevezett hasítósoron hosszában darabolják és kívánt szélességű szalagteker-

csekként forgalmazzák. 

 

 

1.4  Hidegen hajlított idomacélok 

 

A hidegen hajlított idomacélokat hidegen, vagy melegen hengerelt hasított szalagból, görgős 

hajlító gépsoron állítják elő. A hasított szalagok szélessége 500 mm-nél kisebb, vastagságuk 

1-6 mm. 

A felépítmények vázszerkezeteként a nyitott szelvénytípusok közül az alábbiak terjedtek el: 

− Egyenlő szárú L szelvény 

− Egyenlőtlen szálú L szelvény 

− U szelvény 

− J szelvény 

− C szelvény 

− Z szelvény 

Ezek geometria szerinti jellemzése 1.9. ábrán látható. 

 

 
1.9. ábra: A hidegen hajlított idomacélok jellemző geometriái [2] 

 



18  FELÉPÍTMÉNYANYAGOK ÉS FELÜLETKEZELÉSÜK 

www.tankonyvtar.hu   Buza Gábor, BME 

Hidegen hajlított egyenlő szárú L szelvényű idomacél: 

 
1.10. ábra: Az egyenlő szárú L szelvény vázlata [2] 

 
1.4. táblázat: Az egyenlő szárú L szelvény fontosabb műszaki adatai [2] 

 
Az ábrán és a táblázatban: 

S: a szelvény súlypontja 

A: a szelvény keresztmetszeti területe 

M: a szelvény egységnyi tömege 

u1, u2: a szélső szál távolsága a V tengelytől  
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v: a szélső szál távolsága az U tengelytől 

Ix: a keresztmetszet tehetetlenségi nyomatéka az X tengelyre 

Wx: keresztmetszeti tényező az X tengelyre 

ix: tehetetlenségi sugár az X tengelyre 

 

Hidegen hajlított egyenlőtlen szárú L szelvényű idomacél: 

 

 
1.11. ábra: Az egyenlőtlen szárú L szelvény vázlata [2] 

 

 

Az ábrán és a táblázatban: 

h: a szelvény magassága 

b: a szelvény szélessége 

S: a szelvény súlypontja 

r: hajlítási sugár 

A: a szelvény keresztmetszeti területe 

M: a szelvény egységnyi tömege 

ex1, ey1: a keresztmetszet súlypontjának koordinátái 

ex2, ey2: a szélső szálak távolsága az X és az Y tengelytől 

Ix: a keresztmetszet tehetetlenségi nyomatéka az X tengelyre 

Iy: a keresztmetszet tehetetlenségi nyomatéka az Y tengelyre 

tg: főtengelyek hajlásszögének tangense 
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1.5. táblázat: Az egyenlőtlen szárú L szelvény fontosabb műszaki adatai [2] 

 
 

 

Hidegen hajlított U szelvényű idomacél 

 

Az ábrán és a táblázatban: 

h: a szelvény magassága 

b: a szelvény szélessége 

s: a szelvény lemezanyagának vastagsága 

r: hajlítási sugár 

A: a szelvény keresztmetszeti területe 

M: a szelvény egységnyi tömege 

ex1, ex2: a keresztmetszet súlypontjának koordinátái 
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1.12. ábra: Az U szelvény vázlata [2] 

 
1.6. táblázat: Az U szelvény fontosabb műszaki adatai [2] 
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1.7. táblázat: Az U szelvény fontosabb műszaki adatai [2] 
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1.8. táblázat: (az előző 1.7 táblázat folyatatása) [2] 
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1.9. táblázat: Az U szelvény fontosabb műszaki adatai [2] 
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1.10. táblázat: (az 1.9 táblázat folytatása) [2] 
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Hidegen hajlított J szelvényű idomacél: 

 

 
1.13. ábra: A J szelvény vázlata [2] 

 
1.11. táblázat: A J szelvény fontosabb műszaki adatai [2] 
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Hidegen hajlított C szelvényű idomacél: 

 
1.14. ábra A C szelvény vázlata [2] 

 
1.12. táblázat: A J szelvény fontosabb műszaki adatai [2] 
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Hidegen hajlított Z szelvényű idomacél: 

 

 
1.15. ábra: A Z szelvény vázlata [2] 

 
1.13. táblázat: A J szelvény fontosabb műszaki adatai [2] 
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1.5  Különleges lemezanyagok 

 

Elvileg a lemezanyagok és lapos termékek csoportjához tartoznak azok a speciális, csak tábla 

méretben forgalmazott lemezek, melyek többnyire felületi kikészítettségük miatt külön egy-

séget alkotnak. Ilyenek például a bordás (csúszásgátló) lemezek (1.15. ábra), a perforált leme-

zek (1.16. ábra), melyeknek mintázata különböző lehet, valamint a valamilyen technikával 

színezett, vagy megmunkált felületű (pl.: szálcsiszolt, polírozott) anyagok. Az utóbbiak a sav-

álló acélminőségekre jellemzők. 

 

 
1.16. ábra: Csúszásgátló acél bordáslemez leggyakoribb mintázata [9] 

 

 
1.17. ábra: Perforált lemez mintázata [9] 

 

 

Megjegyzendő, hogy bordás lemeznek nevezik azokat a táblákban forgalmazott vékony le-

mezanyagokat is, melyeket periodikus hajtogatással a sík egyik irányában merevítenek. Ez 

utóbbiakat főleg nagy felületek borítására használják. Ezek jellemző alkalmazási területeik 

alapján kapják nevüket (1.17. ábra), ami a hajtogatás geometriájában jelent eltérést. 
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1.18. ábra: Periodikusan hajtogatott, felépítmény tető és oldalfalak borítására szolgáló bordázott lemezek [7] 

 

Különösen akkor, ha a felépítménynek hőszigetelő tulajdonsággal is rendelkeznie kell, a bor-

dázott lemezekből szendvicspaneleket készítenek. Ezek minden esetben többrétegű szerkeze-

tek (1.18. ábra). Rögzítési technikájuk lehet egyedi megoldású és történhet a kereskedelemben 

kapható rögzítő elemekkel. 

 

 

 
1.19. ábra: Szendvicspanel szerkezetének elvi vázlata [8] 
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2.  Nem vasalapú fémek a felépítménygyártásban                                          
(Dr. Bán Krisztián) 

2.1  Bevezetés 

Kezdetben a járműgyártásban a könnyűfémek felhasználásának célja az energiahatékonyság 

növelése volt. A jármű önsúlyának csökkentése, a mechanikai igénybevételek és anyagtulaj-

donságok függvényében, egyértelmű előnyt a repülőgépeknél jelentett. A környezetvédelem 

szüksége azonban a többi járműre is kiterjesztette a felhasználásukat. A jármű önsúlya nagy-

mértékben csökkenthető a kocsitest és felépítmények tömegcsökkentésével. A 2.1. ábrán lát-

ható, hogy a teljesen alumínium alapanyagokból épített kocsitest tömege több mint 40%-kal is 

csökkenthető a hagyományos acél felépítményhez képest. Magnézium alapanyagú szerkezeti 

elemek alkalmazásával ez a tömegcsökkenés még nagyobb mértékű lehet. A könnyűfémek 

felhasználása azonban a gyártási és javítási költségek növekedését is eredményezi, pl.: 

- az alapanyag-előállításnak nagyobb az energiaigénye, mint acélok esetében, 

- drágább kötéstechnológiák (hegesztés, ragasztás, …), stb. 

A könnyűfémek gyártási és beépítési technológiái sok esetben nagyobb figyelmet igényelnek 

(pl. az alumínium hegesztése, magnézium forgácsolása tűzbiztonsági okok miatt). Ennek elle-

nére a félkész gyártmányokra alapuló (lemezek, szalagok, nyitott és zárt szelvények, valamint 

profilok) gyártás olcsóvá és egyszerűvé tehető a megfelelő technológiák megválasztásával: 

- a könnyűfémek darabolása, vágása könnyebb, 

- szegecselt, ill. csavarkötésekkel a kötések egyszerűen megoldhatók. 

Az acél felépítményekkel összehasonlítva elmondható, hogy az alumínium alapanyag és tech-

nológiai berendezések ára nagyobb, viszont az élőmunka ráfordítás jelentősen csökkenthető.  

Itt érdemes megjegyezni, hogy a tömegcsökkentés csak a felhasználónál jelentkező megtaka-

rítást eredményez. Globális környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontból a teljes 

termékéletpályát kell számításba venni, azaz a gyártás, karbantartás és újrahasznosítás többlet 

terhelésének kell az üzemelés során megtérülnie. 

 

 
2.1. ábra: A különböző anyagválasztási elképzelésekkel elérhető tömegcsökkenés és a kapcsolódó gyártási költ-

ségváltozás [1] 

 

A fejezet a legnagyobb részarányban előforduló alumíniumötvözeteket és az ígéretesnek tar-

tott magnéziumötvözeteket ismerteti. A réz és ötvözetei, mint szerkezeti alapanyagok, a fel-
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építménygyártásban nem fordulnak elő, ezért itt nem foglalkozunk velük részletesebben. Al-

kalmazásuk díszítő elemekként (pl. szegélylécek) azonban megtalálható. 

 

2.2  Ötvözetek szállítási minőségei 

 

A kereskedelemben kapható színes- és könnyűfémeket általában három csoportra osztják: 

- alakítható és nem nemesíthető ötvözetek, 

- alakítható és nemesíthető ötvözetek, 

- öntészeti és nem nemesíthető ötvözetek, 

- öntészeti és nemesíthető ötvözetek. 

A felépítménygyártásban felhasznált félkész gyártmányokat általában az alakítható ötvöze-

tekből gyártják. A szállítási állapotok tekintetében a kereskedelemben gyakran csak a 

- lágy, 

- félkemény és 

- kemény 

állapotot különböztetik meg. Ezek a szállítási állapotok mindig a termék összetételétől és elő-

életétől függenek (képlékeny hidegalakítás mértéke, hőkezeltség: lágyítás vagy nemesítés), 

amelyek a következők lehetnek: 

- gyártási állapot, 

- lágyított állapot (melegalakítással elért), 

- hidegen alakított állapot, 

- oldó izzítás utáni állapot, 

- hőkezelt állapot, amely lehet öntés után szabályozottan hűtött (öntészeti anyagok) 

vagy oldó izzításnak alávetett, majd természetesen vagy mesterségesen öregített álla-

pot. 

A szilárdságnövekedés mögött meghúzódó fémfizikai folyamatokat előző egyetemi jegyzete-

inkben már érintettük [2, 3, 4]. A színes- és könnyűfémeknél az előzőekben említett szilárd-

ságnövelési mechanizmusok közül az 

- alakítási keményedést, 

- kiválásos keményedést (nemesítés) 

alkalmazzák. Az ötvözetek fent említett felosztása, és a szilárdságnövelés mechanizmusa kö-

zött az ötvözetek fázisviszonyai teremtenek kapcsolatot. Az alakítási keményedés a legna-

gyobb mértékű a szilárd oldat fázist nagy arányban tartalmazó ötvözetekben. 

A nemesítés, amely a színes- és könnyűfémeknél általában kiválásos keményedést jelent, há-

rom lépésből áll: 

1. hevítés egyfázisú, szilárd oldat tartományba, és homogenizálás, 

2. gyors hűtés, amelynek eredménye egy egyfázisú rendszer lesz, ez az egyensúlyi álla-

pothoz képest egy túltelített szilárd oldat, 

3. hőkezelés (mesterséges öregítés) a kétfázisú tartományban (kisebb hőmérséklet, mint a 

homogenizálás hőmérséklete), amely hatására finom kiválások (pl. vegyületfázis) je-

lennek meg. 

A gyorshűtött állapotban az ötvözet lágy, jól alakítható. A nemesítés utáni szilárdságnöveke-

dés függ a túltelített szilárd oldatból kiváló fázis tulajdonságaitól, mennyiségétől, méretétől és 

eloszlásától. A kiválásos keményedés folyamata részletesebben a [2] jegyzetben található 

meg. 

Így a kétkomponensű fázisdiagramja alapján egy ötvözetrendszerről elmondható, hogy a fent 

említett folyamatok lejátszódhatnak-e benne, ill. mely vegyi összetételeknél milyen felhaszná-

lásra alkalmas (2. 2. ábra). 

 



34  FELÉPÍTMÉNYANYAGOK ÉS FELÜLETKEZELÉSÜK 

www.tankonyvtar.hu   Bán Krisztián, BME 

 
2.2. ábra: A színes- és könnyűfém-ötvözetek felosztása a fázisdiagram alapján. 

 

Az ábrán a színes- és könnyűfémekre általában jellemző fázisdiagram alakot láthatjuk. Ennek 

alapján elmondhatjuk, hogy az alakíthatóság feltétele az az összetétel-tartomány, ahol a szi-

lárd oldat fázis a legnagyobb arányban van jelen. A jó önthetőség feltétele a minél kisebb 

kristályosodási hőmérsékletköz, és ez a köz kis hőmérsékleten legyen. Ez a feltétel az 

eutektikus összetétel környezetében valósul meg. A nemesíthetőség feltétele az egyensúlyi 

fázisviszonyok alapján: 

- képezzen szilárd oldatot, 

- a szilárd oldat korlátozott oldhatósággal rendelkezzen, és ez a hőmérséklet csökkené-

sével csökken, 

- legyen egy olyan második fázis, amely kiválása esetén jelentős keménységnövekedés 

jön létre (egy keményebb fázis, amely általában vegyületfázis). 

 

2.3  Alumíniumötvözetek 

 

Összefoglalóan az alumíniumötvözetek típusait tartalmazza az 2.1. táblázat. Látható, hogy 

egy ötvözetrendszerben (pl. Al-Mg-Si) a tulajdonságok az összetételtől és ennek következmé-

nyétől, a fázisviszonyoktól függ. Például az egyfázisú ötvözetek korróziónak jól ellenállnak, 

de az egyensúlyi körülmények között egy fázist tartalmazó ötvözetek nem nemesíthetőek.  
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2.1. táblázat: Alumíniumötvözetek fontosabb típusai [5, 6] 

Alakítható ötvözetek Öntészeti 

Nem nemesíthetők 
Kiválásosan nemesít-

hetők 
Nem neme-

síthetők 
Nemesíthetők 

Korrózióálló Jó villamos vezető (Nagyszilárdságú ötv.) 

Al-Mg   Al-Mg  

Al-Mg-Si Al-Mg-Si Al-Mg-Si  Al-Mg-Si 

Al-Mg-Mn     

Al-Mg-Zn     

   Al-Si Al-Si-Mg 

    Al-Si-Cu 

    Al-Cu 

  Al-Cu-Mg  Al-Cu-Mg 

Al-Mn     

  Al-Zn-Mg   

  Al-Zn-Mg-Cu  Al-Zn-Mg 

 

A fentiek alapján pl. egy Al99,5-ös jelölésű alumínium lemez szállítási állapota lehet lágy, 

félkemény és kemény. Ebben az esetben a keménységnövekedést az alakítási keményedés, 

azaz a hidegen hengerelt állapot adja, mivel ez az ötvözet nem nemesíthető. Egy AlMgSi1 

ötvözetnél pl. (általában sajtolt hosszútermékek alapanyaga) a keménységnövekedést nemesí-

téssel (kiválásos keményítéssel) érik el. 

2.3.1 Alumíniumötvözetek felületi tulajdonságai 

 

A kereskedelemben kapható alumínium félkész termékek felületi kikészítettsége a felhaszná-

lástól függően az alábbi célokat szolgálja: 

- korrózióvédelem (pl. eloxált felület esetén), 

- mechanikai sérüléssel szembeni védelem (pl. fóliázott lemezek, profilok), 

- esztétikai célok (pl. festett, szinterezett, színre eloxált vagy szálcsiszolt felület). 

A kikészítettség szempontjából megkülönböztetünk: 

- külön kikészítés nélküli, 

- egy vagy két oldalon fóliázott (UV-álló védőfóliával), 

- festett, 

- 10 μm-es eloxált réteg és UV álló védőfóliával fóliázott, és 

- szálcsiszolt felületet. 

Külön kikészítés nélkül lemezek, de főleg a sajtolt profilok kaphatók. A lemezeknél előszere-

tettel alkalmazzák a védőfóliát, amely a mechanikai sérülésektől (szállítás, kezelés, feldolgo-

zás közbeni karcolódásoktól) védi meg a félkész terméket. Fóliázást alkalmazzák profilok 

esetében is, mint pl. ablakprofilok félkész gyártmányai. A fóliázott termék a védőfóliával 

együtt hajlítható, vágható, mélyhúzható. Ennek köszönhetően csökken a gyártás közbeni sérü-

lések száma. 

A festett lemezeket dekorációs (reklám) vagy járműipari célokra (külső burkolatok) használ-

ják fel. A lemezvastagság jellemzően 1, 1,5, 2 mm. A vágás és stancolás során a réteg nem 

válik le, hajlítás után a festékréteg nem reped meg. A legkisebb hajlítási sugár: 2,5-ször a le-

mezvastagság lehet. 

Az alumínium felületén a levegő oxigénje természetes módon létrehoz egy vékony oxidréte-

get. A réteg rendkívül vékony, néhány század mikrométer, de védelmet nyújt a további oxidá-

ció ellen, mivel az alapfémen jól tapadó és zárt réteget képez. Önjavító viselkedésű, hiszen a 

sérülés után ez a zárt oxidréteg helyreáll. Az alumínium-oxidréteg vastagsága anódos oxidá-
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cióval növelhető. Az anódos oxidáció, vagy anodizálás során az alumíniumot híg savba (fosz-

forsav, oxálsav, kénsav, krómsav stb.) merítik, majd anódként (pozitív pólus) kapcsolják be 

egy áramkörbe. Az áram hatására megindul a vízbontás, és az anódon oxigén fejlődik. Ez az 

oxigén az alumíniummal reakcióba lép, és egy porózus, ámde jól tapadó oxidréteget hoz létre. 

A fürdőösszetétel, hőmérséklet és áramviszonyok szerint sokféle eljárás létezik (pl. 100–250 

g/l kénsav, 20°C, 12–20 V egyenáram, 0,5–2,5 A/dm
2
 , ekkor az oxidáció időtartama 20–40 

perc és 10–30 μm-es rétegvastagság választható le). A folyamat fontosabb lépései: 

1. Előkezelés: zsírtalanítás szerves oldószerben és lúgos pácolással, majd savas pácolás, 

2. Anódos oxidáció, 

3. Utókezelések: semlegesítés, színezés, pórustömítés [7]. 

Az európai szabványok 5, 10, 15, 20, 25 mikrométeres szabványos rétegvastagságot írnak elő. 

A pórusos réteg lehetőséget ad a termék színezésére. Erre kétfajta eljárás terjedt el. Az eljárás-

tól függ a termék színválasztéka, és a színtartósság is. 

1. Elektrolitikus színezésről vagy direktszínező anodizálásról akkor beszélhetünk, ha az 

elektrolit más fémeket is tartalmaz, és a folyamat során azokat leválasztjuk a pórusok-

ba. Ez az eljárás adja a legtartósabb színeket. Ón-szulfátot tartalmazó fürdőben a vilá-

gosbarna, bronztól a feketéig színezhetünk a leválasztott ón mennyiségének függvé-

nyében. A színezésre általában fém-nitrát, -szulfát oldatokat használnak, egy oldatban 

többféle vegyülettel (pl. Ni-, Cu-, Co-, Cr-szulfát, Ag-nitrát stb.) 

2. Az eloxált termék bemártásával szerves és nem szerves színezékeket is használhatunk. 

A szín mélysége a bemártás idejétől függ. Ennél az eljárásnál a szín már nem olyan 

tartós, pl. a napfény hatására kifakulhat, vagy szivárványossá válhat. 

Az eloxálási folyamat végső, lényeges lépése a pórusok tömítése. Natúr terméknél a korrózió-

állóságot növeli, színezett termék esetén a színtartóssághoz is hozzájárul. A tömítés történhet 

kémiai vagy fizikai eljárással: 

- forró vízben vagy gőzben, aminek hatására az alumínium-oxid monohidráttá alakul, 

- nehézfémsóoldatban, pl. Ni-, Co-acetát, amikor hidroxidcsapadék keletkezik a pólu-

sokban, 

- vízüveges telítéskor, majd az azt követő beégetéskor alumínium-szilikát keletkezik 

(beégetés helyett híg ecetsavban áztatással SiO2 csapódik ki), 

- a fizikai pórustömítésre használhatók olajok, viaszok vagy folyékony átlátszó lakkok 

is (Alumite eljárás). 

Az alumíniumtermékek bevonatkészítéssel megvalósított felületkezelési eljárásait foglalja 

össze a 2.2 táblázat. 
2.2. táblázat: Alumíniumtermékek felületkezelési eljárásai bevonatkészítéssel [7] 

Kémiai eljárások Elektrokémiai eljárások Különleges műszaki cé-

lokra szolgáló fémbevo-

natok készítése kémiai 

vagy elektrokémiai eljá-

rással 

Szerves és tűzizománc-

bevonatok mártó, ecse-

telő vagy 

elektroforetikus eljárá-

sokkal 

kémiai oxidálás, 

kromátozás, pasz-

sziválás, foszfáto-

zás 

hagyományos 

anodizálás, direktszíne-

ző anodizálás, különle-

ges műszaki célokra 

szolgáló oxidbevonatok 

(extrakemény,  hajlé-

kony bevonatok) 

Zn-, Sn-, Fe-, Ni-, Cu-, 

leválasztása cementáló 

eljárásokkal, fényes 

Cu+Ni+Cr- bevonatok, 

keménykróm-bevonatok, 

forrasztható Sn-bevonatok 

stb. 

festék-, műanyag, 

tűzizománc-bevonatok 
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2.3.2 Alumíniumötvözetek jelölése 

 

Ahogy az acélok esetében, az alumíniumötvözeteknél is létezik számjeles és az ötvözők vegy-

jelét tartalmazó jelölés. A jelölések szabályairól a hatályos szabványok rendelkeznek. A vegy-

jeles jelölés szabályaiban megkülönböztetik az öntészeti és segédötvözetek (MSZ EN 1780) 

ill. az alakítható ötvözetek (MSZ EN 573) jelölési szabályait. Ezen kívül különbség van az 

ötvözött és ötvözetlen alumínium jelölése között is. A jelölés utal a további feldolgozás tech-

nológiájára, valamint a fenti felsorolásban említett hőkezeltségi/szállítási állapotokra. 

Az alumíniumötvözeteknél gyakran használják a vegyjel szerinti jelölést (sokszor nem a 

szabványnak megfelelően, a kiegészítő jelek elhagyásával). A vegyjel szerinti jelölésben 

csökkenő mennyiségi sorrendben követik egymást az alkotók (tehát az Al a kezdő jel), de 

legfeljebb négy vegyjel hosszúságig. A jelölés a periódusos rendszerben megszokott vegyje-

leket használja. Mennyiségre utaló szám csak az ötvözők megfelelő vegyjele mögött állhat, 

tehát az Al után nem. 

Például: 

 

 AlMgSi1, (szabvány szerinti jelölés például: MSZ EN AW-6082 [AlMgSi1] T651) 

 

amely 1%-os Si-tartalomra utal, vagy 

 

 AlZn6MgCu (MSZ EN AW-7010 [AlZn6MgCu]) 

 

Kivételt képez, ha ötvözetlen Al-ról van szó. Ebben az esetben az Al után szereplő szám az 

ötvözetlen alumínium tisztaságát fejezi ki tömeg %-ban. 

Például: 

 Al99,5 (MSZ EN AW-1050A [Al99,5]) 

 

(A többi betűjel értelmezése a megfelelő szabvány szerint.) 

 

2.4  Felépítménygyártás könnyűfém félkész gyártmányokból, el-

vek 

A könnyűfém felépítménygyártásban több elvet, stratégiát követnek, de mindegyik azonos 

abban, hogy a félkész gyártmányok csoportjai azonosak: hidegen hengerelt lemezek, sajtolt 

profilok. Természetesen alkalmaznak öntött és egyéb technológiával készült alkatrészeket is 

(pl. szerelvények, sarokelem), de a felépítmények túlnyomó része az előbb említett félgyárt-

mánycsoportokból kerül ki. Az alapötvözetek választéka is ennek megfelelően alakul. 

A könnyűfém felépítménygyártásban a következő elvekkel lehet találkozni. 

 

1. Egyedi gyártású, valamint kereskedelmi forgalomban kapható félkész termékekből 

hegesztéssel, ragasztással előállított felépítmények tartoznak ide. Általában nagyobb 

szériaszámú, önhordó felépítmények, amelyek tervezését a kereskedelemben kapható 

profilok választéka csak kis mértékben határozza meg. Fontosabb a felépítmény fela-

data, kialakítása, és ehhez igazítják a félkész gyártmányok alakját. Ebből következik, 

hogy csak nagyobb szérianagyságnál gazdaságos, hiszen az előgyártmány gyártásáról 

is gondoskodni kell (sajtolt profilgyártón, mint beszállítón keresztül). Általában az 

alumínium felépítményű vasúti kocsik gyártói követik ezt az elvet. A Siemens (2 3. 

ábra) és a Stadler Szolnok (l. Alumínium vázas vasúti járművek c. fejezet) a hegesztett 

kötéseket részesíti előnyben, míg a Bombardier ragasztott kötéseket is alkalmaz. 
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2.3. ábra: Önhordó, hegesztett, alumínium vasúti kocsiszekrény gyártása (Forrás: Siemens) 

 

2. Ennél az elvnél igyekeznek csökkenteni az egyedi alakú profilok és alkatrészek fel-

használási mennyiségét, és inkább a kereskedelemből, állandó beszállítói programok-

ból beszerezhető félkész gyártmányokra támaszkodni (2. 4. és 2.5. ábra). Ez a termék 

tervezett konstrukcióját is jobban befolyásolja. Ilyen elven készülnek általában az 

egyedi tervezésű, néhány darabos alvázra szerelt felépítmények, de az önhordó na-

gyobb szériás felépítmények is, az alkalmazott kötéstechnológiától, és az egyedi gyár-

tású félkész termékek arányától függően. A kötéstechnológia is széles skálán mozog-

hat, a hegesztéstől a kisebb szaktudást igénylő csavarozásig (2. 6. ábra). Megjelennek 

a hibrid anyagpárosítási megoldások, mint pl. acél váz és ragasztott alumínium oldal-

falak, takarólemezek. Ezzel az elvvel tehergépjármű és autóbusz felépítmények gyárt-

hatók. 

  

 
2.4. ábra: Járműfelépítmény-építésre gyártott alumínium profilok, valamint alumínium sarokelemek tehergép-

jármű felépítményekhez [8] 
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2.5. ábra: Felépítménymegoldás zárt rakterű tehergépjárműhöz [9] 

 

 
2.6. ábra: Profilokból építhető autóbuszváz (balra), valamint a hegesztés nélküli vázgyártáshoz javasolt profil és 

rögzítő szerelvény (jobbra) [10] 

 

3. A nagyobb szaktudást igénylő munka valamint a költségesebb technológiák csökken-

tésére alkották meg az építőszekrény vagy modul elvű felépítmény-építést (2.7. ábra). 

Lényege, hogy a felépítmény funkciójának és méreteinek megfelelő elemeket a gyártó 

előre legyártja a felépítményt építő tervei és megrendelése alapján. A leszállított ele-

meket ezután a felépítményt építő műhelyében az alvázra szerelik. Egy felépítmény 

egy munkanapon belül elkészülhet, a kisebb felépítmények néhány óra alatt felszerel-
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hetőek. Jellemzően tehergépjármű felépítményeket gyártanak építőszekrény rendszerű 

elven. Egyik ilyen felépítménygyártó pl. az Aluvan. Egy felépítményhez szükséges 

elemek: 

- oldalfalelemek, 

- tetőelem, 

- raktérajtókeret, 

- padlóelem, 

- homlokelem. 

Az oldalfalelemeknél már előszeretettel alkalmazzák a különböző szendvicspaneleket 

(műanyag habtöltetű alumínium szendvicspanelek vagy méhsejtcellás szendvicspane-

lek, 2.8. ábra). 

 

 
2.7. ábra: Építőszekrény rendszerű felépítmény [9] szekrényes rendszerű felépítmény szerkezete (középen: 1- 

tetőlemez, 2- tetőöv, 3- tetőív, 4- oldalfal, 5- padló, 6- alsóöv, 7- kereszttartó) [7] 

 

 
2.8. ábra: Méhsejt-cellás panel [11] 

 

4. A különleges járműfelépítményeknél is megoldhatók a modul rendszerű elemek, de 

gyakori a sajátos vevői igény, ezért a kereskedelemben kapható félkész gyártmányok 

előnyben részesítendők. Ilyen felépítményeknél jellemző a hibrid anyagpárosítás, pl. 

acél hordkeret, alumínium burkoló-, járó- és takarólemezek. Speciális járműfelépít-

ményre példa a tűzoltó gépjárművek felépítményei (2. 9. ábra). 
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2.9. ábra: Tűzoltógépjármű-felépítmény [12] 

 

2.5 Alumínium félkész gyártmányok 

 

2.5.1 Lemezek 

A felépítménygyártásban a hidegen hengerelt, 3–4 mm lemezvastagság alatti lemezeket, hasí-

tott szalagokat használják nagyobb mennyiségben. A szállítási állapot általában hengerlési 

keménységű (félkemény, kemény), de lehet lágy is. A kereskedelemben járatos anyagminősé-

gek: Al99,5, AlMg1, AlMg3, AlMg4,5Mn, AlMgSi1, AlCuMg1. Külön rendelésre más 

anyagminőségekből is gyártanak lemezeket, szalagokat. A lemezek a natúr felület mellett ren-

delhetőek egy vagy két oldalukon UV-álló védőfóliával ellátva. Anódosan oxidált (elox) réteg 

esetén UV-álló védőfóliát kapnak, az oxidréteg vastagsága 10 mikrométer. Különleges kiala-

kítású lemezek a cseppmintás lemezek, amelyek csúszásmentes járó- és rakfelületek kialakítá-

sára alkalmas (2. 9. ábra). Oldalfalak burkolására alkalmasak például a trapézlemezek. Szellő-

ző-, járó-, és rakodófelületek burkolására a lemezvastagságtól és alátámasztástól függően al-

kalmazhatók perforált, és expandált lemezek. 

 

2.5.2 Szendvicspanelek 

Alumínium lemezek, mint héjelemek felhasználásával készülnek a különböző szendvicspane-

lek. A műanyag habtöltető (PU és EPS hab), alumínium héjlemezzel burkolt panelek, vala-

mint a méhsejt-cellás alumínium panelek terhelés felvételére is alkalmasak. Önhordó, tehervi-

selő szerkezetek készíthetők belőlük, az építőszekrény rendszerű felépítménygyártásban elő-

szeretettel alkalmazzák őket (zárt rakfelületű, hűtött rakterű felépítmények). 

 

2.5.3 Alumínium húzott vagy sajtolt profilok 

A felépítménygyártásban nagyobb jelentősége a vékonyfalú nyitott vagy zárt szelvényeknek, 

ill. a bonyolultabb profiloknak van. Kereskedelemben megkaphatók a keskeny szalag, L, T, 

U, üvegszegő U, cső és zártszelvények, vagy a különböző gyorsszerelésre szánt csavarozható 
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profilok. Anyaguk általában valamilyen nemesíthető anyagminőség, mint pl. AlMgSi0,5. A 

szállítási állapot általában nemesített, gyártási hosszuk pedig 6 m. A sajtolási eljárásnak kö-

szönhetően a szelvények mérettűrése szigorúbb lehet, a lekerekítési sugarak is kisebbek, mint 

egy acél félkész terméknél. 

 

2.6  Magnéziumötvözetek 

 

A magnéziumötvözeteket gyártási technológiájuk szerint két csoportra lehet bontani. Vannak 

az öntéssel készülő, illetve az alakítható ötvözetek. Az alakítható ötvözetek alakítása jelenleg 

nagyrészt kovácsolt vagy sajtolt darabok. 

 

2.6.1 Magnéziumötvözetek jelölése 

A magnéziumötvözetek jelölését hasonló módon szabványosították, mint az alumíniumötvö-

zetekét. A vegyjel szerinti jelölésben az alkotók csökkenő mennyiségi sorrendben követik 

egymást, amelyet az ötvözők mennyiségére utaló szám követ: a kezdő Mg vegyjel után nin-

csen szám, majd a főbb ötvözők következnek. 

Például: 

 

MgAl9Zn1D (MSZ EN MC-MgAl9Zn1D), 

 

amely egy öntészeti ötvözet 9% alumíniumtartalommal és 1% cinktartalommal. A többi betű-

jelre vonatkozóan lásd: MSZ EN 1754-es szabvány. 

Gyakran használt hivatkozási mód az ASTM (The American Society for Testing and 

Materials) által bevezetett jelölési szisztéma. Eszerint az adott anyag jelölésekor két nagybetűt 

használunk, amit további két szám, esetleg további betűk követhetnek. Az első betű a legna-

gyobb koncentrációjú ötvözőhöz, míg a második betű értelemszerűen a második legnagyobb 

koncentrációjú ötvözőhöz rendelt betűkód. Ezeket rendre a (2.3. táblázat) tartalmazza. A be-

tűket követő két számok az általuk jelölt ötvöző tömegszázalékban kifejezett értéke. Gyakran 

található még egyéb karakter a számok után, utalva ezzel a gyártás módjára, illetve a gyártás 

során alkalmazott egyéb eljárásokra [13]. 

 
2.3. táblázat: Mg ötvözői és azok betűkódjai [13]. 

Betű Ötvöző Betű Ötvöző 

A Alumínium M Mangán 

C Réz Q Ezüst 

E Ritkaföldfémek S Szilícium 

H Tórium W Ittrium 

J Stroncium X Kalcium 

K Cirkónium Z Cink 

L Lítium   

 

A 2.4. táblázat az AZ91D-jelű ötvözet összetételét tartalmazza, amely azonos a fent már emlí-

tett MGAl9Zn1D ötvözettel. Esetünkben a „D” betű a „die-casting” kifejezésből származik, 

ami a nyomásos öntést jelenti. 
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2.4. táblázat: Az AZ91D összetétele tömeg %-ban. 

AZ91D 
Al Mn Zn Si Cu Ni Fe 

8,5-9,5 0,17-0,4 0,45-0,9 0,05 0,025 0,001 0,004 

 

2.6.2 Félkész gyártmányok magnézium ötvözetekből 

 

A magnézium ötvözetekből készült vékonyfalú termékek a járműiparban még inkább a beve-

zetés, mint a napi szintű felhasználás fázisában vannak. A járműipar főleg öntvényeket hasz-

nál, amelyeket csavarkötéssel lehet a többi, más anyagú termékhez szerelni. Ez is jelzi, hogy 

sok fejlesztést kívánó technológia létezik a magnéziumötvözetek területén. A vékonyfalú fél-

kész termékek napi szinten az elektronikai, telekommunikációs, számítástechnikai, valamint a 

szórakoztató elektronikai iparban jelentek meg (2.10. ábra). A járműiparban a lemezszerű és 

vékonyfalú termékek bevezetése jelenleg is tart (2.11. ábra), de ahogy ez a képeken látható, 

megjelentek a hidegen hengerelt és a sajtolt félkész gyártmányok is. 

 

 
2.10. ábra: Alakítható magnéziumötvözetből készült, termékek és félkész gyártmányok [14]  
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2.11. ábra: Alakítható magnéziumötvözetből készült hátsó utastérajtó [14] 
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3. Nemfémes járműfelépítmény-anyagok 
(Vehovszky Balázs) 

 

A járműfelépítményeknek az alapjárműhöz képest kisebb-nagyobb mértékben eltérő igénye-

ket kell kielégíteniük, ami indokolttá teszi új anyagok, építési elvek alkalmazását. Sokszor a 

felépítmény fizikailag teljesen külön is válik a jármű vázától, önálló egységet alkot (modulá-

ris felépítmények). 

3.1  Igények a járműfelépítményekkel szemben 

3.1.1 Szilárdság  

Beszélhetünk burkolat-jellegű illetve mechanikai funkciókat ellátó felépítményekről, felépít-

mény-anyagokról. A nemfémes anyagok felhasználása elsősorban a burkolatokra jellemző. 

Ilyen felhasználás esetén kisebb szilárdságú anyagok is alkalmazhatók, a szilárdságnál fonto-

sabb a kis súly, az alacsony ár, tartósság stb. A burkolatanyagoknak csak kisebb mechanikai 

hatásokat kell elviselniük (saját súlyuk, szélterhelés, kopás stb.). 

 A merevség növelése kisebb szilárdságú anyagok esetén is lehetséges megfelelő kialakítás-

sal: szendvics szerkezetű anyagok és habok alkalmazásával. Az alapanyag szilárdsága tovább 

fokozható erősítő- és vázanyagok hozzáadásával (kompozitok) 

3.1.2 Tartósság 

Burkoló anyagok esetében fontos cél a környezeti és egyéb hatásokkal szembeni ellenállóság. 

Járműfelépítményeknél kiemelt igény az UV-fénnyel, nedvességgel és hővel szembeni ellen-

állóság. Igénybevételtől függően további funkciókat is el kell, hogy lásson az anyag: karcálló-

ság, kopásállóság, kémiai anyagokkal szembeni ellenállóság, hidegállóság stb. 

3.1.3 Kis tömeg 

Mivel a felépítmények képezik a jármű térfogatának legnagyobb részét, üzemanyag-

fogyasztás és egyéb szempontokból is fontos a kis tömeg.  Ezt alapvetően kis sűrűségű anya-

gok alkalmazásával (fa, műanyagok, könnyűfémek), illetve funkcionális kialakítással (rá-

csos/lemezes szerkezet, habok, kompozitok) érik el. 

3.1.4 Esztétika, rugalmas kialakíthatóság 

A felépítmények kinézete: színe, alakja mind szubjektív szempontokból (tetszik a vevőnek), 

mind objektív célok érdekében (kis légellenállás, átlátszóság/átlátszatlanság, funkcionális szín 

stb.) fontos.  

A felsorolt, leggyakoribb igények mellett számos sajátos követelmény fordulhat elő a felépít-

ményanyagokkal szemben. A teljesség igénye nélkül: hőszigetelés, hangszigetelés, elektro-

mos szigetelés/vezetés, könnyű tisztíthatóság/öntisztulás, vízállóság, javíthatóság, jó tapa-

dás/siklás, tűzállóság. 

3.2  Nemfémes alapanyagok 

3.2.1 Műanyagok 

A műanyagok több mint 100 éves pályafutásuk során hatalmas fejlődésen mentek keresztül. 

Modern eljárásokkal mechanikai és egyéb tulajdonságaik rendkívül széles körben beállítha-

tók. 
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Számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, például: 

- olcsón, gyorsan, nagy tömegben gyárthatók, feldolgozhatók; 

- szinte tetszőleges geometriájú alkatrész kialakítható; 

- általában jól újrahasznosíthatók. 

A felépítménygyártásban leggyakrabban előforduló műanyagok és felhasználási területeik: 

- akril (szál, szövet); 

- PVC (szál, fólia, felületi réteg); 

- Poliészter (szál/ szövet/zsinór, felületi réteg, lemezalkatrész); 

- PUR, XPS/EPS – extrudált/expandált polisztirol (hablemez); 

- epoxi (szálerősítéssel vázelem); 

- Plexi/Polikarbonát (tömör és üregkamrás lemezek);  

- PE (ponyva, szál/szövet/zsinór, fröccsöntött elemek); 

- PA, PP (szál/zsinór, extrudált/fröccsöntött elemek); 

- ABS (fröccsöntött elemek). 

3.2.2 Faanyagok 

A fa – alacsony árával, kis súlyával, jó feldolgozhatóságával és viszonylag nagy szilárdságá-

val – a mai napig fontos nyersanyag. Alárendeltebb helyeken fa léceket lehet alkalmazni tar-

tó-támasztó elemekként, illetve pallókat járófelületekhez. A faanyagok szilárdságát jelentősen 

korlátozza szálas szerkezetük, anizotrópiájuk. Ez a hátrány megfelelő feldolgozási eljárással 

jelentősen javítható, így készülnek nagy szilárdságú, fa-alapú rétegelt lemezek (angolul 

plywood), amelyeket oldal- illetve járólapként lehet alkalmazni. A faanyagokat gyakran deko-

rációs céllal is felhasználják – mind fa-berakásként, mind borító rétegként. 

3.2.3 Egyéb anyagok 

Fontos anyagok a felépítmények esetében a különböző bevonatok (festékek, lakkok és mű-

anyag bevonatok) – funkcionális anyagként elsődleges szerepül a korrózióállóság biztosítása, 

továbbá tartósságnövelő és esztétikai szerepük is van. Ezek részletesen bemutatásra kerültek a 

Korrózióvédelem fejezetben. 

Funkciótól függően számos egyéb anyagot is felhasználnak járműfelépítményekhez: 

Gumit gyakran használnak csúszásmentes padlók és egyéb felületek előállításához, tömbi 

formában ütközőelemekhez, valamint elasztikus kötelek és rögzítőelemek előállításához. 

Természetes szálakat (pamut, len, kender, gyapjú, selyem) szövetek, ponyvák valamint köte-

lek előállításához használnak. 

A mesterséges szálak döntő része műanyag, de kompozit anyagokhoz használhatnak üveg-, 

karbon- és egyéb szálanyagokat is. 

3.3 Jellegzetes nemfémes alkatrészek 

A nemfémes anyagok felhasználása elsősorban a burkolatokra jellemző: 
o merev burkoló elemek; 

o ponyvák; 

o padlóburkolatok; 

o belső burkolatok, szövetek, szivacsok; 
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o bevonatok; 

o tömítések; 

o dekorációs elemek; 

o műanyag ablakok; 

o védőburkolatok. 

Különleges igények esetén szerkezeti elemként is használhatnak nem fémes – elsősorban 

kompozit – anyagokat. Ennek oka általában a súly csökkentése, illetve bizonyos esetekben a 

korrózióállóság, az alacsonyabb költség vagy egyéb szempontok: 
o önhordó karosszéria elemek (pl. kompozit busz, hajó- vagy repülőgép testek, emelőkosarak, 

szélterelő elemek); 

o kompozit rúdanyagok (árbocok, merevítők, áramszedő stb.). 

Elsősorban fröccsöntéssel állítanak elő különféle kiegészítő műanyag elemeket: dugókat, mű-

anyag betéteket, fogantyúkat, akasztószemeket stb. 

Szintén műanyagból (elsősorban akrilból, polietilénből és poliészterből) gyártanak zsinórokat, 

hevedereket, hálókat. 

 

3.3.1 Merev burkolóelemek 

Merev, egyrétegű burkolólemezként leggyakrabban poliésztert alkalmaznak. Szilárdsági tu-

lajdonságai javíthatók üvegszállal vagy rostanyagokkal való erősítéssel (angol szakirodalom-

ban ezt hívják polyester laminate-nak). 

A többrétegű laminált anyagok alkalmazásával a burkolat merevsége jelentősen javítható. A 

laminátum legtöbb esetben egy mag- és egy héj anyagból áll, amelyek között egyéb funkcio-

nális rétegek is lehetnek. A könnyű maganyag a laminátum inerciáját, míg a héj a keménysé-

gét, kopásállóságát biztosítja. Könnyű laminátumok esetén a maganyag nem tömör: lehet ke-

mény hab (polisztirol (PS) vagy poliuretán (PU)) illetve méhsejt-szerkezetű (pl. extrudált po-

lipropilén) is. 

Külön kell említeni a fa-alapú laminátumokat. Ezeknél elsődleges szempont a váltakozó szál-

irány, így a faanyag anizotrópiája kiküszöbölhető. A fa laminátum készülhet lemezekből (ré-

tegelt lemez, furnér) illetve lehet rostlemez (MDF - medium density fiberboard, HDF - high 

density fiberboard); mindkét esetben műgyanta kötőanyag hozzáadásával. A rétegelt lemez és 

az MDF olcsóbb, míg a HDF nagyobb szilárdságú. Megfelelő kötőanyag (melamin vagy 

fenolgyanta) illetve fedőréteg alkalmazásával állítják elő az ellenállóbb, WBP (weather and 

boil proof) rétegelt lemezt (WBP plywood). 
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Készítenek fa-műanyag laminátumokat is – ilyenkor a fa (laminátum) a mag, melyre környe-

zeti hatásoknak, nedvességnek ellenálló, esztétikus műanyagréteget visznek fel. 

 

               
3.1. ábra: Fa-poliészter laminátum (a), fa-poliészter laminátum PU-mag bordával (b) 

és extrudált méhsejtmintás PP mag-poliészter laminátum (c) 

(Forrás: http://www.theeuropeanvancompany.eu). 

 

 

A hab-maggal rendelkező laminátumok előnyös tulajdonsága a merevség és kis súly mellett a 

kiváló hőszigetelés. Ilyen célra mindenképp zártcellás, 30-50 kg/m
3
 fajsúlyú habanyagot (po-

liuretánt (PU), expandált vagy nagyobb szilárdságú, extrudált polisztirolt (EPS/XPS)) hasz-

nálnak. A héj lehet egyszerű vagy szálerősítéses poliészter illetve nagyobb szilárdságú elemek 

esetén poliészter-fa laminátum, esetleg alumínium-ötvözet. 

 

 

 

 

        
3.2. ábra: Hőszigetelő laminátumok: poliészter + PU hab (a), poliészer-WBP laminátum + EPS (b), 

poliészter + WBP lemez + XPS hőszigetelt járólap (c) (Forrás: http://www.theeuropeanvancompany.eu). 

 

3.3.2 Ponyvák 

Merev burkolatok helyett felépítményekben alkalmazhatók ponyvák is. Ennek előnyei például 

alacsonyabb ára, kisebb súlya, rugalmasabb alkalmazhatósága, egyszerű javíthatósága. A 

ponyvák tulajdonképpen kompozit anyagok: a vázat egy erős szövet (pl. poliészter) adja, amit 

PVC-vel vonnak be. Így egy nagy szilárdságú, de hajlékony, víz- és légzáró anyagot kapunk. 

a) b) c) 

a) b) c) 

http://www.theeuropeanvancompany.eu/
http://www.theeuropeanvancompany.eu/
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A ponyvák adatai között meg szokták adni a szövet- és bevonatanyagot, vastagságát, a szálsű-

rűségét (általában 6-12 szál/cm
2
), négyzetmétersúlyát (általában 300-900 g/m

2
), hosszegység-

re vonatkozó szakítószilárdságát illetve fény- és hőállóságát. 

Alárendeltebb helyeken használnak egykomponensű ponyvaszöveteket – ezek könnyebbek, 

de általában nem víz- és levegőzárók, valamint kisebb merevségűek. Anyaguk lehet természe-

tes szál vagy műanyag, például akril vagy polietilén. 

 

Irodalomjegyzék a 3. fejezethez: 

[1]  http://www.theeuropeanvancompany.eu); 

[2] Balla S., Bán K., Lovas A., Szabó A., szerk.: Lovas A.: Anyagismeret, elektronikus egyetemi 

jegyzet, BME, Kecskeméti Főiskola (2011); 

[3] Balla S., Bán K., Dömötör F., Markovits, Pál Z., Vehovszky B., Weltsch Z.: Járműszerkezeti 

anyagok és technológiák I., elektronikus egyetemi jegyzet, BME, Kecskeméti Főiskola (2012); 

[4] Balla S., Bán K., Bárdos A., Lovas A., Szabó A., Weltsch Z.: Járműanyagok, BME, Kecske-

méti Főiskola (2012); 

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

jegyzet; 

 

 

http://www.theeuropeanvancompany.eu/
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4. A járműfelépítményeknél használatos ha-
gyományos és korszerű felületkezelési eljá-
rások (Dr. Lábody Imre) 

4.1  Bevezetés 

A korrózióvédelem egyidős a szerkezeti anyagok, eszközök gyártásával. Már az ókor-

ban festették a harci szekereket, a fémből készült eszközöket (páncélok, kardok, lőfegyverek 

stb.). Rendszeres karbantartása egyben korrózióvédelem is volt. A fémből készült eszközök 

rendszeres karbantartásakor főként zsírokat, természetes viaszokat használtak. A híres da-

maszkuszi fegyverek, majd később a díszkovácsok (pl. Fazola Henrik Egerben) munkái nem 

rozsdásodnak. Már akkor is tudtak rozsdamentes acélt készíteni? A 18. században készült 

mezőgazdasági eszközök jó része ma is kisebb konzerválást igényel a múzeumokban, mint 

egy 19 vagy 20. században készült gép. Fejlődött a technika, és ennek ellenére jobban korro-

dálnak a fémek? Sajnos igen. A kohászat fejlődése (faszén helyett koksszal dolgoztak a ko-

hókban) és a nagyipari acélgyártás egyik negatívuma volt sok-sok előnyével szemben az acé-

lok kisebb ellenálló képessége a környezet kémiai hatásaival szemben. Nagyon gyorsan kifej-

lődtek a felületvédelmi eljárások, mint pl. a horganyzás, zománcozás, festés és ezzel párhu-

zamosan elkezdték kutatni a fémek tönkremenetelének okait. A 20. század közepére jutottak 

el a kutatók odáig, hogy meg tudják mondani a különböző fémek tönkremenetelének mecha-

nizmusát, és ekkor kezdődött el tudományos alapokon a korrózióvédelem is. Miért volt szük-

séges a tudomány és a technika összefogása? Amikor az első felmérések elkészültek az USA-

ban, megdöbbentő adatok kerültek napvilágra a korróziós károk méreteiről. Az ötvenes évek-

ben csak az USA-ban több milliárd dollárra rúgott a korróziós kár évente. Egyes becslések 

szerint a világ acéltermelésének ¼-e fordítódik a korrózió által tönkrement berendezések pót-

lására. Magyarországon az importált járművek 20-25%-a fordítódik a korróziós károk pótlásá-

ra. Ilyen mértékű károk csökkentése érdekében nagyon megéri költeni a kutatásokra.  

Korróziós károkon értik a korrózió okozta közvetlen vagy közvetett károkat. Dévay szerint a 

korróziós károk az alábbiak szerint osztályozhatók: 

1. A külalak károsodása. Az ipari termékektől (pl. gépjárművek, gépek, szerszámok) bi-

zonyos esztétikus megjelenést követelünk meg. Ez a korrózió következtében nagymér-

tékben károsodhat (lásd a 18-20 éves autóbuszokat). 

2.  A beruházási, működési és fenntartási költségek növekedése. Gyakran előfordul, hogy a 

korróziónak erősen kitett szerkezeteket – majdani károsodásra számítva – túlmérete-

zik. Ez jelentős beruházási költségtöbbletet (anyag, munkabér) jelent. A megfelelő 

korrózióvédelmi megoldások (galvanizált felületek, ellenálló ötvözetek felhasználása, 

katódos védelem stb.) szintén növelik a beruházási, üzemeltetési és karbantartási költ-

ségeket. A károsodott részek kicserélése és javítása ugyancsak anyag és munkabér-

többlettel jár. 

3. A gyártmányok szennyeződése. A gyártó berendezések korróziója következtében szeny-

nyeződhetnek a gyártmányok, ami gyógyszer és élelmiszeriparban okozhat jelentős 

károkat. 
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4. A környezet szennyeződése. A korrózió termékei szennyezhetik a környezetet (pl. az ol-

dódó réz vagy ólom korróziós termékek a vizeket szennyezik. Ilyenkor nem is annyira 

a műtárgyak élettartama, hanem a környezetvédelem miatt kell alkalmazni a szigorú 

védelmi intézkedéseket. Ide tartoznak a csővezetékek, tárolók meghibásodásából adó-

dó környezeti károk (talaj, vízszennyezés, mérgező, tűzveszélyes anyagok környezetbe 

jutása), amelyek nagyságrendekkel nagyobbak lehetnek a közvetlen kárnál. 

5. A biztonsági faktorok leromlása. A korrózió következtében a műtárgyak olyan mérték-

ben károsodhatnak, hogy a biztonságtechnikai előírásoknak már nem felelnek meg. 

Különösen fontos ez a járművek esetében, ahol pl. az önhordó kocsiszekrényeknél a 

korrózió által érintett felület mechanikai ellenállásának lecsökkenése az egész gépko-

csi szilárdságát csökkenti. 

6. A termelés időszakos kiesése. A korrodált részt a berendezésben javítani vagy cserélni 

kell. Ez idő alatt a berendezés áll.  Egyszerűen kikalkulálható, mekkora kárt okozhat a 

fűtési szezonban kilyukadt olaj távvezeték több napos leállása. 

7. Veszteség értékes anyagokban. Pl. egy tartálykocsi kilyukadása esetén az elfolyt anyag 

értéke jóval nagyobb, mint a javítási költség. 

A korrózióvédelem a legtöbb országban, így hazánkban is egy egész iparág megfelelő szak-

embergárdával. Két egyetemen is képeztek korróziós szakmérnököket. A járműgyártás örven-

detes hazai fejlődésével a jövő közlekedés mérnökeinek az eddigieknél szélesebb körű korró-

ziós ismeretekkel kel rendelkezniük, mert a korszerű gyártási technológiák mellett hasonló 

szintű javítástechnológiát követelnek meg a korszerű járművek. Ez a jegyzet a korábbiaknál 

bővebb korróziós ismereteket kíván adni a járműgyártásban és javításban dolgozó közleke-

désmérnökök számára. 

 

4.2  A korrózió fogalma, és megjelenési formái 

 

A korrózión a köznyelv a rozsdásodást érti. De nemcsak vasból készülnek szerkezeti anyagok, 

és azok is tönkremehetnek korróziós igénybevétel hatására. Ezért célszerű a korrózió definiá-

lásakor általánosabb meghatározást alkalmazni. Eszerint: 

A korrózió azon folyamatok összessége, amelyek hatására a szerkezeti anyagok eredeti fel-

használási céljukra alkalmatlanná válnak. 

Ebben az esetben értelmezhető a műanyagok, a bőr, a textíliák korróziója, illetve valamennyi 

fémé is, amelyeknél a korróziós termék nem rozsda. 

Azok a fémek, amelyek csak vegyületeikben fordulnak elő a természetben, hajlamosak korró-

zióra. Ezeket a fémeket vegyületeikből valamilyen energiát igénylő eljárással pl. kohósítással 

állítanak elő. Az energia befektetés révén a vegyületeiből kiredukált fém egy magasabb ener-

giaszintű állapotba kerül, amit a fém megszilárdításakor mintegy „befagyasztanak”. Ekkor a 

fém egy metastabil állapotba kerül, és a termodinamika törvényének megfelelően igyekszik 

vissza egy alacsonyabb energia szintre, és visszaalakul valamilyen, a természetben stabil ve-

gyületté, a gyakorlatban oxiddá vagy szulfiddá. A 4.1. ábra mutatja az energiaváltozást az idő 

függvényében vas esetében. 
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4.1. ábra: A vas energiaállapot függvénye. 

Eo az Fe2O3 energia szintje, Ek a folyékony vas energia szintje, EFe a vas energia szintje 

A kohóban lejátszódó folyamat: 

 2Fe2O3      →     4Fe + 3CO2         (1) 

A fordított folyamat: 

 Fe + Q       →      2Fe2O3      (2) 

Azt a folyamatot, ami a fém → fémoxid állapot létrejöttét előidézi, nevezzük korróziós fo-

lyamatnak. 

Mivel a fémeknek igen sok lehetősége adódik az energia leadásra, számos korróziós folyamat 

lehetséges, és ezek eredménye más és más megjelenési formát eredményez. A megjelenési 

forma utal a jelenségeket kiváltó okokra és azok veszélyességére, ezért a korrózió jellegét 

tekinthetjük a csoportosítás legfontosabb szempontjaként. Ennek alapján az alábbi főbb cso-

portokat különböztetjük meg (Rauscher Á.) 

4.2.1 Egyenletes korrózió 

Egyenletes korrózióról akkor beszélünk, ha az egész felület nagyjából egyforma mértékben 

korrodálódik. Ennek következtében a szerkezeti anyag elvékonyodik. Ez a megjelenési forma 

a szerkezeti anyag szempontjából nem, túlságosan veszélyes, hiszen a folyamat egyenletes 

oszlik el az egész felületen, és általában a várható korrózió sebessége jól tervezhető. Ebben az 

estben a korrózió sebességét nem a súlyveszteséggel, hanem az elvékonyodás sebességével 

(mm/év) jellemzik. 

4.2.2 Foltos korrózió 

Ebben az esetben nem az egész felület, hanem nagyobb foltokban jelentkezik a korrózió. 
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4.2.3 Lyukkorrózió, vagy más néven pittingkorrózió 

Ennél a korrózió fajtánál a felület egyes helyein lyukak keletkeznek, amelyeknek mélysége 

nagyobb, mint a lyukak átmérője. Mivel itt a korrózió sebessége kis felületekre koncentráló-

dik, igen veszélyes a szerkezet fizikai tulajdonságaira, főként a szilárdságra. 

4.2.4 Kristályközi korrózió 

Ha a korrózió a kristályhatárok mentén megy végbe, kristályközi korrózióról beszélünk. Ne-

hezen észlelhető, ugyanakkor veszélyes, mert a fém kristályszerkezetének teljes széteséséhez 

vezethet. 

4.2.5 Szelektív korrózió. 

Erről a korrózióról akkor beszélünk, ha egy ötvözet egyik összetevője gyorsabban oldódik, 

mint a többi. Ennek egyik jellemző példája a sárgaréz „elcinktelenedése”. 

A fenti korrózió típusokról a későbbiekben bővebben lesz szó, a korróziós folyamatok ismere-

tének birtokában. A különböző korrózió típusokat a 4.2 ábrán mutatjuk be. 

 

4.2. ábra: A korrózió megjelenési formái 

 

4.3 A korrózió sebessége 

 

A korrózió sebességét sok tényező együttes hatásaként jelentkezik. A korrózió sebességének 

változását érdemes vizsgálni, mert ez a jellemző a szerkezeti anyagok szempontjából. 

(V) időbeli változása írja le. A 4.3 ábra a-nak megfelelő esetben a korrózió az idővel egyenes 

arányban nő, azaz a V=dk / dt (a görbe deriváltja az időben nem változik és a 4.4. ábra a-nak 

megfelelő lesz). A b-nek megfelelő esetben a korrózió mértéke az időben jobban nő, azaz a 

sebessége is egy kezdeti sebességről kiindulva időben növekszik (4.4. ábra b). A c szerinti 

körülmények között a korrózió mértéke egyre lassabban nő az idő függvényében, amiből kö-

vetkezik, hogy a korrózió sebessége egy bizonyos értékről kiindulva csökken. 
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4.3. ábra: A korrózió változása az idővel 

 

4.4. ábra: A korróziósebesség változása az idővel 
A gyakorlatban az a esettel olyan egyenletes korrózióval találkozunk, amikor a korró-

ziós termék nincs hatással a korrózió sebességére. A b esetben a korróziós termékek nagyobb 

sebességgel távolodnak el a felületről, mint a képződés sebessége, így a korróziós közeg min-

dig több aktív felületi pontot támadhat meg. (A frissen korrodált rész általában aktívabban 

viselkedik, mint a korróziót még nem szenvedett felület.)  A c esetben a képződő korróziós 

termék megtapad a felületen és elzárja azt a további korróziótól. 

A korrózió sebességét általában a fém felületegységének valamely időszak alatti tömegcsök-

kenésével (pl. gr/m
2
/nap vagy év, vagy az időegység alatti vastagságcsökkenéssel jellemzik. 

(mm/év, esetleg hónap). Az utóbbi használatai a gyakoribb és a praktikusabb. (Pl. nagy felüle-

tű járművek, pl. hajók esetében használható jól). Általában jó korrózióállóságról beszélünk 

akkor, ha a korrózió sebessége 0,15 mm/évnél kisebb, elfogadható a 0,15-1,5 mm/év, és rossz 

az ennél nagyobb sebességgel korrodáló fémek ellenállása. 

Irodalomjegyzék az 4. fejezethez: 

 

[1] Dévay József: Korróziós Füzetek. (NIMDOK, 1978); 

 

[2] Rauser Ádám: A korrózió és a korrózió elleni védelem (JATEPress 1996); 

 

[3] Lábody Imre: Felületvédelem (Tankönyvkiadó, 1982). 
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5.  Az elektrokémiai korrózió 
 

Környezetünk hőmérsékletén és nem túl nagy hőmérsékleteken végbemenő korróziós folya-

matok túlnyomó többsége elektrokémiai korróziós folyamat. A korrózióvédelmi módszerek 

megértéséhez szükséges az elektrokémiai korróziós folyamatok ismerete. 

Az elektrokémiai folyamatok leírásához néhány alapvető elektrokémiai összefüggésből kell 

kiindulni.  

Ha egy fém saját ionjait tartalmazó oldatba merül, potenciál képződik a fém (továbbiakban 

elektród) és az oldat között. Ezt nevezik elektródpotenciálnak. Ha két különböző fémelektród 

merül ugyanabba a folyadékba, és megfelelő módon, pl. egy diafragmával biztosítjuk azt, 

hogy mindkét elektród saját ionjait tartalmazó oldatba merüljön (5.1. ábra), az elektródok rö-

vidre zárásakor galvánelem képződik, amely réz (Cu) és cink (Zn) elektródok esetén a klasz-

szikus Daniel-féle elem. 

 
5.1. ábra: A Daniel-elem működése. 

 

A két elektródon a következő folyamatok játszódnak le: 

  Zn  →   Zn
2+

  + 2e         (3) 

  Cu
2+

  + 2e  →  Cu        (4) 

Ebben a folyamatban a cink oxidálódik (pozitív töltést nyer) a réz redukálódik, „negatívabb” 

töltésűvé válik. 

Az elektrokémiai korróziós folyamatok leegyszerűsítve ilyen korróziós elemre vezethetők 

vissza, amelyben a korrodáló fém oxidálódik és ionos alakban oldódik. A galvánelemben ez 

az ún. anódos folyamat, míg a másik elektródon lejátszódó elektronfelvétel a katódos folya-

mat. A korrodáló fém tehát minden esetben anód. 

Elektródokat természetesen nemcsak fémből lehet előállítani, léteznek gázelektródok is. Ezek 

közül a hidrogén, és az oxigén elektródok a legjelentősebbek. A hidrogén elektród azért, mert 

ezt az elektródot választották referencia elektródnak és nevezik a potenciálját 0-nak, az oxigén 

elektród pedig a semleges vagy bázikus közegben lejátszódó katódos folyamatokra jellemző. 

Az elektromos kontaktust gázelekródoknál valamilyen indifferens fémmel, rendszerint plati-

nával biztosítják.  

A reakció egyenlete hidrogénelektródon: 

   H2 ↔  2H
+
   +  2 e       (5) 

ahol a felső nyíl irányában az anódos, az alsó nyíl irányában a katódos   folyamat játszódik le. 
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Fémfelületen a vízben oldott oxigén savanyú oldatban, ahol nagy a H
+
-ionok koncentrációja: 

  O2  +  4H
+
   +  4e   = 2H2O       (6) 

semleges és lúgos oldatban, ahol kevés H+ion van, az  

  O2   +   42H2O   +   4e   =  4 OH
−
      (7) 

katódos folyamat megy végbe az oxigén elektródon, ahol az anódos folyamat során O2 gáz 

képződik a víz hidroxil ionjaiból: 

  4OH
- 
-  4e    =   2H2O  +   O2       (8) 

A gyakorlatban mindig két elektród potenciálkülönbségét kell mérni, ezért kiválasztották álta-

lános referencia elektródnak a standard hidrogén elektródot, amelyen 101 325 Pa (= 1 atmosz-

féra) nyomású hidrogén gáz és 1 mol/liter koncentrációjú h+ ionok tartanak egymással egyen-

súlyt.  A hidrogén elektródhoz hasonlóan standard elektródnak nevezünk minden olyan elekt-

ródot, amely saját ionjainak 1 mólos oldatába merül. A standard hidrogénelektród potenciálját 

definíciószerűen 0-nak véve felállítható a fémek standard potenciáljának sora, amely korrózi-

ós szempontból igen lényeges. Minél negatívabb egy fém, annál hajlamosabb a korrózióra, 

minél pozitívabb, annál „nemesebb” (5.1. táblázat) 

 
5.1. táblázat: Standard potenciálok 25°C-on 

 
 

A standard potenciálok – noha működő korróziós elemeknél ezek nem állandó értékek – a 

gyakorlatban mégis jól használhatók a járművek tervezésekor. Ha két fémet kapcsolnak össze 

(pl. különböző összetételű a tartó és a kötőelem, vagy a hegesztési varrat) a két fém standard 
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potenciáljának különbsége mutatja, hogy melyik fém fog oldódni a korróziós folyamatban. A 

negatívabb elektródpotenciálú fém lesz az anód (tehát ez fog oldódni). 

A gyakorlatban a hidrogén elektród használata nehézkes. Referencia elektródként ezért legy-

gyakrabban kalomel, ezüst/ezüstklorid, réz/rézszulfát elektródokat használnak. A  

0,1 mólos kalomel elektród potenciálja + 0,334. 

Az eddigiekből látható, hogy korróziós folyamat megindulásához három feltétel együttes je-

lenléte szükséges: 

 vezető folyadék (víz elektrolit tartalommal), 

 korrodálható fém, 

 potenciálkülönbség. 

Érdekes, hogy ezek a feltételek mennyire hasonlítanak az égés feltételeihez (éghető anyag, 

oxigén, gyúlási hőmérséklet). 

Ezekből látható, hogy a korrózióvédelem elvileg egyszerűnek tűnik: meg kell szüntetni a kor-

rózió bekövetkeztének egyik feltételét. Látni fogjuk, hogy ez a gyakorlatban korántsem egy-

szerű. A természetben a víz igen gyakran előfordul, a vízben oldott gázok pedig biztosítják a 

vezető közeget. Egyetlen vas kristályból (a kutatások szerint az egyetlen kristályból előállított 

tiszta vas igen ellenálló) azonban nem lehet járművet építeni. Ha tehát járművet kívánunk 

építeni, a tervezéskor figyelembe kell venni a korrózió bekövetkeztének mindhárom feltételét. 

Mielőtt egy jármű tervezéséhez fognánk, hasznos megismerni azokat a tényezőket is, amelyek 

eldöntik, hogy a felhasználás környezetében milyen korróziós folyamatok lehetségesek. An-

nak eldöntésére, hogy adott körülmények között milyen a korrózió bekövetkezésének valószí-

nűsége, az. ún. egyensúlyi diagramok alkalmasak. 

5.1 Egyensúlyi diagramok 

A természetben ritkán találkozunk ionmentes vízzel. A víz mindig tartalmaz oldott ionokat, a 

víz atomok maguk is bomlanak bizonyos mértékben hidrogén (H
+
) és hidroxil (OH

-
) ionokra. 

Ha ezek egyensúlyban vannak, a víz semleges kémhatást mutat. Ha a hidrogén ionok vannak 

túlsúlyban, az oldat savas, ha a hidroxil ionok, akkor lúgos az oldat. Ennek értékeit a pH-val 

jellemezzük. Az egyensúlyi diagramok azt vizsgálják, hogy a különböző pH értékek mellett 

hogyan változik az elektródpotenciál.  

Az elektronpotenciáltól, illetve a H
+
 -ion koncentrációtól függő folyamatok végbemeneteli 

lehetőségei az ún. potenciál-pH diagramokban, amelyeket először Purbaix közölt, ábrázolha-

tók szemléletesen. A görbéket a gyakorlatban Purbaix-diagramoknak nevezik. Noha ezek a 

diagramok csak a folyamatok lehetőségét jelzik, a gyakorlatban mégis általánosan elterjedtek. 

A görbék ugyanis azokat a tartományokat is jelzik, ahol adott körülmények között nem lehet-

séges korróziós folyamat. 

A leggyakoribb oldószerünk a víz, ezért a víz stabilitási viszonyainak ábrázolása a potenciál-

pH diagramban alapvető fontosságú. A hidrogénfejlődés és az oldott oxigénnek redukciója, 

mint katódos, a korróziót kompenzáló vagy lehetővé tevő folyamatok különös figyelmet igé-

nyelnek. Mindkét reakció egyenletében elektronok is, és H
+
-, és OH

—
 ionok is szerepelnek, 

ezért végbemenetelük lehetősége az elektródpotenciáltól és a pH-tól egyaránt függ. (5.2. áb-

ra). 
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5.2. ábra: A víz potenciál-pH diagramja 

 

1 bar nyomáson a hidrogénfejlődés az ábra a egyenese (szaggatott vonal) alatti pH-k és elekt-

ródpotenciálok esetén mehet végbe. A b egyenes alatti pH-kon és potenciálokon redukálódhat 

az 1 bár nyomású gáztérből feloldott oxigén, felette pedig oxigénfejlődés mehet végbe. Az a 

és b egyenesek között a vizes oldatból H2 és O2 gáz nem fejlődhet, ez a víz stabilitási állapota. 

A gyakorlatban használt fémek közül a cink és a vas potenciál-pH diagramját vizsgáljuk meg 

részletesen.  

A cink a vizes oldatban a következő reakcióba léphet: 

a) Egyszerű ionos oldás: 

Zn      →        Zn
2+

  +  2e     (9) 

b) Reakció a vízzel hidroxid képződés közben: 

Zn + H2O      →        Zn(OH)2 +  2H
+
  + 2e   (10) 

c) Reakció vízzel komplex cinkát képződése közben: 

Zn + 2H2O     →          ZnO2
2-

+ 4H
+ 

+ 2e   (11) 

Ezek a folyamatok elektródfolyamatok voltak, mert a fémen töltéskicserélődéssel játszódtak 

le. Ezeken kívül még a következő, tisztán kémiai reakciókra is van lehetőség: 

d)                               ….Zn(OH)2  +  2H
+
      →          Zn

2+
   +   H2O   (12) 

e) A cink-hidroxid oldódása cinkát képződéssel: 

      ….Zn(OH)2           →         ZnO2
2-

   +   2H
+
   (13) 

Az a) reakcióban H+ ionok nem vesznek részt, elektronok viszont igen, így az egyensúly nem 

függ a pH-tól, de függ az elektródpotenciáltól. Az a) reakciónak megfelelő egyensúlyi poten-

ciál tehát minden pH-ra azonos lesz, az egyensúlyt a diagramban vízszintes egyenes fogja 

ábrázolni. 

Éppen az ellenkezőt mondhatjuk el a d) és az e) reakciókról, amelyeknek az egyensúlyára 

jellemző pH-érték bármely elektródpotenciálon ugyanaz lesz, hiszen a reakcióban csak H+ 

ionok vesznek részt, de elektronok nem. Így az egyensúlyok a potenciál-pH diagramban füg-

gőleges egyenesekkel ábrázolhatók. 

Végül a b) és c) reakciókban a H+ ionok és elektronok egyaránt részt vesznek. Egyensúlyuk 

tehát a pH-tól és az elektródpotenciáltól egyaránt függ, és ferde egyenesekkel ábrázolható. 

A vonalak helyzete a diagramban némileg változik a koncentrációtól függően, ezért megálla-

podás értelmében a 10a-6-kon koncentrációt választották (ilyen koncentrációban már korrózi-
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ós folyamat nem játszódik le) és csak az ennek megfelelő vonalakat ábrázolják a diagramo-

kon. Ezek egyszerűsített, de jól kezelhető diagramok. Lásd az 5.3. és 5.4. ábrát. 

 

 
5.3. ábra: A cink potenciál-pH diagramja 

 
 

5.4. ábra: A cink egyszerűsített potenciál-

pH diagramja 

 

Az egyszerűsített diagramokon jelölhetők különböző mezők, nevezetesen a korrózió, az im-

munitás, és a passzivitás.(Ez utóbbiról a későbbiekben részletesen is lesz szó.) 

A vas és ötvözetei alkotják a legfontosabb fémes szerkezeti anyagainkat. A vas egyszerűsített 

potenciál-pH diagramját az 5.5 ábra mutatja. Ebbe az ábrába berajzoltuk egy-egy szaggatott 

vonallal a víz stabilitási tartományát határoló egyeneseket is (a és b) azért, hogy felhívhassuk 

a figyelmet a potenciál-pH diagramok egyik gyakorlati felhasználhatóságára. Tiszta vízben 

(pH=7) a vas potenciálja nagyjából az 5.5. ábra x pontjának megfelelő. Ez a korróziós zónába 

esik, a fém tönkremenetelével számolhatunk.  

 
5.5. ábra: A vas egyszerűsített potenciál-pH diagramja 

 

A diagram szerint háromféle módszer adódik a korrózióvédelemre: 

 

1. A vas potenciálját negatív irányba változtatjuk egészen addig, hogy a fém az immunitás 

tartományába jusson. Ez pl. úgy oldható meg, hogy egy külső áramforrásból vett áram 

segítségével katódnak kapcsoljuk a fémet. A módszert katódos védelemnek nevezzük. 

A diagram azt is mutatja, hogy miközben a vasat külső beavatkozással az immunitás 

zónájában tartjuk, hidrogén fejlődik rajta és az oldatban jelenlevő oxigén redukciója is 

végbemegy. Így tehát a külső áramforrásos katódos védelem energiafelhasználással 
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jár. A kívánt potenciál eltolás negatívabb fém bekapcsolásával (pl. magnézium) is el-

érhető. Ezt autonom-anódos katódos védelemnek nevezzük. A katódos védelmet a 

járműiparban főként hajókon alkalmazzák. 

2. A vas potenciálját annyira pozitívvá tesszük, hogy a passzivitás tartományába jussunk. 

Ez szintén külső áramforrás igénybevételével anódos kapcsolásban hajthatjuk végre. A 

módszert anódos védelemnek nevezik. Ameddig a potenciál a felső szaggatott vonalat 

el nem érte, az anódos védelem közben is tovább folyik az oldott oxigén redukciója, 

felette viszont oxigén fejlődik. 

3. A vas potenciálját nem változtatjuk meg, de az oldat pH-ját oly mértékben növeljük, 

hogy a passzív tartományba jussunk. Ezek a korróziót szintén meggátolhatjuk. A mód-

szer alkalmazása azon fémeknél veszélyes, ahol szűk passzív tartomány két korróziós 

zóna között helyezkedik el (pl. a cinknél). Ezeknél ui. a túlságos mértékű pH változta-

tással újra csak korróziót idézünk elő. A különböző fémek és ötvözetek potenciál-pH 

diagramjait több kötetes katalógus tartalmazza. 

 

5.2  Korróziós folyamatok kinetikája 

A fentiekben tárgyalt egyensúlyi diagramok csak az elektrokémiai reakciók bekövetkezésének 

valószínűségét mutatják ki. Az elektrokémiai folyamatokat több tényező is befolyásolja. Így 

ezek leírására a Purbaix diagramok nem alkalmasak. 

A korábban említett standard elektród potenciálok saját ionjait tartalmazó elektrolitba merülő 

fémet jelöl. Ez a potenciál nem egy statikus állapotot, hanem egy egyensúlyi állapotot rögzít. 

Ez azt jelenti, hogy a folyadékba merülő fémről időegység alatt ugyanannyi ion lép ki az ol-

datba (oldódik), mint amennyi kiválik. Pl. nikkel ionokat tartalmazó oldatban nikkel elektró-

don végbemenő folyamat: 

    Ni    →       Ni
2+

  + 2e          (14) 

    Ni
2+

  +  2e     →         Ni      (15) 

Amint az egyenletek mutatják, mind az oxidációs, mind pedig a redukciós folyamat töltéscse-

rével működik. A töltéscsere mérhető, így a Faraday törvény értelmében a határfelületen átha-

ladó töltésből kiszámítható a korrodált mennyiség. Az ide vonatkozó számítások részleten 

megtalálhatók Rauscher Ádám munkájában [5]. 

Hasonlóképpen határozható meg ez az érték más fémekre. A fémek korróziójának sebességét 

az egységnyi felületre vonatkoztatjuk (fémfelületek korróziójánál lényeges szempont az, hogy 

a korróziós áram mekkora felületen oszlik el), tehát a korrózió sebességét a felületegységre 

eső áramerősség, az áramsűrűség jellemzi. A nikkel elektród példáján, az elektródon lejátszó-

dó folyamatok sebességét a nekik megfelelő áramerősséggel (I), illetve áramsűrűséggel (i) 

jellemezhetjük. Az elektródon fennálló egyensúly azt is jelenti, hogy a katódos (ik) és az anó-

dos (ia) áramsűrűségek egyenlők. Ezeket az egyensúlyhoz tartozó áramsűrűségeket csereáram 

sűrűségnek (io), a részáramerősségeket csereáram erősségnek (Io) nevezzük. 

Ahhoz, hogy a saját ionjainak nem túlságosan kis (általában 10
-4

 ….10
-5

 mol/liternél nagyobb) 

koncentrációjú oldatába merülő elektródon valamilyen maradandó változás, fémkiválás vagy 

fém oldódása menjen végbe, a potenciálnak el kell térnie az egyensúlyi értéktől. Ezt a poten-

ciál-eltolódást, amelyet polarizációnak vagy túlfeszültségnek nevezünk, úgy érhetjük el, hogy 

az elektródon az anódos és a katódos részáramok erősségét felborítjuk, azaz „külső” áramfor-

rásból származó áramot vezetünk az elektródon keresztül. A „külső” áramforrás megjelölés a 

jelen esetben azt jelenti, hogy a kérdéses fém vagy elektrolízisben, vagy galvanizálásban vesz 

részt, vagy egy galvánelem egyik pólusát képezi. A „külső” áram megjelenése és a neki meg-

felelő sebességű maradandó változás, valamint a polarizáció tehát szorosan összefügg egy-

mással. A külső áram az anódos és katódos reakció sebessége különbségének felel meg. Így 
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például katódos polarizációkor, azaz katódos irányú külső áram esetén a katódos részáram 

nagyobb az anódosnál. 

Az anódos (ia) és katódos (ic) részáramsűrűségek exponenciálisan függnek a potenciáltól. Az 

áram és a potenciál összefüggését leíró görbéket polarizációs görbéknek nevezzük. A viszo-

nyokat az 5.6 ábra szemlélteti. Ha a fémen külső áram nem halad keresztül, akkor az Eo re-

verzibilis elektródpotenciál jön létre, miközben az anódos és katódos részáramsűrűségek az io 

csereáramsűrűséggel egyenlők. Ha fémen az i külső (bruttó) áramsűrűség halad keresztül, 

akkor a potenciál a szaggatott görbe szerint változik.  Ennek a görbének minden pontján az i 

katódos és anódos részáramsűrűségek összege (az áramsűrűségek előjelét is figyelembe véve). 

 
5.6. ábra Az anódos és katódos részáramsűrűségek, valamint az elektród bruttó pH-s görbéje 

 

Láthatjuk, hogy eléggé pozitív és, illetve negatív potenciálokon az egyik részáram a másik 

mellett elhanyagolható, így ezeken a potenciálokon a bruttó polarizációs görbe is exponenciá-

lis lefutású. Ilyenkor érvényes az először kísérletileg észlelt Tafel-egyenlet, amely szerint: 

   n = a – n lg i 

ahol n a túlfeszültség vagy polarizáció, azaz a tényleges E elektródpotenciál és az Eo egyen-

súlyi potenciál közötti  különbség, az a és b az ún. Tafel-konstansok, amelyek értéke a fém-

elektród anyagi minőségétől és felületi állapotától, az elektrolit minőségétől és koncentráció-

jától, az elektródfolyamat mechanizmusától (tehát attól, hogy milyen közbülső lépések for-

dulnak elő a reakcióban) és a hőmérséklettől függ. 

Az elektród/elektrolit határfelületeken végbemenő katódos és anódos folyamatok több lépés-

ben mennek végbe a kiindulási állapottól a végállapotig. Ezek közül a legfontosabb: 

1. az anyag oxidált és redukált formája közti elektronkicserélődési – az elektromos töltés-

nek az elektród/oldat határfelületen való átlépése az ún. átlépési részfolyamat 

2. a reagáló anyagoknak a felületre jutása, illetve a reakciótermékek eltávozása a felültről. 

Ez általában diffúziós úton megy végbe, melyet a koncentrációkülönbségeket kiegyen-

lítő hőmozgás idéz elő. 

Attól függően, hogy a bruttó elektródfolyamatban melyik részfolyamat a meghatározó (me-

lyik jelent nagyobb gátat a folyamat lefutásának, azaz melyik a legszűkebb keresztmetszet), 

nevezzük a túlfeszültséget átlépési-, illetve koncentrációs vagy diffúziós túlfeszültségnek (po-

larizációnak). 

5.3  Evans diagramok 

A polarizáció gátolni igyekszik a korróziós folyamatokat. Abban az estben, ha a korróziós 

folyamat lejátszódik és a fémen maradandó alakváltozás jön létre, az anódos folyamatban 
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termelt elektronok nem a fémionok redukciójára, hanem egy másik folyamatra, legtöbbször 

H+ ionok, vagy az oldott oxigén redukciójára használódnak fel. Az előbbi esetben hidrogén 

depolarizációról, az utóbbiban oxigéndepolarizációs folyamatról beszélünk. Ilyenkor az elekt-

ródokon kialakuló időben állandó (stacionárius) potenciál nem a reverzibilis potenciál, hanem 

az ún. keverék- vagy korróziós potenciál. Az elektronneutralitás értelmében az összes anódos 

áramoknak egyenlőnek kell lenniük az összes katódos áramokkal. 

A fém korróziósebessége egyaránt függ a rajta végbemenő anód-, és katódfolyamat polarizá-

ciós görbéjétől. Minden olyan körülmény tehát, amely az egyik, vagy másik, vagy mindkét 

polarizációs görbét megváltoztatja, módosítja a korrózió sebességét is.  

 
5.7. ábra: Katódvezérlésű korróziós folyamat Evans diagramja 

 
5.8. ábra: Anódvezérlésű korróziós folyamat Evans diagramja 

 
5.9. ábra: Vegyes vezérlésű korróziós folyamat Evans diagramja 

 

A korrózió közben uralkodó elektrokémiai viszonyokat egyszerűbben és szemléletesebben 

ábrázolják az ún. Evans diagramok. Az 5.7, 5.8, és 5.9. ábrákon ábrázoltuk a különböző ve-

zérlésű folyamatokat. A korróziós áram-potenciál görbéken egy egybeforgatott polarizációs 

görbét látunk, ahol az anód, vagy a katód polarizációja (a görbe meredeksége) határozza meg 

azt, melyik részfolyamat vezérli a korróziós folyamatot. Ennek alapján megkülönböztetünk 
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katód-vezérlésű (5.7. ábra), anódvezérlésű (5.8. ábra) és vegyes vezérlésű (5.9. ábra) korrózi-

ós folyamatokat. Előfordulhat, hogy az oldat ellenállása (R) olyan magas, hogy ez határozza 

meg a korróziós folyamat sebességét, ilyenkor ellenállás vezérlésű folyamatról beszélünk 

(5.10. ábra). 

 
5.10. ábra: Ellenállás vezérlésű korróziós folyamat Evans diagramja 

5.4  A passzivitás 

A fémek gyakran eltérően viselkednek attól, ami a standardpotenciálok sorában elfoglalt 

helyzetéből várni lehetne. Az eltérés általában a pozitívabb viselkedésben nyilvánul meg. Azt 

a jelenséget, amikor egy fém nemesebben viselkedik, mint ahogy azt a standardpotenciálok 

sorában elfoglalt helyzete indokolná, passzivitásnak nevezzük. Ilyenkor az anódos oldódás, 

azaz a korrózió sebessége pozitívabb potenciálokon vagy oxidálóbb közegekben kisebb a 

vártnál, az anódos áramsűrűség a potenciál pozitív irányú változásakor csökken, vagy lega-

lább is változatlan. 

Másik definíció szerint egy fém vagy ötvözet akkor van passzív állapotban, ha ellenáll a kor-

róziónak olyan környezetben, amelyben a korróziós termékekbe átmenete a rendszer nagy 

energiacsökkenéssel járna. 

A finom eloszlású, piroforos fémeken oxigénnel való reakció rendkívül heves. A közhasznála-

tú fémek felületén azonban a levegőn még alacsony hőmérsékleten is a gyors reakció követ-

keztében kialakuló igen vékony, legtöbbször csak különleges módszerekkel kimutatható oxid-

réteg jelentősen lassítja a további oxidációt. Így tehát a környezettel való reakció – habár ter-

modinamikailag lehetséges – nem vezet a fémek gyors tönkremeneteléhez. A tönkremenetel, 

azaz a korrózió lassú volta, azaz a passziváló védőrétegek (oxid, adszorbeált oxigén) képző-

dése általános jelenség a fémeknél. Az arany kivételével a fémek gyakorlatilag a passzivitás-

nak, a felületükön képződő védőrétegnek köszönhetik felhasználhatóságukat. 

Passzivitás esetén a fém, illetve ötvözet anódos polarizációs görbéje jellegzetes alakú. Az 

5.11. ábra egy sematikusan, a passzivitás megjelenésére utaló, potenciosztát felhasználásával 

készített anódos polarizációs görbét mutat. Az a szakasz az eddig megismert aktív oldás sza-

kasza. Ha eléri, az ún. passziválási potenciált, (Ep) akkor a felületen a fém további anódos 

oldódását, tehát a korróziót gátló valamilyen formában oxigént tartalmazó réteg keletkezik. 

Ennek folyomány képen az áramerősség egy nagyobb potenciál tartományon belül minimális 

értékre esik le, a felület passzív állapotba kerül (b szakasz). A passziválódás előtti legnagyobb 

áramsűrűséget kritikus passziválódási áramsűrűségnek (ikr) nevezzük. A passzív tartomány-

ban folyó ip áramsűrűség gyakorlatilag a potenciáltól függetlennek tekinthető. Még pozití-

vabb potenciálokon az áram újra nő (c szakasz). Ez a transzpasszivitás tartománya. Az 5.11. 

ábra az időben állandósult viszonyokat szemlélteti. 
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5.11. ábra: A fém passziválódásának megfelelő, potenciosztáttal meghatározott polarizációs görbe. 

 

A passzivitás kialakulásának mechanizmusára és a passzív réteg összetételére nincsenek egy-

séges nézetek. Egyes felfogások szerint a fémfelületen kemiszorpcióval kötött oxigén biztosít-

ja a passzivitást, mások a fémoxidok képződését tartják passziváló ágensnek.  Mindkét elmé-

letnek vannak kísérleti bizonyítékai, jelenleg az oxigén kemoszorpciójának tulajdonítanak 

nagyobb valószínűséget, mégpedig azért, mert a kemoszorpciós réteg gyorsan vastagszik, és 

könnyen alakul ki háromdimenziós oxidréteg. Ez igazolhatja azt a tapasztalatot is, hogy oxi-

dálószerekkel (pl. kromátok is kialakítható passzív réteg. 
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6.  A korrózió fajtái 
A korrózió, a fémes szerkezeti anyagok tönkremenetele a tárgyalt elektrokémiai folyamatok 

végbemenetelekor igen sokféle formában jelentkezik. Ez következik a szerkezetek inhomoge-

nitásából (több különböző fém összeépítése), de sokszor a fémek felületének, illetve kristály-

szerkezetének inhomogenitása is oka lehet a korrózió megjelenésének.  

A korróziós elemek méretüktől függően lehetnek makró-, és mikroelemek. Mikroelem a szer-

kezeti inhomogenitáson kívül (pl. salakzárvány az acélban) a megmunkálás során  

(pl. hengerlésnél) kialakult kristály deformációk eredményeként is létrejöhet. Egy deformált 

kristály potenciálja eltér a hibátlan kristályétól (rendszerint negatívabb), így könnyen keletke-

zik azonos fém felületén is korróziós mikroelem. Érdekes tapasztalat, hogy a kovácsolt acélok 

kevésbé érzékenyek a korrózióra, mint a hengereltek. Valósszínű, hogy a kovácsoláskor az 

ütések kiverik a szennyeződéseket (salak, grafit), míg a hengerlésnél belepréselik a felületbe 

azokat. 

A korrózió főbb fajtái az alábbiak: 

6.1 Kontakt- vagy galvánkorrózió 

Kontaktkorrózióról beszélünk abban az esetben, ha két különböző fém vagy ötvözet kapcso-

lódik össze, és közöttük van vezetőképes közeg is. Így a fémeken keresztül zajlik az elektron-

áramlás, a vezetőképes közegen keresztül pedig az ionáramlás (az anódon, a negatívabb fé-

men a fémoldódás). A fémek standard potenciálja csak tájékoztató adattal szolgál, mert a kor-

róziós folyamat közben jelentkező túlfeszültség, a korróziós termékek reakciói megváltoztat-

ják a potenciál viszonyokat. Érdemes ennek ellenére bemutatni a különböző fémek és ötvöze-

tek galvánsorát, mert ez útmutatást ad a tervezőknek a várható korróziós viszonyokról. A 6.1. 

táblázat tengervízben mért értékeket mutat. A tengervíz magas sótartalma miatt markáns, 

gyors eredményeket mutat. Az egymás mellett álló, zárójellel összekapcsolt ötvözetpároknál a 

keverék potenciál olyan közel van egymáshoz, hogy a galvánkorróziós hatás nem várható 

közöttük. 
6.1. táb lázat: Néhány fém és ötvözet galvánsora tengervízben. 
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Említettük a korábbiakban, hogy a korrózió sebességére az áramsűrűség a jellemző. Érdemes 

megfigyelni, hogy a galvánkorrózió esetében a felületarányok mennyire fontos tényezők. 

(Meg kell jegyezni, hogy ez figyelembe veendő minden korróziós folyamatnál). A felületará-

nyok szerepét az alábbi példán mutatjuk be (6.1. ábra), 

 

Cu Al A l Cu

 
6.1. ábra: Anód/katód felületarányok kontaktkorróziónál 

 Ha rézlemezeket alumínium szegeccsel fogjuk össze, akkor az anódos alumínium hamarosan 

tönkremegy, és a szerkezet károsodik. A fordított eset jobb megoldást jelent, mert itt a neme-

sebb jellegű szegecs nem károsodik. Itt az anódos áram olyan nagy felületen oszlik el, hogy az 

gyakorlatilag csak minimális elvékonyodást okozhat. 

A kontaktkorróziós szempontokat a forrasztások esetében is figyelembe kell venni. Az alap-

fémhez képest katódos jellegű forraszok mindig jobbak, mint az anódos jellegűek. A 

galvánkorrózió megelőzésére, illetve a károk csökkentésére a következő módszerek használa-

tosak:  

 olyan fémkombinációk kiválasztása, amelyek minél közelebb vannak egymáshoz a 

galvánsorban; 

o kis anód-, és nagy katódfelületek elkerülése; 

 az anódos fém nagyobb falvastagsággal való felhasználása 

o  a különböző fémek tökéletes elszigetelése egymástól; 

 az egyik fémen egy másik fémből készült bevonat, vagy mindkét fémen egy har-

madik fémből készült bevonat; 

 szervetlen bevonatok alkalmazása; 

 inhibitorok alkalmazása, 

 katódos védelem alkalmazása. 

 

6.2  Kristályközi korrózió 

A kristályközi korrózió a fémek szerkezetében lévő fémszemcsék határfelületét követi, mé-

lyen is behatolhat a fémbe és annak mechanikai szilárdságát jelentősen csökkenti. Néha egé-

szen a fém kristályokra való széteséséhez vezet. A teljes fémveszteség relatíve kicsi, de loka-

lizált volta miatt mégis igen nagy károkat okoz. A járműgyártásban egyre jobban elterjedő 

rozsdamentes acélok érzékenyek a kristályközi korrózióra, így ezek alkalmazásánál különös 

figyelmet kell fordítani a hegesztés módjára, illetve a vágási technológiákra a fémek darabolá-

sánál. Hasonló a helyzet az egyre gyakoribb alumínium szerkezeteknél (vasúti kocsik, villa-

mosok, repülőgépek), ahol a vasszennyeződés okozhat kristályközi korróziót 
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6.3  Szelektív korrózió 

Szelektív korrózióról akkor beszélünk, ha a korrózió az ötvözetek egy vagy több összetevőjé-

re korlátozódik, a többi alkotóelem pedig nem változik. A szelektíven korrodált komponens 

lehet pl. cink („elcinktelenedés” a sárgarézben). A szelektív korrózió kiterjedhet az egész fe-

lültre, de lehet lokális is. Az említett elcinktelenedés eredménye a sárgaréz porózussá válása. 

Szabad szemmel ez nehezen érzékelhető, így az elcinktelenedés váratlan meghibásodást 

okozhat. 

Szürke nyersvason (öntöttvas) is felléphet szelektív korrózió. Ebben az esetben a grafitizáció 

lép fel. Az anódos vas kioldódik, a visszamaradó grafitváz szilárdsága gyenge, esetenként 

késsel vágható. Ez a grafitváz keveredve a rozsdával megtévesztő lehet, mert csak egyszerű 

rozsdás felületnek látszik, ami nem árulja el az alatta lévő károsodást. Kovácsoltvas nem tar-

talmaz grafitvázat, így ezeknél a szelektív korrózió nem lép fel. 

6.4  Réskorrózió 

A réskorrózió fogalmába tartoznak mindazok a korróziós folyamatok, amelyek nehezen hoz-

záférhető helyeken, egymástól „résnyire” lévő helyeken fordulnak elő.  A résekben megülő 

folyadékok megindítják a korróziót, és mivel a résekből nehéz a folyadékot és a korróziós 

terméket eltávolítani, a folyamat akadálytalanul folytatódik. 

A réskorrózió közepes résméreteknél fordul elő, a túl szűk résbe a folyadék nem tud behatol-

ni, a túl nagy résből könnyen eltávolítható. Veszélyes korrózió fajta, mert kis részre korláto-

zódik, és pl. egy lemezillesztésben, vagy ponthegesztés mentén lévő résben nehezen észlelhe-

tő. Gépjárművekben jellegzetes károkat okoz (ajtók, küszöbök kilyukadása, átrozsdásodása, 

repülőgépeken a merevítő konzolok korrodálódása), amelyek csak akkor észlelhetők (pl. fes-

ték felhólyagosodás), amikor már a kár már bekövetkezett. 

A réskorrózió megelőzésére az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

 megfelelő tervezés. Kerülni kell az olyan lemezillesztéseket, ahol rések keletkez-

nek; 

 a hegesztést és a ragasztást kell előnybe részesíteni a szegecseléssel és a csavaro-

zással szemben; 

 az elkerülhetetlen réseket hegesztéssel, vagy tömítőanyaggal le kell zárni; 

 biztosítani kell a megfelelő kifolyó nyílásokat; 

 inhibitorok alkalmazása (jó kúszóképességgel rendelkező anyagokban oldva meg-

felelő berendezésekkel a felületre juttatva); 

 katódos védelem. A védelem tervezésénél figyelembe kell venni azt, hogy a rések 

a védőáram számára nehezen megközelíthető, és ez jármű típusonként változó. 

6.5  Lyukkorrózió 

A lyukkorrózió a réskorrózióhoz hasonlóan a veszélyes korrózió fajtás közé tartozik. Ebben 

az esetben is az anódos áram kis felületre koncentrálódik, így gyorsan be tud hatolni a fém 

belsejébe. Annyiban tér el réskorróziótól, hogy amíg az egy jól behatárolható helyen lép fel, a 

pontkorrózió pedig a szerkezeti anyag teljes felületén bárhol jelentkezhet (gondoljunk egy 

festett fémfelület pontszerű sérülésére). 

Elkerülése a réskorrózióhoz hasonlóan megelőző módszerekkel, pl. jó tervezéssel oldható 

meg. 
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6.6  Feszültségkorrózió 

A feszültségkorróziós törés a szerkezeti anyagoknak feszültség és korróziós közeg együttes 

hatásának eredménye. A szerkezeti anyag csupán mechanikai, vagy csupán korróziós igény-

bevétel hatására is tönkre mehet, a két károsító tényező együttes előfordulása esetén azonban 

a károsodás meggyorsul, a kétfajta igénybevétel egymás hatását fokozza. 

Feszültségkorrózió esetén az anyagban keskeny, éles folytonossági hiányok keletkeznek, ame-

lyek eléggé nagyok az anyag keresztmetszetéhez képest, azaz repedésszerűen behatolnak ab-

ba. A károsodás lokalizált jellege miatt már igen kis mennyiségű fémnek a korrózió miatti 

tönkremenetele komoly következményekkel jár. 

A feszültségkorrózió elsősorban a fém illetve az ötvözet anyagi minőségétől, összetételétől és 

szerkezetétől, a közeg anyagi minőségétől és összetételétől valamint a feszültség nagyságától 

függ. 

6.7  Egyéb mechanikai igénybevétellel párosuló korróziófajták 

Korróziós kifáradás. 

A korróziós kifáradás periodikusan igénybevett szerkezeteknél jelentkezik erős korróziós kö-

zegben. Pl. hajócsavarok, tengelyek, szivattyúk, őrlőberendezések, repülőgépek, csapágyak 

stb. 

Eróziós, ütközési és kavitációs korrózió. 

Ezek a korróziós fajták azáltal jönnek létre, hogy a fém és a korróziós közeg egymáshoz ké-

pest elmozdul. Az elmozdulás sebességétől, valamint az áramlás irányába eső felületek hely-

zetétől függ (pl. Jármű hűtőrendszerek, kazánok), 

Berágódásos vagy tribológiai korrózió. 

Ez a korrózió egymáson elmozduló fémeken jelentkezik. Az elmozduláskor a nyomóerő, il-

letve a súrlódás következtében a felület egyes részei összeforrnak, illetve szétszakadoznak. A 

szakadások helyén jelentkezik a fenti korrózió. 

6.8  Műanyagok korróziója 

A szerves bevonó anyagok (műanyagok, festékek) is korrodálnak. Ennek megjelenési formája 

a műanyagok öregedése (mattulás, repedezés, festékek esetén krétásodás is). A szerves bevo-

nó anyagok polimer óriásmolekulák halmaza, amelyek hosszú szénláncokat alkotnak, és ezek 

a láncok a kikeményedés során különböző mértékben összekapcsolódnak, és esetenként kris-

tályos szerkezetekhez hasonló rendszerben kemény bevonatot képezhetnek. A két, vagy több-

komponenses műanyagok (festékek) szerkezete tömörebb, mint az egykomponensűeké. A 

szénhidrogén láncokban lévő –C-C- kötések jóval kisebb a kötési energiájuk, mint a fémkris-

tályok, így kevésbé stabilak. Hő és ultraibolya sugárzás hatására (ha egy valamilyen természe-

tes vagy mesterséges úton képződött UV hullámnyaláb eltalál egy szénláncot, az könnyen 

elszakad, a szénlánc lerövidül. Ha sok hasonló láncszakadás következik be, az anyag fizikai 

tulajdonságai leromlanak, rideggé, törékennyé válik. (Erre kiváló példa a régi polisztirol po-

harak törékenysége.)  A műanyagok korróziója ellen úgy védekeznek, hogy különböző adalé-

kokkal megakadályozzák az UV sugarak káros hatását oly módon, hogy az adalék elnyeli az 

UV sugarakat. Más típusú adalékok a láncszakadáskor képződő szabad gyököket kötik le, 

némileg visszaállítva a szénlánc hosszát.   
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7. Korrózióvédelem 
 

Az elméleti részben részletes megismertük a korrózió bekövetkeztének okait, körülmé-

nyeit. Ennek tudatában kell megtervezni a korrózióvédelmet, mert sajnos egyetlen járművet 

sem lehet egyetlen állomáshely éghajlati, illetve egyéb körülményeire tervezni. A globális 

világban egy jól prosperáló termelőüzem a világ bármely részére szállíthat termékeiből. A 

magyar buszgyártás fénykorában a szibériai tajgától, a Közel-Kelet sivatagi vidékeire szállí-

tottak Ikarusz buszokat. A győri Rába is a tengeren túlra szállítja termékei jó részét. A ma-

gyarországi személyautó gyártás termékeiből (Suzuki, Audi), is bárhová kerülhet a világban. 

A gyártmányok korrózióvédelme tehát fontos része a járművek gyártási technológiájának. 

Amint azt ismertettük, a korrózió bekövetkeztéhez három tényező szükséges: 

 szerkezeti anyag (ami korrodál); 

 potenciálkülönbség; 

 vezetőképes közeg (elektrolit, illetve nedvesség tartalom). 

A korrózióvédelem célja, hogy a védendő szerkezetet elzárjuk a korrozív környezettől, vagy a 

korróziónak ellenálló szerkezeti anyagot használunk. A korrózióvédelem a rajzasztalon kez-

dődik, ahol a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

 A szerkezeti anyag kiválasztása. Mindig az adott jármű tervezett élettartama, 

igénybevétele, a működési terület éghajlati körülményei, és gazdaságos üzemelte-

tés szempontjait mérlegelve kell a szerkezeti anyagot kiválasztani. Néhány példa: 

örvendetesen nő a műanyagból készült autóbuszok száma. Sok-sok előnye mellett 

jelenleg csak az amerikai piacon tudják megfizetni, annak ellenére, hogy a terve-

zett 15-20 éves működés alatt bőven megtérül a magasabb bekerülési ár. Hasonló a 

helyzet az alumínium vázas vasúti kocsiknál is.  Repülőgépeknél csak alumínium 

ötvözetek alkalmazása jöhet szóba, itt viszont a könnyű karbatarthatóság is komoly 

szempont, amit már a tervezésnél is figyelembe kell venni. 

 A konstrukciónál gondolni kell arra, hogy ne legyenek olyan pontok, ahol megre-

ked, megül a víz, nem tud kiszellőzni a konstrukció, ami sok esetben ütközik a 

dizájnerek formáival. 

 Úgy kell megtervezni a felületvédelmet, hogy arányban legyen a termék tervezett 

élettartamával. 

 Olyan technikai megoldásokat kell választani, amelyekhez nem kell különleges ja-

vítástechnika (könnyen hozzáférhetőek az egyes alkatrészek cserénél, nem kell ki-

szerelni az egész lámpatestet (természetesen szakszervízben) egy izzócserénél 

stb.). 

 Meg kell határozni a felújítási, illetve szerviz intervallumokat.  

 

Egy jármű tervezésekor a legegyszerűbb az lenne, hogy olyan anyagot használnánk, ami elle-

náll a korróziónak (rozsdamentes acél, alumínium, nemes fémek, vagy műanyagok alkalma-

zása) azonban gazdaságossági, illetve technikai okok miatt a mai járművek több mint 80%-

ban valamilyen kissé ötvözött acélfajtát tartalmaznak. A gyakorlatban a legelterjedtebb a vé-

dendő fém bevonása valamilyen anyaggal, amely bevonat lehet fémes, vagy nem fémes 

anyag. Bármilyen bevonattal próbáljuk a fém felületét elzárni a környezettől, tiszta felületet 

kell előállítani. Mit jelent a tiszta felület?  (A szakma „fémtiszta” felületnek nevezi.) A fémek 
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a kohósítás, majd az alakítás révén mindig tartalmaznak szennyeződéseket a felületen. Ez 

lehet fémes eredetű szennyeződés, pl. rozsda, reve, illetve egyéb korróziós termék, valamint 

szerves szennyeződés, pl. a hengerléskor használt olaj, zsír, korróziógátló, szállítási védelem-

re használt védőanyag stb. A korróziógátló bevonat elkészítése előtt valamennyi szennyezést 

el kell távolítani a felületről. A korrózióvédelmi technológia első lépése tehát a felület előké-

szítése.  Ezt két nagy csoportra osztják: oxidmentesítés és zsírtalanítás. 

 

7.1  Felület előkészítés 

7.1.1 Kémiai oxidmentesítés 

A kémiai oxidmentesítés vagy ismertebb szóval pácolás a kohászati üzemekben terjedt el. A 

hengerlés után ugyanis a felületen jelentős mennyiségű reve marad. Ez legegyszerűbben a 

hideghengerlő sor utolsó fázisaként építhető be. A hengerelt lemezt egy medencéből álló 

rendszeren húzzák át, amely áll magából a pácfürdőből, majd egy öblítő vagy mosó kádból, 

végül pedig szárítják a hengerelt lemezt. A kémiai oxidmentesítést főként tömegáruknál al-

kalmazzák, de helye van a gyakorlatban akkor is, ha valamilyen ok miatt mechanikai oxid-

mentesítés nem, vagy csak gazdaságtalanul alkalmazható. Autóbusz gyárakban a zárt szel-

vény szálakat kémiai úton oxidmentesítik. Pácolási módszerek: savaspácolás, mechanikai 

oxidmentesítés. 

7.1.2 Savas pácolás 

Főként vasfémek pácolására használják. A pácsav feloldja és oldható fémsókká (kloridokká 

vagy szulfátokká) alakítja a vasoxidokat: 

  FeO   +  H2SO4   →   FeSO4   +    H2O, illetve 

  FeO   +   2HCl   →     FeCl2     +     H2O 

Az oxidok oldásán kívül a savak természetesen oldják a fémet is hidrogénfejlődés közben 

  Fe   +   H2SO4   →   FeSO4    +    H2 

  Fe   +   2HCl      → FeCl2   +   H2 

A fejlődő hidrogén redukálja a vas(III) oxidokat vas(II) oxidokká, amelyet a savak már köny-

nyebben oldanak. A fejlődő hidrogén gáz a reveréteg ledobását is elősegíti a felületről. Nagy 

hátránya, hogy bediffundálva a felületbe hidrogénridegséget okoz. Csökkentésére inhibitoro-

kat adagolnak a pácfürdőbe, csökkentve egyben a fémoldódást is (az inhibitor tartalom 0,5-2,0 

g/l). Legjobban felületaktív anyagokat használnak inhibitorokként (a nagy molekulájú szerves 

inhibitorok zavarokat okozhatnak a későbbi galvanizálásnál), amelyek pl. akril-akril 

szulfonátok, etilén-oxid kondenzációs termékei. Az általánosan használ pácfürdők  közül a 

kénsavas fürdők 20-25% kénsavat, a sósavas fürdők 10-12% sósavat tartalmaznak. Itt kell 

megemlíteni a foszforsavas pácfürdőket is (10-15%), amelyek nem tévesztendők össze a fosz-

fátozó fürdőkkel. 

A pácok élettartama igen fontos a gazdaságosság szempontjából. A pácsav koncentrációja a 

pác működése, valamint a „kihordás„ miatt csökken, amit időnként pótolni kell. A pácoláskor 

keletkező kloridok és szulfidok oldatban tartása is lényeges követelmény. Időnként kristályo-

sítással ezek a sók eltávolíthatók. 

7.1.3 Lúgos zsírtalanítás 

A lúgos eljárást alumínium pácolására használják. Leggyakrabban 5-10%-os nátriumhidroxid 

oldatban pácolnak. A pácolási hőmérséklet 40-70
o 

C. Pácoláskor az alumínium felületén kép-

ződött természetes oxidréteget oldják le. Pácoláskor természetesen az alapfém is oldódik hid-

rogénfejlődés közben: 

  2Al   +   6NaOH    =   „ Na3AlO3   +   3H2 
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Az alumínium – amfoter elem lévén – savakkal is pácolható, de mivel itt erősen oxidáló sa-

vakkal (salétromsav, hidrogénfluorid) dolgoznak, az alumínium savas pácolása igen nagy 

körültekintést igényel. 

7.1.4 Pácolás gázfázisban 

Sok belső felülettel rendelkező tagolt felületű szerkezetek pácolására előnyösen alkalmazhatót 

az ún. pácoló gázok. A pácolást magas, 5-800 
o
C hőmérsékleten végzik. Ezen a hőmérsékle-

ten a zsírtalanítás is végbemegy. 

A pácoló gáz gyakori összetétele: 

   HCl   20 tf % 

   CO2   10 tf % 

   N2   70 tf % 

Ezzel a módszerrel a pácolás ideje rövid (1-3 perc), nincs pácridegség és igen szép a felület. 

A kémiai oxidmentesítési eljárásokkal fémtiszta felületek érhetők el. Főként galvanizálás és 

festés előtt végzik ezt a műveletet. A pácsavak maradékát igen gondosan, többszöri mosással, 

öblítéssel el kell távolítani. 

A felület oxidmentességét szabványokban meghatározott fokozatokban mérik. Ezek szerint: 

-KO.: Fémtiszta  felület hatszoros nagyítóval  sem érzékelhető  reve, vagy rozsda. 

-K1.: A felületen csak hatszoros nagyítóval érzékelhető reve vagy rozsda (gyakorlatilag 

fémtiszta). 

-K2.: - A fémszínű felületen kezdődő visszarozsdásodástól származó elszíneződés (még nem 

futórozsda), 

- a fémszínű felületen az érdességi egyenetlenségek mélyedéseiben szabad szemmel 

látható maximun 1 mm átmérőjű reve vagy rozsda, 

 - futtatási szín, 

 - a fentiek együttes előfordulása. 

-K3.: - A felületen visszarozsdásodásból származó lemezesen le nem választható rozsdafoltok 

és csíkok (futórozsda), 

- a felületen visszamaradt lemezesen le nem választható rozsdafoltok és csíkok (eset-

leg bemaródások), 

 -  az előbbiek együttes előfordulása. 

-K4.: - A felületen visszamaradt jó tapadó reve foltok és csíkok. 

Az ilyen, vagy nagyobb mértékben oxidálódott felületre bevonat csak további tisztítás után 

vihető fel. 

7.1.5 Mechanikai oxidmentesítés 

A mechanikai oxidmentesítési eljárások közül csak a járműiparba elterjedt illetve alkalmazha-

tó eljárásokkal foglalkozunk. 

7.1.6 Drótkefézés 

A legrégebbi felültelőkészítési módszer. Az egyszerű, kézi módszerrel készült drótkeféken 

kívül ma már professzionális, ún. kombinált keféket is lehet kapni. Néhány drótkefe típust a 

7.1. ábrán mutatunk be. 
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7.1. ábra: Drótkefe formák (Forrás: Osborn katalógus) 

 

Speciális keféket az Osborn katalógusból a bal oldali ábrán önközpontozó honoló szerszám 

látható flexibilis csiszológolyókkal, míg a jobb oldali ábrán hatékony sorjátlanító szerszámok 

láthatók. 

Jó minőségű csiszoló szerszámokkal és gondos munkával K1-es minőségű felület is elérhető, 

de általában drótkefézéssel a K2 es felület az általános. 

7.1.7 Koptatás 

Gazdaságos oxidmentesítési eljárás a koptatás. Kisméretű alkatrészeket forgó dobokban ke-

zelnek. A forgó alkatrészek lekoptatják egymásról az oxid szemcséket. 

7.1.8 Csiszolás 

A mechanikai előkészítéshez sorolják a különböző csiszoló műveleteket. Ezek közül a ko-

rongcsiszolást és a szalagcsiszolást alkalmazzák elterjedten. A műveletek célja egyben a felü-

let érdességének a csökkentése is. 

7.1.9 Lángsugaras tisztítás 

 
7.2. ábra: Lánggereblye 

 

A módszer az alapfém és a reve illetve rozsda hőtágulási együtthatójának különbözőségén 

alapul. Vastag, nagy felületű lemezek (hidak, tartályok stb.) revétlenítésére és oxidmentesíté-

sére használják a lángsugaras tisztítást. PB gázzal, vagy acetilénnel előállított lángsugárral 

hirtelen felmelegítik a felületet, és a hirtelen felmelegített reve vagy rozsda az eltérő hőtágulás 

miatt leválik a felületről. A módszer előnye, hogy leégeti a szerves szennyeződéseket is, így 

egyben zsírtalanít is. A gyakorlatban az ún. lánggereblyéket használják (7.2. ábra). A módszer 

csak vastag vasfelületeknél alkalmazható, ahol a fém jóval lassabban melegszik át, mint a 

borító reve illetve oxidréteg. 
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7.1.10  Száraz jeges tisztítás 

Ugyancsak a hőtágulás különbözőségét használja ki, de alacsony hőfokon a szárazjeges tisztí-

tás. Ennél a módszernél száraz jeget (szilárd széndioxid) szórnak a munkadarabra, amiről a 

hirtelen lehűtött reve vagy oxid lepattan. Tagolt, üreges munkadaraboknál alkalmazzák. 

7.1.11 Szemcseszórás 

A tisztítandó felületre nagy erővel szemcséket repítenek. A szemcse kinetikai energiáját sűrí-

tett levegős fúvatással (szemcsefújás) vagy centrifugális erővel való röptetéssel biztosítják 

(szemcseszórás). A köznyelv egységesen szemcseszórást használ. 

A szemcseszórás műveletének az energia biztosításán kívül a szóró anyag a legfontosabb 

komponens. Kezdetben homokot (SiO2) használtak, azonban zárt térben ennek igen kedvezőt-

len egészségügyi hatása volt a környéken dolgozókra, nevezetesen a felületre csapódva a ho-

mokszemcsék apró darabokra törtek, és a finom por szilikózist okozott. A második fontos 

tényező a védőfelszerelés, illetve olyan zárt terekbe kell elhelyezni a szóró fejeket, amely el-

zárja a keletkező porokat a környezettől. Ennek egyik szellemes megoldása a nedves szem-

cseszórás. 

A szemcsék anyagai. 

A szemcseszóráshoz nagyon sokféle anyag használható, attól függően, hogy milyen anyagra 

szórnak, és milyen felületi érdességet kívánnak elérni. A szemcseszóráshoz a fenti homokon 

kívül használnak korundot, kohósalakot, üveggyöngyöt, huzalvagdalékot, barackmag-, vagy 

kukoricacsutka őrleményt, talkumot, stb. használnak. 

A szemcse nagyságát a szitamérettel vagy a szemcseátmérőben adják meg. A kívánt szem-

cseméretet a későbbi bevonat határozza meg, mert a különböző bevonatoknak a fémhez való 

tapadása erősen függ a felület érdességétől. Ezért sok esetben a festékgyártók megadják, hogy 

milyen anyagú és méretű szemcséket ajánlanak. Megfelelő finomságú anyaggal  

(pl. talkum) akár tükrösíteni is lehet a felületet. 

Szemcseszóró berendezések. 

A nagy teljesítményű berendezések zömmel a szóró típusba tartoznak. Ezek többtárcsás (álta-

lában négytárcsás) berendezések, legtöbbjük automata, emberi kéz csak a kiszolgálásukhoz 

illetve a már szemcseszórt (és gyakran már alapozott) munkadarabok eltávolításához kell. 

Ezeket a szóróhelyiségen kívül végzik. A nagyteljesítményű automatákban nagyméretű, 6-10 

méteres idomdarabok, vagy kazánlemezek szórása is elvégezhető. A legtöbb nagyteljesítmé-

nyű szemcseszórót ellátták egy alapozó festéket felhordó egységgel is. Ez azért szükséges, 

mert a frissen szórt érdes fémfelület annyira aktív, hogy pillanatok alatt futórozsda képződhet 

a felületen. Alapozóként gyorsan száradó és hegeszthető ún. shop-primereket használnak. 

Négytárcsás szemcseszóró automata vázlatát a 7.3. ábra mutatja. 
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7.3. ábra: Négytárcsás szemcseszóró automata vázlata. 

Kisebb kapacitású berendezéseknél általában a szemcsefúvó típusokat használják. Ezek lehet-

nek stabil telepített (7.4. ábra), ahol a dolgozó kívülről manipulátor kesztyűvel mozgatja a 

munkadarabot, és mobil készülékek, amelyek kivihetők a terepre. A budapesti hidak felújítá-

sánál láthattunk ilyen készülékeket. A szemcseszóró berendezések képeit a hazánkban sok 

berendezést szállított SAPI cég prospektusából vettük. Meg kell jegyezni, hogy ezen a terüle-

ten több magyar cég is aktív, különösen az egyedi feladatok megoldására külön tervező rész-

leggel is rendelkeznek. 

 
7.4. ábra: Szemcseszóró kamra. 

 

A 7.5 és a 7.6. ábrákon a szívó illetve a nyomó adagoló rendszerű kamrák vázlata látható. 



7. KORRÓZIÓVÉDELEM  75 

 Lábody Imre, BME www.tankonyvtar.hu  

 
7.5. ábra: Szívó adagoló rendszer vázlata   

 
7.6. ábra: Nyomó rendszerű szemcsefúvó vázlata 

 

A szabadsugaras rendszereknél komoly biztonsági előírásokat kell betartani. A visszapattanó 

szemcsék, valamint a szilikózis veszélye miatt speciális védőfelszerelést kell a fújást végző 

dolgozónak viselnie. Friss levegős sisak, és vastag, gumiból vagy bőrből készült kötény köte-

lező. A 7.7. ábra egy védősisak és levegőszűrő rendszert mutat be a Clemco Int. GmbH sémá-

ja alapján. 

 
7.7. ábra: Védősisak és levegőszűrő rendszer. 

  

Kültéri munkáknál - pl. hidak felújítása – védőfóliából ideiglenes sátrat építenek, véd-

ve a környezetet a porzástól. A szemcse visszaforgatása ebben az esetben nem, vagy csak igen 
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költségesen oldható meg, így ezeken, a helyeken olcsóbb szemcsét használnak. A vízbe lehul-

ló szemcsék nem okoznak környezetszennyezést.  

A szóráshoz használt szemcsék keménységüktől függően töredeznek a felültre csapódás kö-

vetkeztében. A keményebb szemcsék (pl. a korund) többször is használható, ezért a lehulló 

szemcséket összegyűjtik, szűréssel elválasztják a levert oxidoktól és egyéb levert szennyező-

déstől, és visszavezetik a szóróanyag tartályába. A szemcse így mindaddig használható, 

ameddig a kívánt felületi érdesség biztosítató a szórás, vagy fújás során. Minél finomabb a 

szemcse, annál finomabb a simább a felület. A legtöbb bevonat jó tapadásához kell egy bizo-

nyos érdessége a felületnek, ami a szóróanyag szemcseméretével szabályozható. 

Sok esetben nem alkalmazható a szabad sugaras szemcseszórás. Ilyen esetekre dolgozták ki a 

visszaszívó rendszerű berendezéseket. Ezek lényege egy kettős cső, amelynet belső csövén 

fújják ki a szemcsét, a külsőn pedig visszaszívják azokat. A 7.8. ábrán a visszaszívó rendszer 

vázlata, a 7.9. ábrán egy jellegzetes alkalmazási terület látható. A személygépkocsiknál csak 

bizonyos lemezvastagságon felül célszerű szemcseszórást végezni, mert vékony, 0.8 mm-nél 

vékonyabb lemezeknél könnyen mélyedéseket okozhat. A 7.10. ábrán látható, hogy nehéz 

gépjárműveknél a szabad sugaras fújás is alkalmazható. 

 
7.8. ábra: Visszaszívó szemcseszóró berendezés (Forrás: VACU-BLAST). 

 

 

 

 
7.9. ábra: Nehézgépjármű alvázának oxidmentesítése 

7.10. ábra: Személygépkocsi oxidmentesítés 

 visszaszívó rendszerű szemcseszóróval. 

 

A visszaszívó rendszerek érzékeny berendezések felületkezeléséhez alkalmasak, kapacitásuk 

kisebb, levegőigényük jóval nagyobb, mint a szabad sugarasoké. 
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A kezelendő munkadarabok formájától, méretétől függően a szórókabinban a munkadarabok 

elhelyezése igen sokféle lehet (függesztett konvejor-rendszer, forgó asztalos, szállítószalag-

rendszerben stb.). Ezek vázlatát az 7.11. ábra szemlélteti. 

 
7.11. ábra: Különböző munkadarab elhelyezések a szóró kabinban 

 

A szemcseszórás veszélyessége miatt a védőfelszerelés használata kötelező. A visszaszívó 

rendszereknél csak havária esetére kell gondolni, ezért elegendő a normál munkaruha (kö-

peny) és a védőszemüveg. Nagyobb kapacitású szabad sugaras berendezéseknél speciális vé-

dőruha, valamint sisak, esetenként friss levegős készülékkel. Egy közepes kapacitású beren-

dezést és a védőfelszerelést mutatja az 7.12. ábra. 

 

 
7.12. ábra: Szabad sugaras szemcseszóró berendezés és a szükséges védőfelszerelés 
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7.1.12 Nedves szemcseszórás 

A szemcseszórás egyik hátrányát hivatott kiküszöbölni a nedves szemcseszórás. A szemcséket 

vízzel keverve fújják a felületre. Előnye, hogy nincs szilikózis veszély, és ennél a módszernél 

a legolcsóbb homok is alkalmazható. Hátránya, hogy csak korlátozottan alkalmazható. Pl. 

folyóparton az uszályok fenékrészének az oxidmentesítésére. A víz közvetlenül vételezhető a 

folyóból, a homok sok esetben kéznél van a folyóparton, vagy a műhely közelében, és nem 

kell az uszályt messzebb vinni a víztől. Hátránya, hogy a frissen szórt vasfelület rendkívül 

aktív, és ha nem adagolnak korróziós inhibitort a vízhez, a felület száradásával egy időben 

megjelenik a futórozsda. 

7.1.13 Folyadéksugaras tisztítás 

Elegendő nagy nyomású vízsugár is leverheti a rozsdát a felületről. Megfelelő szórófej kiala-

kításával ún. szúró sugár állítható elő, amely a szemcseszórással azonos hatást képes elérni. 

Részben a zsírtalanításra (nagynyomású, meleg vizes mosók, vagy az ún. gőzborotvák), rész-

ben oxidmentesítésre is alkalmasak ezek a mosók. Csak zsírtalanításra alkalmasak a 

60-120 bar nyomással dolgozó berendezések. A járműjavításban elterjedten használják ezeket 

a berendezéseket, mert a viszonylag nagy nyomás mellett magas, 60-80
o
C hőmérsékleten dol-

gozva valóban jól eltávolítanak minden szerves szennyezést a gépkocsi alvázáról. Sokszor 

azonban a festéket is leszedik, sok típusnál a gyári festéket is. Ha megfigyeljük a mosóhatás 

változását a hőmérséklet függvényében, azt látjuk, hogy a hőmérséklet növelésével kb.  

40
o
C-ig lineárisan nő a mosóhatás, majd tovább emelve a hőfokot 80-90

o
C-nál már leveri az 

ezeken a hőfokon már lágyuló festéket. (120
o
C felett beégetett gyári festékek bírják ezt az 

igénybevételt, a javító festékek, amelyeket 60-80 
o
C-on szárítanak, már nem.)  A folyamatot a 

7.13. ábra mutatja. 

 
7.13. ábra: A mosóhatás változása a hőmérséklet növelésével azonos víznyomás esetén 

 

Nagyobb, 500-1500 bar víznyomás esetén a szervetlen szennyezések (rozsda, vízkő) is eltávo-

líthatók. Főleg kazánok tisztítására, valamint régi vasbeton szerkezetek, csővezetékek tisztítá-

sára használják ezt a módszert. A tisztított felület korrózióval szembeni érzékenységére ugya-

naz vonatkozik, mint a nedves szemcseszórásra. 
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7.1.14 Zsírtalanítás 

A felületen lévő szerves szennyezések a fémfelület későbbi bevonatolása tekintetében veszé-

lyesebbek, mint az szervetlen szennyezések. Amíg a K1 vagy K2 tisztaságú felületre viszony-

lag könnyen találni még jól tapadó bevonatot, a legkisebb mértékben előforduló szerves 

szennyezések gátolják a bevonatok tapadását. Ebben az értelemben fölösleges a korrózió 

mértkének megfelelő skálát alkalmazni, jól tapadó korróziógátló bevonat létrehozásához csak 

teljesen tiszta, T0 minőségű felület alkalmas. A felület-előkezelés másik fontos módszere a 

szerves szennyezések eltávolítása, vagyis a zsírtalanítás. 

A zsírtalanító eljárásokat hatásosságuk szerint két fő csoportra osztják: 

Durva zsírtalanítás: a munkadarab felületéről eltávolítják a mechanikai megmunkálási 

műveletek zsír-, és olaj nyomai, valamint a csiszoló és fényező massza maradványokat. Durva 

zsírtalanító műveleteknek nevezik az oldószeres, lúgos lefőző és emulziós eljárásokat. Ezek a 

módszerek galvanizálási és minőségi festési eljárásokhoz nem biztosítanak elegendő tiszta 

felületeket, mivel a pórusokban maradt zsírnyomok általában rétegleválást, felhólyagosodást 

eredményeznek a bevonatoknál. 

Finom zsírtalanítás: Ezek a módszerek teljesen zsírtalan felületeket biztosítanak. Spe-

ciális oldószerek és a zsírtalanítás hatásosságát növelő mechanikai hatásokkal (ultrahang, ke-

verés stb.) érik el a kívánt hatást. 

7.1.15 Oldószeres zsírtalanítás 

Az oldószeres eljárásoknál olyan szerves oldószereket használnak, amelyek nagy mennyiség-

ben képesek oldani növényi, állati és ásványi eredetű zsírokat, olajokat, gyantákat, viaszokat. 

Az oldószeres eljárás a leggyakoribb, az alkalikus és emulziós módszerekkel szemben számos 

előnye van: 

 az oldószerek nem támadják meg a fémet; 

 nem kell öblíteni zsírtalanítás után a munkadarabot; 

 az oldószerek könnyen regenerálhatók (rendszerint magában a zsírtalanító beren-

dezésben); 

 kicsi a párolgási veszteség, így kicsi a fajlagos oldószerfogyás, a víztől könnyen 

elválaszthatók; 

 kicsi a helyszükséglet. 

 

Berendezések: 

 A legegyszerűbb oldószeres zsírtalanító berendezés az autószervizekben használt alkat-

részmosó. Általában szénhidrogén alapú oldószert alkalmaznak, benzin, petróleumot, stb., a 

7.14. ábra egy alkatrészmosót mutat be. A tűzveszélyes oldószer miatt a tűzrendészeti előírá-

sokat be kell tartani. 

 
7.14. ábra: Alkatrészmosó 
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A nagyobb ipari zsírtalanítókban általában klór és/vagy fluor tartalmú oldószereket használ-

nak. Ezek előnye, hogy nem tűzveszélyesek, gőzeik nehezebbek a levegőnél, így nyitott tar-

tályban is alkalmazhatók. Hátrányuk, hogy a klór vegyületek (triklóretilén, tetraklóretán) 

mérgezőek. Könnyen bomlanak hő és fény hatására, de ez stabilizátorokkal illetve inhibito-

rokkal kordában tartható. Könnyen regenerálhatók. Folyadék és gőz fázisban egyaránt alkal-

mazhatók. 

7.1.16 Lúgos zsírtalanítás 

A lúgos zsírtalanítók anyagai a fémfelületre tapadt állati-, és növényi eredetű zsírokat, olajo-

kat elszappanosítják, az el nem szappanosítható ásványi olajokat emulgeálják, az egyéb 

szennyezéseket pedig diszpergálják. 

A lúg és a szóda alkalmazása régebbi időkről maradt fenn, amikor az iparban csaknem kizáró-

lag acéllal dolgoztak, továbbá sok elszappanosítható növényi olajat használtak. Az alkáli-

szilikátok az oldatban védőkolloidként működve a nedvesítő, diszpergáló hatást növelik, a 

szervetlen szennyezéseket adszorbeálják és a fürdő pH értékét optimális értéken tartják. 

A forró lúgoldatokban végzendő zsírtalanítás előtt figyelembe kell venni, hogy a tömény, for-

ró lúdoldatok egyes fémfajtákat megtámadnak. Így az alumínium vagy cink, illetve ezek öt-

vözeteinek zsírtalanításakor a felületi oxidfilm, sőt maga a fém is oldódik a lúgban. Felületi 

mattulással, és bemaródással számolni kell. A lúg az ónt és ólmot, illetve ezek ötvözeteit  

(pl. forrasztó fémek) is megtámadhatja. Egyes ötvözetek szilárdsági tulajdonságai is változ-

hatnak, például rúgóacélok „lúgridegsége”. A festés előtti zsírtalanításra lúgos oldatok fel-

használása nem ajánlott. A tagolt, furatos, üreges, hornyolt stb. felületeken ugyanis a semle-

gesítés és szárítás ellenére az ilyen helyekről a behúzódott tapadó lúgmaradványok és a víz 

eltávolítása nagyon nehézkes. A 7.15 ábrán egy lúgos lefőző berendezés vázlata látható. 

 

 
7.15. ábra: Lúgos lefőző zsírtalanító (GTL) 

 

7.1.17 Emulziós zsírtalanítás 

Agresszív oldószerekből, emulgátorok, felületaktív detergens anyagokból készített vizes 

emulziókat használnak erősen szennyezett felületek tisztítására. A durva zsírtalanító anyagok 

közé tartoznak. 
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7.1.18 Szuszpenziós zsírtalanítás 

A szuszpenziós zsírtalanító anyagok mechanikai és kémiai hatást egyesítenek (pl. bécsimeszes 

zsírtalanító). A mechanikai tisztító hatást a bécsi mész szemcséi, a kémiai zsírtalanító hatást a 

bécsi mész oxidjaiból képződött hidroxidok biztosítják. 

7.1.19  Zsírtalanítás hőkezeléssel 

A felületről gyakorlatilag leégetik a szerves szennyezéseket. Az elkerülhetetlen maradékok 

miatt durva zsírtalanító módszer. 

7.1.20  Zsírtalanító eljárások 

A fenti módszerekben a zsírtalanító anyagok szerepelnek, az alábbiakban ezek felhasználásá-

val működő eljárásokat ismertetjük. 

7.1.21  Lemosás, letörlés, áttörlés 

Az esetek nagy részében a tisztítást a zsírtalanító szer oldatába mártott ruhával, kefével, ecset-

tel végzik. Az eljárást általában csak olyan esetekben alkalmazzák, amikor nagyméretű egyedi 

darabok, vagy javítandó alkatrészek tisztítása a feladat. 

7.1.22  Bemerítéses eljárások 

A bemerítéses eljárás előnye, hogy a berendezés igénye csekély, elegendő egy tartály, amit 

célszerű fűtőtestekkel ellátni. Ezek elhelyezése tetszőleges, célszerű az oldalfalak mentén 

elhelyezni, mert a fenéken elhelyezett fűtőtesten az ülepedő iszap rontja a fűtőhatást, és helyi 

túlmelegedést is okozhat. 

Az eljárás a lúgos zsírtalanításnál terjedt el. 

7.1.23  Szórásos eljárások 

A szórásos berendezések alkalmazásának előnye elsősorban a rövidebb kezelési idő, valamint 

a kisebb energiafogyasztás, mert itt nem kell az oldószer forrpontjához közeli hőmérsékleten 

dolgozni. A szórósugarak mechanikai hatása növeli az oldóhatást, További előnye, hogy ala-

kos munkadarabok bemélyedéseiből, furataiból is jól eltávolítja a zsír és forgácsmaradványo-

kat. 

A zsírtalanító anyagok lúgos, semleges és savas kémhatású vizes oldatok, esetenként emulziós 

készítmények. A zavaró habképződés elkerülésére csak fékezet habzású, vagy habzásmentes 

anyagokat alkalmaznak. 

A szóráshoz alkalmazott fúvókák szórásképének, teljesítményének megválasztása igen fontos. 

A fúvóka előtti nyomás 1,5-2,5 bar. Minél nagyobb a porlasztási nyomás, annál hatásosabb a 

zsírtalanítás. A fúvókák elhelyezése, mozgatása és irányítása a hatékonyság szempontjából 

döntő. A szivattyú teljesítményét úgy kell méretezni, hogy 1 m
2
 zsírtalanítandó felületre  

kb. 200-300 liter zsírtalanító oldat kerüljön. A fentiekből következik, a nagyobb teljesítményű 

hogy a mosó-szóró berendezések működése automatikus vezérléssel is el vannak látva.  

A kisebb, szervizekben is alkalmazható berendezést az 7.16. ábra mutat. 
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7.16. ábra: Alkatrészmosó berendezés. 

7.1.24 Gőzfázisú zsírtalanítás 

A folyadék fázisú (bemerítéses) eljárások hátránya, hogy a munkadarabot a felszínen lévő a 

víznél könnyebb és a munkadarabról leoldott zsírrétegen keresztül kell kiemelni. Ekkor vala-

mennyi szennyeződés visszatapad a felületre. Ez csökkenthető úgy, hogy két kádat alkalmaz-

nak, egyet az ún. elő- vagy durva zsírtalanításra, a másodikat a finom zsírtalanításra: 

De úgy is kiküszöbölhető ez a káros hatás, ha a mosó anyagot gőz fázisban érintkeztetjük a 

munkadarabbal. Ilyenkor a gőz lecsapódik a munkadarab hideg felületén, és leoldva a szeny-

nyezést lefolyik a felületről. Nem hagy maradékot, mert amíg a munkadarab föl nem meleg-

szik a gőz hőmérsékletére, a folyamat nem áll le. 

A fentieket jól mutatja az 7.17. és 7.18. ábrákon lévő két készülék vázlata. 

 

 
7.17. ábra: Kétlépcsős folyadék-zsírtalanító beren-

dezés 

 

 

 
7.18. ábra: Gőzfázisban működő Uddeholm beren-

dezés 

7.1.25 Ultrahangos zsírtalanítás 

A zsírtalanításhoz használ oldat hatását növelni lehet mechanikai energiával is. Ennek egysze-

rű példája volt a szuszpenziós zsírtalanítás, a szóró-mosó eljárás. Modernebb, és igen jó hatás-

fokú az ultrahangos zsírtalanítás. Az ultrahangot a m zsírtalanító kádba telepített ultrahang 

generátor szolgáltatja. A mechanikai energia hatására fellépő kavitáció a munkadarabok felü-

letére, üregeibe tapadt szennyeződéseket jó hatásfokkal távolítja el. 
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7.1.26 Elektrolitikus zsírtalanítás 

Ennél az eljárásnál a lúgos oldat zsíroldó hatását azáltal növelik meg, hogy elektromos áram 

segítségével a munkadarabot felváltva katódnak majd anódnak kapcsolva a munkadarabokon 

képződő hidrogén illetve oxigén gáz valósággal leveri a szerves szennyezéseket. 

Irodalomjegyzék az 7. fejezethez: 

 

[1] Lábody Imre: Felületvédelem. Tankönyvkiadó 1982 

 

[2] Dévay József: Fémek korróziója és korrózióvédelme. Műszaki Könyvkiadó 1979 

 

[3] Clemco International GmbH – prospektus 

 

[4] Sapi Strahlgerete & Strahlanlage katalógus  

 

[5] Osborn Pro Product Range termékismertető 
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8. A korrózióvédelem módjai 
A korrózióvédelemnek számtalan módszere eljárása ismeretes. Ezeket különbözőképpen cso-

portosítják. A közlekedési iparban alkalmazott módszerek figyelembe vételével az alábbi cso-

portosításban tárgyaljuk a korrózióvédelem módjait: 

 szerkezeti anyagok megválasztása (tervezés); 

 korrózióvédelem bevonatokkal; 

 fémbevonatok, 

 nem fémes bevonatok, 

 inhibitoros védelem, 

 katódos védelem. 

A különböző korrózióvédelem ismertetésekor feltételezzük a felület megfelelő tisztaságát, 

tehát oxid-, és zsírmentességét. A felület-előkezelő módszerekkel külön fejezetben foglalko-

zunk, azonban minden esetben közöljük azt a tisztasági fokot, amit az illető korrózióvédelmi 

eljárás megkíván. 

 

8.1 Szerkezeti anyagok megválasztása 

Általános igazság az, hogy a korrózióvédelem a rajzasztalon kezdődik. Különösen igaz ez 

járműfelépítmények esetén, mert a külalak meghatározó különösen a személyautóknál, mivel 

a szép formák érdekében sokszor kompromisszumra kényszerül a tervező a javíthatóság, a 

védhetőség kárára. 

A szerkezeti anyagok kiválasztásakor több szempontot kell figyelembe venni. Ezek közül a 

legfontosabbak: 

 a tervezett szerkezet funkciója, élettartama; 

 működési helyének klimatikus viszonyai, 

 a szerkezet működéséhez szükséges kenőanyagok, illetve egyéb segédanyagok tu-

lajdonságai (szerviz, illetve karbantartási ciklusok). 

 

A szerkezeti anyag megválasztásakor meghatározó szerepe van a jármű feladatának. Élelmi-

szert, vagy üzemanyagot szállító tartálykocsiknál különleges szerepe van a szerkezeti anyag-

nak, mert például élelmiszert (tej, gyümölcslé) szállító tartálynál a belső védelem nehezen 

oldható meg, így ott rozsdamentes, az élelmiszer szállítás előírásait kielégítő szerkezeti anyag 

kell. 

Másik szempont a súly. Az üzemanyag felhasználás jelentős költséghányadot jelent. A súly 

csökkentésével (különösen a haszongépjárműveknél, vasúti járműveknél) jelentős költség-

csökkentés érhető el. Ezért egyre több műanyag és könnyű fém (főként alumínium ötvözet) 

szerkezettel találkozunk. 

A járművek felépítményénél fontos tervezési szempont a korrózióvédelem megtervezése is, 

mert amióta több különböző fémet, vagy műanyagot terveznek egy felépítménybe, fokozott 

figyelmet igényel a korrózióvédelem helyes megtervezése. 
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8.2 Korrózióvédelem bevonatokkal 

8.2.1 Fémes bevonatok 

A bevonat jellegétől függően aktív és passzív fémbevonatokat különböztetünk meg. Aktívnak 

nevezzük azokat a bevonatokat, amelynek elektródpotenciálja negatívabb a vas elektródpo-

tenciáljánál. Ilyen bevonatnál korrózió esetén a negatívabb, tehát a bevonó fém fog oldódni 

(anód lévén), ezzel védve a vasat. A vasnál nemesebb fémből alkotott bevonatot passzív be-

vonatnak nevezzük, mert csak addig véd, amíg meg nem sérül, mert abban az esetben a vas 

lesz az anód, az korrodál. Ennek ellenére elterjedten használják főleg az élelmiszeriparban 

(konzervek), mert jobban ellenáll az élelmiszereknek (még a savanyítottaknak is), mint pl. a 

cink, amely oldott állapotba még mérgező is.  

A fémbevonatokat általában a felvitel módja alapján csoportosíthatók. 

8.2.2 Termikus fémbevonatok 

A termikus fémbevonatok nagy hőmérsékleten képződnek. A bevonás hőmérsékletén a bevo-

nó fém bediffundál a védendő fém felső rétegébe, így igen jól tapadó réteg alakul ki, legtöbb-

ször jelentősen növelve a felület mechanikai tulajdonságait. 

A termikus fémbevonatok képződhetnek gáz-, folyadék-, és szilárd közegben. A diffúziós 

réteg annál vastagabb, minél nagyobb a hőmérséklet. Ebből következik, hogy gázközegben 

végzett fémbevonáskor keletkezik a legvastagabb ún. átmeneti zóna, ami a jobb mechanikai 

tulajdonságokat eredményezi. 

A gáz-, és szilárd közegben főként króm és szilícium, szilárd közegben főként cink, króm és 

alumínium diffúziós réteget alakítanak ki. Ezek a bevonatokat főként a vas mechanikai tulaj-

donságainak javítására használják, korróziós szempontból járműveknél alkalmazásuk elenyé-

sző. 

8.2.3 Termikus fémbevonás folyékony közegben 

Az eljárásokat tűzi mártó eljárásoknak is nevezik. Ezzel a módszerrel cink, ón, ólom és alu-

mínium bevonatokat készítenek. A járműipar szempontjából a cink bevonatok (horganyzás) 

jelentősek. Az elmúlt 20 évben egyre több horganyzott lemezt használ fel a járműipar. Szoká-

sos rétegvastagság gépjárműveknél 7-20 mikron, de bizonyos esetekben haszongépjárművek 

(nehéz gépjárművek, daruk, földgépek) esetén a 200-300 mikronos rétegvastagság is előfor-

dul. Tűzi mártó eljárás természetesen csak olyan fémeknél alkalmazható, amelyeknél a bevo-

nandó fém olvadáspontja nagyobb, mint a bevonó fémé. 

A tűzi mártó eljárásoknál fémtiszta és aktív felületű bevonandó fémfelületre van szükség. Az 

aktív felület speciális előkezeléssel érhető el. Horganyzáskor az aktív felület kétféle úton ér-

hető el: 

    nedves eljárás esetén a fémfelület aktiválását a fém felületén úszó sóolvadék végzi el, 

amely ammóniumklorid-cinkklorid sóolvadékból áll. Ez az ún. folyósító réteg. 

száraz eljáráskor a fenti sók  (flux sók) olvadékába mártják először a bevonandó 

munkadarabot, majd a szárítás után a felületen maradt kristályos sókeverék a fémolvadékban 

olvad meg, és fejti ki tisztító-aktiváló hatását.  A bemerítéskor (a fürdő hőmérséklete  

450-455 
o
C, az ún. nagy hőmérsékletű horganyzáskor 530-560 

o
C) a flux só elég, a keletkező 

sósav kissé megmarja, és ezzel aktiválja és tisztítja a felületet. 

 

A munkadarab teljes bemerítése után kialakul a felületen a horgany réteg, a salak fémolvadék 

felületén helyezkedik el. Ezt lehúzók segítségével eltávolítják, és a fémtükrön keresztül ki-

emelik a munkadarabot. Kiemelés közben kell beállítani a rétegvastagságot. Ez főleg lemeze-

ken szükséges, mert pl. személygépkocsik karosszéria lemezein különböző rétegvastagságo-
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kat kell kialakítani 10-és 20 mikron között. Idomacéloknál a kiemeléskor létrejövő 80-100 

mikronos rétegvastagság megfelelő (pl. tehergépkocsik, kamionok alvázelemei).  

Kötőelemek horganyzását hasonló módon végzik, de itt perforált kosarakban merítik be a für-

dőbe az apró munkadarabokat, majd kiemelés után a felesleges folyékony fémet (amely a da-

rabok között marad) centrifugálással távolítják el. 

A hűtés, szárítás után 3-4 mikron vastagságú műgyanta lakkal vonják be a felületet a horgany 

felületét elcsúfító „fehér rozsdásodás” ellen. Hazánkban jelenleg a legnagyobb horganyzó kád 

15x1,5x3m-es, ami lehetővé teszi az építőiparban előforduló nagy szerkezetek bevonását is. 

(Nagév Cink Kft, Ócsa). 

A tűzi horganybevonat és az alapfém közötti kötést több, cinktartalmú réteg biztosítja. Lásd a 

8.1. ábrát. 

 
8.1. ábra: Cink diffúziós rétegek tűzi horganyzás után.  

 

A tűzi ónozást és ólmozást hasonló módon végzik. 

 

8.2.4 Termomechanikus fémbevonatok 

A termomechanikus bevonatok fémszórással állíthatók elő. A fémszórás során, nagy hőmér-

sékleten, olvadt állapotban szórják a felületre a bevonó fémet. 

Két fajtája van: 

8.2.5 Fémszórás 

Kisebb hőmérsékleten olvadó fémeket szórnak nem sokkal a fém olvadáspontja feletti hőmér-

sékleten. A becsapódó fémcseppek hamar dermednek, ezért a bevonat gyakran porózus, amit 

görgőzéssel vagy hőkezeléssel tömörítenek. Általában cink, ólom és ón a leggyakrabban 

használt fém. A szemcsék közötti kapcsolat adhéziós és csak részben kohéziós. 

8.2.6 Plazmaszórás 

A plazmaívben való szórás plazmaszórás néven terjedt el. A plazmaív segítségével igen nagy, 

(akár 15000 K) hőmérséklet állítható elő. Ezzel a módszerrel kemény, és nagy hőmérsékleten 

olvadó fémek is szórhatók (wolfram, titán, cirkónium, sőt ötvözeteik is). A becsapódó szem-

csék hőmérséklete ezer fok felett van, így akár a felületen is képezhetünk ötvözetet. 
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8.2.7 Fémbevonatok előállítása kémiai eljárással 

A kémiai eljárással készült bevonatok a fémek potenciálkülönbségét használják ki. A pozití-

vabb fém megfelelő között kicementálódik a negatívabb fém felületére. Ezt a tulajdonságot 

többféle eljárás használja ki. Az ipari gyakorlatban a kémiai fémleválást három módszerrel: 

 ioncserével; 

 kontakt eljárással; 

 redukcióval 

valósíthatják meg. 

Ezekkel, az eljárásokkal főleg nikkelt, rezet, ezüstöt, palládiumot választanak le. 

8.2.8 Fémbevonatok előállítása elektrokémiai módszerekkel (gal-
vanizálás) 

A galvanizálás a fémbevonatok készítésének legelterjedtebb módja. Célja a fémtárgyak bevo-

nása más fémmel, amely ellenálló a korrózióval szemben, és különleges esztétikai követelmé-

nyeket is kielégít. A galvanizálás egy olyan elektrokémiai folyamat, amely során a bevonandó 

fémet katódnak kapcsolva kellő áramerősség mellett választják le a bevonó fémet. A fürdő 

összetétele, a bevonandó tárgyak anyaga, formája határozza meg az anódok helyét és eseten-

ként anyagát is.  

A galvánbevonattal szembeni követelmények: 

 jó tapadás a felületen; 

 minimális porózusság (gyakran két réteget visznek fel, pl. nikkelre vékony krómréteg); 

 egyenletes réteg legyen; 

 tetszetős külső. 

A járműiparban a nikkel-króm, a kadmium, és a cink bevonatok fordulnak elő. 

Műanyagok is galvanizálhatók. Megfelelő módszerrel a műanyag felülete vezetővé tehető  

(pl. vékony fémréteg leválasztásával), és így bármilyen galván bevonat készíthető. Gépkocsik 

díszítő alkatrészeinél alkalmazzák. 

A galvanikus bevonatok igen esztétikusak, hátrányuk, hogy nem javíthatók.  

 

 

8.3 Inhibitoros korrózióvédelem 

8.3.1 Korróziós inhibitorok 

Azon anyagokat, amelyeket kis mennyiségben a korrozív közegbe adagolva csökkentik a fém 

korróziójának sebességét, korróziós inhibitoroknak nevezzük.  

Az inhibitorok hatásosságát a százalékos védőképességgel (I%) szokás kifejezni, amelyet az 

alábbi összefüggéssel definiálunk: 

 

   I% =( jkorr – jkorr.I)/jkorr 

 

ahol jkorr és jkorr,I az adott közegben mért korróziós áramsűrűség inhibitor nélkül és inhibi-

tor jelenlétében. 

Inhibitor hatást egymástól lényegesen eltérő típusú és sajátságú anyagok is kifejthetnek, és 

ennek megfelelően az inhibitor hatás mechanizmusa is igen változatos lehet. 
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Az inhibitorok legjelentősebb csoportját az ún. adszorpciós inhibitorok képezik. Ezek általá-

ban nitrogén, kén, oxigén tartalmú szerves vegyületek, amelyek az által fejtik ki hatásukat, 

vagy a katódos, esetleg mindkét folyamat lejátszódását. 

A korróziós inhibitorok egy másik jelentős csoportjánál a védőhatás azzal értelmezhető, hogy 

azok a felületen védőfilmet (pl. polimerfilm) képeznek, hogy adszorpciójuk következtében 

blokkolják a fémfelület aktív helyeit és így gátolják az anódos, amely csökkenti, vagy meggá-

tolja az agresszív közegnek a fémfelülethez való jutását. 

A semlegeshez közeli pH–jú vizes oldatokban gyakran alkalmaznak olyan inhibitorokat, ame-

lyek a védendő fém passziválódását eredményezik (pl. kromátok, nitritek stb.). 

Az inhibitorok a korrózió részfolyamataira gyakorolt hatásuk folytán megváltoztatják a pola-

rizációs görbék menetét. Ezt a tényt felhasználhatjuk az inhibitor hatékonyságának elektro-

kémiai polarizációs módszerrel történő gyors meghatározására. 

Az egyes inhibitorok típusuktól, hatásmechanizmusuktól függően eltérő módon befolyásolják 

az áram – feszültség (polarizációs) görbék lefutását. A vizsgálatok, ill. az értékelés szempont-

jából azok az esetek a kedvezőbbek, amikor inhibitor jelenlétében is érvényes a Tafel– egyen-

let, vagyis legalább az egyik részfolyamatban az átlépési reakció a sebesség-meghatározó [1]. 

Az inhibitorok felosztása hatásuk szerint oszthatók fel: 

Passzivátor típusú inhibitorok. Ezek a fém passziválása révén fejtik ki hatásukat. Általános 

képletük: 

   XOm
n-              

Például: CrO
42-

, NO
2-

, MnO
4-

, MoO
42-

. 

Ezeket, az inhibitorokat általában pácolásnál használják. 

Adszorpciós inhibitorok. Ezek a korróziós közeg határfelületén fejtik ki hatásukat, oly módon, 

hogy a felületen adszorbeálódva gátolják az elektron átmenetet. Poláros funkciós csoportjaik 

révén fejtik ki hatásukat. Az inhibitorokban az alábbi elemeket tartalmazó funkciós csoportok 

hatásosak: nitrogén, kén, oxigén vagy foszfor. 

Az inhibitorok hatása függ: 

 az inhibitor összetételétől, szerkezetétől, oldhatóságától; 

 a funkciós csoport eletronsűrűségétől; 

 a fém, illetve ötvözet felületi állapotától; 

 a közeg minőségétől, mozgásától és hőmérsékletétől. 

Filmképző inhibitorok. Ezek az inhibitorok a felületen vékony, néhány molekulányi filmet 

képeznek, és ezzel elzárják felületet a környezettől. A képződött film az inhibitor és a fém 

nehezen oldódó termékeiből áll. A filmek dinamikusak, ami azt jelenti, hogy a felületen ál-

landóan képződik és „oldódik” is a film. 

Gőzfázisú inhibitorok. (Fő hatóanyag a diciklohexil-ammóniumnitrit.) Ezeket, az inhibitoro-

kat főleg járművek, alkatrészek, főegységek szállításakor használják. Közönséges hőmérsék-

leten magas a tenziójuk, azaz párolognak, és a védendő fémre csapódva filmképző inhibitor-

ként viselkednek. Csomagoló anyagba itatva, sőt műanyag fóliára felvive is használják. Az 

alkalmazási területeket a 8.2. ábrán tanulmányozhatjuk. 



8. A KORRÓZIÓVÉDELEM MÓDJAI  89 

 Lábody Imre, BME www.tankonyvtar.hu  

 
8.2. ábra: Gőzfázisú inhibitorok felhasználása 

 

Az inhibitorokat a gépjárműiparban, a gépjárműben lévő folyadékokban: fagyálló hűtőfolya-

dék, téli szélvédőmosó folyadék, szezonális gépeknél a motor-, és a hidraulika olaj, tárolásnál, 

szállításnál a védőolajban, illetve védőzsírban használnak.  

Vannak olyan esetek, pl. az üregvédő anyagoknál, ahol ún. kétfázisú inhibitorokat használnak. 

Ezek a típusok mind szerves fázisban, mind pedig vizes fázisban képesek oldódni, így a jó 

üregvédő anyag a védőfilm alatt megrekedt vízcseppet is semlegesíti. Ezek az anyagok 

trietanolamin olajsavas észterei, illetve észter sói. A korrózióvédő hatást a trietenolamin nit-

rogénjének szabad elektronpárja biztosítja, az olajsav (vagy hasonló telítetlen szerves sav) az 

oldhatóságot állítja be. 

 

8.4  Szerves bevonatok 

A fémek védelmére már az ókorban alkalmaztak valamilyen szerves bevonatot. Ez kezdetben 

állati eredetű zsír volt, később természetes viasz, majd természetes alapanyagú festék. Az ipar 

fejlődésével a bevonó anyagok széles skálája alakult ki, az ipar illetve a felhasználók igényei-

nek megfelelően. A védelem hossza alapján megkülönböztetnek, ún. átmeneti korróziógátló 

és tartós védelmet, biztosító anyagokat. Ez utóbbihoz tartoznak a festékek, műanyag, és vas-

tag bevonatok. 
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8.5 Átmeneti korrózióvédő anyagok 

Az átmeneti korróziógátló anyagok funkciója ideiglenes, hosszabb rövidebb időre szóló véde-

lem biztosítása bármilyen fémből készült terméknek. Az említett ideiglenes időszek lehet né-

hány óra vagy nap (gyártásközi védelem), néhány hét vagy hónap (tárolási védelem), néhány 

hónaptól egy-két évig (szállítási védelem). 

Az átmeneti védőanyagokat feloszthatjuk típus szerint: 

 olajok; 

 zsírszerű anyagok; 

 viaszok; 

 polimer anyagok; 

o lemosható, 

o lehúzható, 

 egyéb filmképző anyagok; 

 kontakt inhibitorok; 

 párolgó inhibitorok; 

felhasználás szerint: 

 gyártásközi; 

 rövid raktározási; 

 tárolási; 

 szállítási  -  belföldi; 

o transzkontinentális; 

 tartós. 

Kiválasztási szempontok: 

Gyártásközi védelem. Két megmunkálási fokozat között 1-2 nap várható. Célszerű olyan 

védőolajat találni, amely vízkiszorító, ha az előző megmunkáláskor emulziót használtak. 

Olyan védőolajat kell választani, amelyik összefér a következő megmunkálási fázisnál hasz-

nált megmunkáló olajjal.  

Kész alkatrésznél olyan védőanyagot kell választani, amelyik nem zavarja a későbbi beépítést. 

Ha még festeni kell a munkadarabot, akkor könnyebb a választás, mert a festés előtt úgyis 

zsírtalanítani kell. 

Gyártásközi védelemre főként olajokat használnak, amelyek tartalmaznak megfelelő inhibi-

tort. Ritkán, olyan helyeken, amelyeket a felhasználáskor kennek, lehet védőzsírt is alkalmaz-

ni, ha az összefér a későbbi kenőzsírral. Védőzsírokhoz ritkán használnak lítiumbázisú zsírt, 

ezért élettartam kenési helyeken csak akkor használható, ha a járműgyártó engedélyezi, vagy 

előírja. 

Rövid raktározási védelem. A beérkező nyersanyagot, vagy a félkész terméket gyakran né-

hány hétig is tárolni kell. Rövid tároláskor elég a védőolaj (zárt térben biztosan), fedett térben 

a védendő anyagot védeni kell az esőtől, hótól (letakarás) és ebben az esetben is elegendő a 

védőolaj. 

Tárolási védelem. Nyersanyagnál célszerű védőviaszt alkalmazni (kapható vékony, 10-12 

mikron vastagságot adó védőviasz, amelynek védőhatása 6-12 hónap). Ha a tárgyat szabad 

téren tárolják, feltétlenül védeni kell az esőtől, hótól. 
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Szállítási védelem. A belföldi szállításnál a védelem hasonló a raktározási védelemhez. Ten-

geri szállításkor a jó csomagolás mellett megfelelő védelmet kell adni, mint a szállított egység 

külső bevonatának, mind pedig a belső, például az elektromos vezérlő egységnek. Ezekben az 

esetekben van nagy szerepe a párolgó inhibitoroknak. 

Tartós védelem. Bizonyos esetekben átmeneti védelemről beszélünk gépjárművek esetében az 

alváz és üregvédelemről, annak ellenére, hogy 3-5-éves védelmi időről van szó. 

A védőanyagok kiadóssága: 

 a védőolajok 1-2 mikron vastagok, ha nehezebb olajból készül, lehet 5-7 mikron; 

 a védőzsírokat általában kenik, itt nincs értelme rétegvastagságról beszélni; 

 a védőviaszok 7-20 mikronig felhordási sűrűségüktől függően. 

Az átmeneti védőanyagok, felépítését azért kell részletesebben tárgyalni, mert sokan a közön-

séges adalékolatlan ipari olajokról azt hiszik, hogy azok is kellően védenek. Az ötvenes évek-

ben sokan a fáradt olajat használták alvázvédő gyanánt, és nehezen lehetett megmagyarázni, 

hogy azt az olajat azért kellett lecserélni, mert a benne lévő bomlástermékek (pl. savak) már 

károsították a motort. 

Az átmeneti korróziógátló anyagok felépítése: 

 filmképző  -   olaj, zsír, viasz, lakk; 

 felületi feszültség csökkentő; 

 oxidáció-stabilitást növelő; 

 vízkiszorító; 

 korróziógátló (inhibitorok); 

 oldószer; 

 tapadásjavító. 

Minden gyártó komplett védőanyag családot ajánl. Egy adott technológiába akkor lehet gaz-

daságosan beépíteni a védőanyagokat, ha több cég termékét is kipróbálják, mert azonos védő-

hatás mellett több tulajdonság (viszkozitás, az adott ipari légkörben a védőhatás, az eltávolít-

hatóság) jelentősen eltérhet. 

8.6 Műanyag bevonatok 

A műanyag bevonatok előnye, hogy egy rétegben vastag, összefüggő, pórusmentes bevonat 

érhető el. Meleg technológiával szórják, vagy ráolvasztással alakítják ki a bevonatot. A legel-

terjedtebb az ún. rilzánozás (az elnevezést az első erre a célra kifejlesztett műanyagról, a 

rilzánról kapta). Ennek lényege, hogy a műanyag olvadáspontja fölé melegített munkadarabot 

belemártjuk a fluid állapotba hozott műanyag porba. A forró munkadarabra ráolvad a mű-

anyag. A vastagság a fluid ágyban eltöltött időtől függ. A gépjármű iparban elterjedten alkal-

mazzák ezt a módszert. Kapaszkodók, merevítő rudat, kisebb nagyobb alkatrészek főleg ha-

szongépjárműveknél. Mivel a műanyag kemény és vastag (100-300 mikron), ellenáll a mec-

hanikai igénybevételnek.  

A bevonáshoz használt berendezés igen egyszerű. A fluidizáló kád alján nyílásokat helyeznek 

el, egyenletes lyukelosztásban, hogy a kiáramló levegő egyenletesen oszoljon el. A nyíláso-

kon kiáramló levegő, lebegésben tartja a finom műanyag szemcséket, amelyek felülről bu-

gyogó vízhez hasonlatos képet mutatnak, és ebbe mártják bele a 250-280 °C-ra melegített 

munkadarabot. 
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8.7  Felület előkezelés 

A fémtiszta felületeket a festés előtt célszerű a jobb tapadás, valamint az eredményesebb kor-

rózióvédelem céljából előkezelni. A legfontosabb felület-előkezelési eljárás vasra a foszfáto-

zás, alumíniumra a kromátozás. 

8.7.1 Foszfátozás 

Megkülönböztetünk hideg és meleg technológiát. A meleg foszfátozást kb. 80 fokon  

18-28%-os foszforsav oldatban végzik. Ezzel a módszerrel 5-7 mikron rétegvastagságú vas-

foszfát réteg képződik, amely jó hatásfokkal javítja a festékek tapadását, és zárt térben 4-8 

napig védelmet is ad. 

Az ún. hideg foszfátozás egy kicsit csalóka védelmi módszer. Az általában 18%-os foszforsav 

oldat vegyes foszfátréteget képez. Ez azt jelenti, hogy a felületen egyaránt található primer, 

szekunder és tercier foszfát. Az első kettő vízoldható, csak a tercier foszfát adja a védőhatást, 

és ez semleges. A másik kettő egy, vagy két hidrogén iont tartalmaz, tehát savas jelegű. A 

gyártók különböző adalékokkal (aktivátorok) igyekeznek minél több tercier foszfát képződé-

sét elérni, de ez nem valósul meg teljes mértékben. A technológia szerint többször kell fel-

kenni a folyadékot a felületre, majd hagyni kell megszáradni. Az esetek nagy részében fehér 

por képződik a felületen, ami az alsóbb értékű foszfátokból áll. Ezt a port el kell távolítani (pl. 

lekefélni), de a legcélszerűbb nátriumhidrokarbonátos oldattal leöblíteni. Ekkor semlegesítjük 

a fölösleges sav maradékát. Hideg foszfátozással vékony, 1-3 mikron foszfátréteg érhető el. 

Ezt a módszert főként javításkor alkalmazzák. Ügyelni kell arra, hogy az esetleg lecsurgó 

foszforsav ne károsítson elektromos, vagy elektronikus szerkezeti egységet. 

8.7.2 Kromátozás 

A kromátozást részben alapfémek (főként alumínium vagy cink), de főleg galvanikus bevona-

tok védelmére használják. A kromát réteg, különböző színű lehet, önmagában is jó védelmet 

ad a cinknek és alumíniumnak, de festékalapnak is jó. 

A kromátozást krómsav oldatban, vagy alkálikromát tartalmú oldatban végzik. A horgany 

kromátozásakor az oldat pH-jától függően változik a kromát réteg színe, a fénylő világostól 

(galvanikus krómbevonat fényével vetekedő) a sárgán keresztül (ez a szín a leggyakoribb és 

jellemző a kromátozott felületekre) a sötétzöldön keresztül a feketéig terjed. A sötétebb színek 

ellenállóbbak. 

Az alumínium kromátozása festés előtt szükséges. A kromátozott felület a műanyag bevonás-

hoz is előnyös. Az alumínium kromátozásakor az oldat fluoridokat is tartalmaz, A fluorid  az 

alumínium felületén lévő természetes oxidréteget távolítja el, megnyitva a felületet a króm-

savnak. 

8.8 Festés 

A festés a legősibb korrózióvédő eljárás. Az ókorban még főként esztétikai célokat szolgál, a 

fémek megjelenésével a korrózióvédelmi hatás is előtérbe került. Időszámításunk előtt az 5. 

században, Indiában és Babilóniában már használtak kötőanyagokat, a 3. században az egyip-

tomiak már művészi módon használták a színeket. Időszámításunk kezdetén ismerték a „sel-

lak” alapú lakkokat, a 8. században pedig már száradó olajokat is használtak. A legnagyobb 

fejlődés a 19. században következett be, amikor az ipari forradalom idején a pigmentek és 

műgyanták gyártása kezdődött. 

A festésnek ma három célja van: 

 a termék védelme; 

 a tetszetős külső; 
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 a higiéniai követelmények kielégítése. 

A festék napjainkban egy bonyolult fiziko-kémiai rendszer, amely az alábbi összetevőket tar-

talmazza: 

 filmképző anyagok; 

 pigmentek; 

 töltőanyagok; 

 oldószerek; 

 speciális adalékanyagok. 

A felhasználási céltól függően a komponensek megválasztásával egymástól meglehetősen 

eltérő festékek állíthatók elő. 

A festést általában több rétegben alkalmazzák bevonatrendszert alakítva ki: 

Egy festékbevonat rendszer három fő rétegből áll: 

 alapozó; 

 közbenső; 

 fedő réteg. 

Ezeken belül a fent említett fő alkotóelemek aránya változik. 

8.8.1 Alapozó festékek 

Az alapozó festék a tuljdonképpeni korróziógátló réteget biztosítja. Ezért nagy a 

korróziógátló pigmentek aránya a filmképző anyaghoz képest. A rétegen belül ugyanis 

kell bizonyos mozgásteret biztosítani a korróziógátló pigmentnek, ha sérül a bevonat, 

vagy diffúzió, esetleg egyéb folyamat révén nedvesség jut a fémfelületre. Az alapozó fes-

ték általában vékony, vastagsága átlagosan 20-25 mikron. Kopásállósága sem nagy. Színét 

általában a korróziógátló pigment színe határozza meg, jellegzetesen beige, szürke vagy 

zöldes. A bevonatrendszer elemeinek a színét úgy alakítják ki, hogy követni lehessen a 

rétegszámot. A kivitelezők ugyanis hajlamosak elhagyni egy-egy réteget, ha ugyanoly 

színű anyagból két réteget kell felvinni. 

8.8.2 Közbenső rétegek 

A gyakorlatban ezeket, a festékrétegeket töltőalapozóknak nevezik. Ezekben a töltőanyag van 

nagyobb mennyiségben, ez (esetenként ezek) a réteg adja a bevonat testességét. Ide sorolják a 

késkitteket is, mert ezek is a bevonatrendszer egyenletességének kialakításában játszanak sze-

repet. Ezek az anyagok jól csiszolhatók, a festési technológia szerint alakítható a száradási 

idejük, színük általában sárgás, nyers színű. 

8.8.3 Fedő rétegek 

A fedő rétegek adják a bevonatrendszer „szépségét”. A fedő rétegnél (nem véletlenül nevezik 

fedő zománcnak) néhány különleges esettől eltekintve (matt lakkok), a bevonat fénye, színe, 

esetleg textúrája a fontos követelmény. Ezért a fenti alkotók közül a filmképző anyag, vala-

mint a színező pigmentek vannak nagyobb mennyiségben. Ezeknél fontosak a különleges 

adalékok, mint például az UV állóságot, az oxidációs stabilitást növelő, öregedést gátló stb. 

adalékok. 
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8.8.4 Filmképzők 

A festékanyagok rendkívül széles skálán mozognak. Általában a filmképző anyag típusa sze-

rint csoportosítják. A rendkívül széles skálából csak a gyakori típusokat soroljuk fel, ugyanis 

a felhasználásnál a gyártó mindig részletes alkalmazási utasítást ad. A gyakrabban használt 

festéktípusok: 

 természetes alapú szintetikus anyagok;  

 cellulóz származékok; 

 kaucsuk származékok (pl. klórkaucsuk); 

 műgyanták: 

o fenol gyanták; 

o alkid gyanták; 

o poliészter gyanták; 

o szilikonok; 

o epoxi gyanták; 

o poliuretánok. 

A járműiparban valamilyen festési célra biztosan használják alapanyagként ezeket, a gyantá-

kat. 

Ahhoz, hogy a festék megfelelő formában (rétegvastagság, egyenletesség stb.) a felületre ke-

rülhessen felhordásra alkalmas állapotban, kell előállítani. Erre valók az oldószerek. Az oldó-

szerek is igen nagy választékban fordulnak elő, korábban szerves oldószereket használtak, 

napjainkban környezetvédelmi okokból (szigorú oldószer-emissziós értékek miatt) egyre job-

ban terjed a víz, mint festék oldószer. 

8.8.5 Pigmentek 

A festékekben lévő szilárd szemcséket pigmenteknek nevezik. Céljuk a korrózióvédelem, 

valamint a szín, a különböző effektusok (metál, gyöngyház stb.) elérése. Anyaguk lehet szer-

ves, ezek főleg színező és korróziógátló, és szervetlen anyag (fém, korund, gyémánt stb.) 

Méretük igen változó. A klasszikusnak nevezhető pigmentek mérete 1-20 mikron, az újabban 

alkalmazott „nanopigmentek” 20-100 nm (nanométer) szemcseméretűek. Utóbbiak főként 

kopásállóság növelő adalékként, valamint effektlakkokban alkalmazzák. 

8.8.6 Töltőanyagok 

A töltőanyagok semleges ásványőrlemények, vagy szintetikus anyagok, testessé teszik a fes-

téket, szépen kiegyenlítik a felületi egyenlőtlenségeket, a sok töltőanyagot tartalmazó közben-

ső festékek (töltőalapozók). 

A gyakoribb töltőanyag típusok: 

 kréta;  

 kvarcliszt; 

 dolomit; 

 grafit; 

 mesterséges szilikátok, szilíciumoxid stb. 

A töltőanyagok csökkentik az anyag zsugorodását, tixotropizálnak, ami különösen a szórható 

töltőalapozóknál lényeges. 
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8.8.7 Oldószerek 

Az oldószerekkel biztosítják a festékek felvitelre alkalmas konzisztenciáját. Más viszkozitású 

anyag kell az ecseteléshez, más a szóráshoz, megint más a mártásos eljárásokhoz. 

Sokáig az oldószer valamilyen szerves anyag (benzin, petróleum) vagy szerves anyagok keve-

réke (szintetikus hígító stb.) volt, a környezetszennyezés (a szárításkor az oldószer a levegőbe 

kerül, és csak költséges elnyelető berendezésekkel lehet megkötni) csökkentése érdekében 

manapság egyre jobban terjednek a vizes festékek. 

A környezetvédelmi hivatalok minden festőüzemet fenntartó cég számára meghatározzák az 

levegőbe kerülő oldószerek maximális értékét (oldószer-emisszió), és ennek túllépése komoly 

büntetéssel jár. Ezért természetes, hogy a felhasználók igénylik a vizes bázisú festékeket. 

Forgalomban vannak ún. oldószermentes festékek is, ezeknek a filmképző összetevőjük olyan 

állapotban van, hogy nem kell a viszkozitást oldószerrel a felhordási technológiához igazítani. 

8.8.8 Különleges adalékanyagok 

A fentieken kívül a festékek tartalmazhatnak a speciális igénybevételekre készült festékeknél 

egyéb adalékokat is. Ezek választéka igen széles, de szinte minden festékben találhatók kö-

tésgyorsító (szikkatív), UV állóság javító, öregedés gátló adalékokat. 

 

8.9 Nanotechnológia a korrózióvédelemben 

A nanotechnológia valósággal berobbant az elmúlt tíz évben a technikába. A nanoméretű ré-

szecskék tulajdonságai sok olyan megoldást lehetővé tesznek, amelyet ezelőtt nem ismert a 

technológia. Érdemes tehát a járműipar szempontjából részletesebben is megismerkedni a 

nanoméretű részecskék felhasználási lehetőségeivel. 

A karbantartás és a javítástechnológia új kihívások elé néz. Ennek okozója pedig a nanotech-

nológia. A nanotechnológia az elmúlt években hatalmasat fejlődött, és ma már eddig elkép-

zelhetetlen távlatokat nyitott meg a mindennapi élet szinte minden területén. Számunkra a 

gépgyártás, a festékgyártás, a kenéstechnika területén elért eredmények a legérdekesebbek, 

mert ezek hatása a karbantartásra még egyelőre csak kevéssé ismertek, de mielőbb fel kell 

készülni a nanotechnológiával készült anyagok kezelésére. 

8.10 Mi lényegében a nanotechnológia? 

Ma már minden felsőfokú tanintézetben foglalkoznak a nanotechnológiával, azonban vé-

leményünk szerint a karbantartással foglalkozó szakemberek számára sem haszontalan, ha 

összefoglaljuk azokat az eljárásokat, amelyek segítségével különleges tulajdonságú gépele-

meket, bevonatrendszereket lehet előállítani. Ezek ismeretében kijelölhetjük a karbantartási 

technológiák várható irányait. 

Szélesebb ismeretek a nanoméretű részecskék tulajdonságaival kapcsolatban 2000-ben 

Gleiter munkássága révén váltak ismertté. Eszerint a <100nm-es vagy annál kisebb szemcse-

méretű anyagok tulajdonságai jelentősen eltérnek az azonos összetételű, de nagyobb szem-

csékből álló anyagok tulajdonságaitól. A vizsgálatok általában a korábbiaknál kedvezőbb 

használati (mechanikai, mágneses, korróziós stb.) tulajdonságokra utaltak. Az anyagokat fel-

építő egységek méretének csökkentése a termékeket esetenként új funkciók (gyakran 

multifunkciók) betöltésére is alkalmassá teheti 

A nanokristályos anyagokat sokféleképpen elő lehet állítani. A BAYATI a nanotechnika 

egyik fejlesztő bázisa Magyarországon. Az alábbi technológiákat alkalmazták (8.1. táblázat). 
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8.1. táblázat: A nanokristályos anyagokat előállító technológiák csoportosítása a kiinduló fázis hal-

mazállapota szerint, a keletkező anyag nanodimenzióinak feltüntetésével 

 
 

 

A bevonat rendszerekhez alkalmazható nanotechnológiák két nagy területre oszthatók: 

 1 a fém felületén kialakított nanorétegek; 

 2 a közegben (a festékben) alkalmazott nanorészek. 

A fém felületén kialakított rétegek a festék tapadására vannak jótékony hatással, ezzel egyide-

jűleg korróziógátló hatásuk is van. Ezek a rétegek lehetnek: 

 természetes vagy hőkezeléssel előállított nanoszerkezetű felületi oxid rétegek; 

 felületmódosító kémiai eljárással készült: 

o önszerveződő rétegek; 

o szol-gél eljárással készült rétegek; 

o Langmuir-Blodgett technikával készült rétegek; 

 elektrokémiai bevonatok: 

o pulzáló elektrokémiai leválasztás; 

o nanopórusos anyagok előállítása; 

o lézertechnikával előállított bevonatok. 

A nanotechnológiával készült felületi rétegek jelentősen megnövelhetik pl. a csúszó, gör-

dülő alkatrészek felületi tulajdonságait, amivel tovább növelhető a karbantartási ciklus. Kér-

dés, hogy ezek milyen hatással lesznek az alkatrészek áraira? 

A nanotechnológiával készült felületi rétegeknél a mechanikai tulajdonságok javulása nem 

jár együtt a felület korrózióállóságának javulásával is. Ennek több oka van. A fizikai tulajdon-

ságokat javító anyagok általában nem rendelkeznek korróziógátló tulajdonsággal, mint pl. a 

korróziógátló pigmentek, így csak azt a felületdarabot védik, amelyet letakarnak. Egy szilíci-

umdioxid nanorétegtől nem várhatunk pl. egy foszfát réteggel azonos védelmet, ha tehát va-

Kiinduló fázis Technológia A termék jellege*  

Gáz-gőz Inert gázos kondenzáció 3 D 

PVD: párologtatás és por-

lasztás 

1 D 

Plazmatechnológiák 3 D 

CVD 3 D, 2 D 

Kémiai reakciók 3 D 

Folyadék Gyorshűtés 3 D 

Elektrokémiai leválasztás 1 D, 3 D 

Kémiai reakciók 3 D 

Szilárd Mechanikai őrlés 3 D 

Devitrifikáció 3 D 

Lézeres abláció 3D 

Szikraforgácsolás 3 D 

Mechanofúzió 3 D 

*
részecske, szemcse (3D), szál, tű (2D), vékonyréteg, film (1D) 
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lamilyen okból meg akarjuk takarítani a foszfátozást, a nanorétegen kívül klasszikus átmeneti 

védelem (korróziógátló olaj vagy zsír) is szükséges. Egy ilyen kombinált bevonattal, sokkal 

kisebb költséggel lehet elérni ugyanazt a hatást. Nanorétegű védelem viszonylag durva felüle-

ten azért sem gazdaságos, mert csak viszonylag vastag réteggel lehet elérni a 100%-os lefe-

dettséget. 

Az oldatokban az ún. önszerveződő rétegek a legjelentősebbek. Ezek a rétegek nagyfokú 

rendezettsége és szoros illeszkedése, pl. befolyásolják a felület nedvesítő képességét, 

tribológiai tulajdonságait, nano-keménységét, ezen kívül még korróziógátló tulajdonsága is 

lehet.  

A fenti módszerekkel speciális pigmentek is előállíthatók, mivel a pigment szemcse felüle-

tén tetszőleges nanoréteg alakítható ki. 

8.10.1 Felületvédelem nanoszerkezetű rétegekkel 

A festékekben legtöbbnyire nanokompozitokat használnak Ezek segítségével speciális op-

tikai, mágneses, önkenő, öntisztító, hőálló, karcálló, öngyógyító festékbevonatok állíthatók 

elő. 

A nanotechnológia a járműgyártás területén – a fentiek alapján – rendkívül széles körben 

alkalmazható. A felületen kialakított monomolekuláris rétegekkel módosított fizikai tulajdon-

ságokkal most nem foglalkozunk részletesen. Jelen előadásunkban csak a nanotechnológia 

felhasználásával készült festékbevonatokkal, és azok lehetséges javítástechnológiájával fog-

lalkozunk. 

A nanoméretű pigment szemcsék meglepő tulajdonságokat kölcsönöznek a bevonatoknak. 

Úgy viselkednek, mintha a makrofizika törvényei nem vonatkoznának a festékrétegre. Talán 

legjobban a szupravezetéshez hasonlítható néhány jelenség. Ahogy a szupravezetésnél a hő-

mérséklet csökkentésével egy ponton megszűnik a fém ellenállása, itt a szemcseméret csök-

kenésekor egy ponton a fény áthatol rajta, mert a mérete kisebb, mint a fény hullámhossza.  

A festékekben a nanoméretű részecskék hatása két csoportra osztható: 

 a festék kötőanyagára gyakorolt hatás; 

 a festék fizikai tulajdonságaira gyakorolt közvetlen hatás. 

A festékek kötőanyagai általában óriás molekulák, amelyek kémiai (härter) vagy fizikai 

(nedvesség) hatásra térhálósodnak. A kikeményedés előtt az óriásmolekulák gyakorta össze-

csavarodnak és ezek a kikeményedés során, rendezetlen térszerkezetet vesznek fel. Ez meg-

változtatja az elvárt rugalmassági és keménységi jellemzőket. Ha a festékgyártás során 

nanoméretű részecskéket kevernek a kötőanyagba, a kikeményedés során ezek beépülnek az 

óriásmolekulákba, és sokkal rendezettebb molekulaszerkezetet (esetenként teljesen rendezett 

térhálós szerkezetet) hoznak létre. A nanorészecskék számával tetszés szerint alakíthatjuk a 

festékréteg rugalmasságát. A bevonatrendszer egyes rétegeinek tulajdonsága így az igények-

nek megfelelően alakítható ki, a szabályozható szerkezettel csökkenteni lehet a réteg pórus-

számát, és ez által csökkenthető a réteg, illetve a bevonat rendszer vastagsága. 

A festékbevonat fizikai tulajdonságait eddig döntő mértékben a filmképző kötőanyag hatá-

rozta meg. A nanoméretű adalékok segítségével meglepő új tulajdonságok jelentek meg. Pl. a 

színtelen fedőlakk kopásállóságát, jelentősen megnövelik a nanoméretű szilícium-, vagy alu-

míniumoxid szemcsék anélkül, hogy megváltoztatják a réteg fényáteresztő képességét 

A színező pigmentek területén is egészen új lehetőségek nyíltak meg. Az előbb említett 

szilícium és alumíniumoxid 30-100 nm-es lapkáira rávihető néhány nanométer vastagságú 
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egyéb oxid (titán-, vagy vasoxid) amelynek hatására a részecske különböző pontjain más-más 

lesz a fényvisszaverődés. Ezekkel, a pigmentekkel nagyon szép gyöngyházhatás érhető el, 

ami természetesen kombinálható a klasszikus „metal effekt”-tel. A különböző mértékű fénytö-

rés révén szép mélységi hatás is elérhető, ami azt a benyomást kelti, mintha belelátnánk a fes-

tékréteg mélységébe. Miután a néhány nanométeres szemcsék a látható fény hullámhossz tar-

tományában vannak, a járműlakkoknál eddig ismeretlen opalizáló hatást is el lehet érni. 

A járműfestésnél a nanotechnika csúcsa minden bizonnyal a kaméleon lakk lesz, amely 

gombnyomásra fogja változtatni a színét az autóvezető hangulata szerint.  

A pigmentek méretének hatására Yang és munkatársai adnak érdekes példát. Különböző 

méretű ZnO pigmentek hatását vizsgálták poliuretán festék tulajdonságaira. Megállapították, 

hogy ugyanaz a védőhatás mérhető normál méretű pigmentek esetén, ha  

a pigment/kötőanyag arány: 1, nanoméretű pigmentnél: 0,3.  A vízáteresztő képesség jóval 

alacsonyabb a nanoméretű pigmenteket tartalmazó festéknél, ezen kívül jobb a korrózióálló-

ság, és tömörebb a réteg.  

A járművek és egyéb gépi berendezések festékbevonat rendszere a nanotechnológiát al-

kalmazó bevonatrendszer esetén az alábbiak szerint módosul: 

 alapozó réteg cca.: 20-22 mikron 

 közbenső vagy töltő réteg: 30-32 mikron 

 fedő réteg cca.: 60 mikron, amelyből a színező réteg cca.: 16-20 mikron, a színtelen 

fedőlakk cca.: 40 mikron. 

Külön kell foglalkozni a színtelen fedőlakkal, amelynek a kopásállósága nagyságrenddel 

jobb, mint a normál lakkoké. A kutatóintézeti mérések szerint (Wissenschaftler des Leibniz-

Institutes für neue Materialien GmbH) a 15 nm-nél kisebb alumíniumoxid kerámia szemcsé-

ket tartalmazó színtelen lakk 200 automatamosó alagútban elvégzett mosás után még nem 

károsodott. Hasonló hatást mértek gyémántszemcsék alkalmazásával. A mesterséges gyémánt 

készítés technológiájának módosításával (4000ºC és cca. 100000 bar) nanoméretű színtelen 

gyémántszemcséket nyernek, amelyek ugyancsak jól használhatók a festékgyártásban. A na-

gyobb festékgyárak kísérleti festékei nemcsak a fizikai és kémiai ellenálló képességben mu-

tattak az eddigieknél jobb eredményt, hanem a festékréteg tapadó képessége is javult az ala-

pozó rétegen. 

A fenti lakkok a kopásállóság mellett igen jó vegyszerállóak, és kevésbé szennyeződnek 

(bizonyos fokig portaszítóak), nem mattulnak.  

A haszongépjárművek festésénél figyelemre méltó a graffitinek „ellenálló” festék alkalma-

zása. Ezek felületén az egykomponensű akril-festékek, amelyet a graffitisek használnak, nem 

tapadnak, így egyszerűen lemoshatók. Elképzelhető, hogy a jövőben a MÁV is eredményesen 

küzdhet az „önmegvalósító művészek” ellen. 

A nagy kopásállóság és a szennyezést taszító tulajdonság a javíthatóságot komplikálttá te-

szi, ezért a javításbarát megjelölést erősnek tartjuk. Javításukkor a javító festék tapadásához 

megfelelően feldurvított felületet kell biztosítani, amelyhez a magas szintű csiszoló anyag ma 

még csak fejlesztési stádiumban van. Mivel a javító festék általában eltér a gyárakban alkal-

mazottaktól, megfelelő javító festék kidolgozása sem lesz egyszerű a festékgyáraknak. Nincs 

információnk az egyéb lehetséges buktatókról, ami a javító festésnél napi problémát jelente-

nek. (pl. Egy oldószeres festékrendszerrel festett két éves gépkocsi javításához a gépkocsit 

gyártó cég nem szállított oldószeres javító festéket, az „új” vizes bázisú javító festékkel képte-

lenek voltak a szervizben ugyanazt a metál-effektet elérni a javításkor.) Egy opalizáló, vagy 
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gyöngyház hatású lakk javítása, csak akkor lehet 100%-os, ha a festékgyártó cég készre kevert 

(vagy keverhető) javító festéket is forgalomba hoz. 

Lehet, hogy az UV sugarakra kötő bevonatok is alkalmazhatók lesznek a járműiparban. A 

nanoszemcséket tartalmazó oldószermentes bevonó anyagok igen vékony rétegben rendkívüli 

kopás-, és karcállósággal rendelkeznek. Jelenleg mobiltelefonok, és laptopok képernyőit von-

ják be ilyen fedő rétegekkel. Az oldószermentes, folyadék fázisban felhordható lakk száradási 

ideje szobahőfokon több óra, 60 ºC-on kb. 40 perc, UV sugárzás hatására 4 másodperc.  

A rendszer „Ecology Coatings” névre hallgat, szimbolizálva minimális környezetkárosító 

hatását. Elképzelhető, hogy a fedőzománcok színtelen rétegének vastagsága ily módszerrel 

tovább csökkenthető. A 2007. évi irodalmi adatok szerint a kutatás teljes gőzzel folyik. A fen-

tiek alapján a nanotechnológia alkalmazásával teljesen új színvilág jelenhet meg a közeljövő-

ben a különböző autótípusoknál. Az elmúlt évek autószalonjain már látható volt néhány ún. 

„Konzept-Autó” ilyen lakkokkal festve. Nem kell sok idő ahhoz, hogy a szériagyártásban is 

megjelenjenek ezek a festékek, amelyek javítása nem lesz egyszerű dolog. 

8.10.2 A nanoszemcsék egészségügyi hatásai 

A nanoméretű „porok” méretükből adódóan ártalmasak lehetnek az egészségre. A külön-

böző fémoxidok egy része hatástalan a bőr külső felületére, a hámsejtek méretnél kisebb 

szemcsék behatolhatnak a sejtek közé, és ott hatásuk nem teljesen tisztázott. A kozmetiku-

mokban használt nanoméretű oxidokat biztosan vizsgálták (pl. titándioxidot), egyebekről 

megbízható hatásvizsgálat még nem ismert. A „nano-adalékok” és a festékek gyártása során a 

megfelelő védőintézkedések meghozhatók, de a javításnál (pl. a festék csiszolásánál) esetleg 

felszabaduló nanoméretű porokkal vigyázni kell. A megfelelő védőeszközök használata, 

ezekben az esetekben, az eddigieknél nagyobb figyelmet érdemel. 

Irodalomjegyzék a 8. fejezethez: 

[1] Dr. Lábody Imre: Új perspektívák a korrózióvédelemben a nanotechnika alkalmazásá-

val. Gépgyártás, 2007. 5. szám 40-44. oldal 
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9. Festékfelhordási módok 
A festékfelhordó módszereket különféleképpen csoportosítják. Általánosságban megkülön-

böztetnek kézi-, és gépi felhordást, mártó és szóró eljárásokat. 

9.1 Ecsetelés 

Az ecsetelés a legrégebbi, de még ma is elterjedten alkalmazott festékfelhordási módszer. 

Ecset és henger a két leggyakoribb szerszám. Különböző méretű, vastagságú és finomságú 

szerszámok kaphatók a piacon, a festőnek kell kiválasztania, melyik ecset vagy henger a leg-

alkalmasabb az adott feladat elvégzésére. A járműjavításoknál, esetleg a gyártás végén a fes-

tékhibák javításánál alkalmaznak ecsetelést. 

9.2 Mártás 

9.2.1 Bemerítéses eljárások 

A mártásos eljárások legegyszerűbb módja az, amikor megfelelően beállított viszkozitású 

festékben mártják bele a munkadarabot, majd alkalmas módon lehúzással, lefúvással távolít-

ják el a festék feleslegét. Ez a módszer csak lemezek festésénél alkalmazható, a járműgyártás-

nál egy kész kocsiszekrény mártására nem alkalmas, mert a belső felületek (hossztartók, ke-

reszttartók stb.) így nem festhetők. 

9.2.2 Elektroforetikus eljárások 

Az autóiparban az elektroforetikus eljárások terjedtek el. A módszer lényeg, hogy elektromos 

teret létesítenek a festékfürdőben, amelynek egyik pólusa a festendő tárgy, a másik a pólus a 

kád. Az elektromosan feltöltődő festékrészecskék az ellentétes pólus felé vándorolnak (az 

elektroforézis töltéssel ellátott részecskék vándorlását jelenti elektromos térben, vizes oldat-

ban). A festékrészek kaphatnak pozitív vagy negatív töltést, eszerint különböztetnek meg 

anaforetikus, vagy kataforetikus festést. A gyakorlatban a kataforetikus (KTL) festés terjedt 

el. Az elektroforézis során a töltéssel bíró festékrészecskék az ellentétes töltésű festendő felü-

lethez vándorolnak. A részecskék vizet is visznek magukkal. A felületet elérve ott megtapad-

nak. Az ellentétes töltésű ionok (a vízben lévő szervetlen sókból származó ionok) a másik 

elektródhoz (kád) vándorolnak, és ott attól függően, hogy katód vagy anód a kád, hidrogén 

vagy oxigén képződik. 

A festendő felületre tapadó festékszemcsék koagulálnak a felületen, és a réteg víztartalma 

csökken. A film tehát három, (elektroforézis, elektromos depozíció, és elektorozmózis) 

egyidőben lejátszódó folyamat hatására jön létre. 

Az autógyárak szívesen mutatják meg a sajtoló üzemet, az összeszerelést, sok esetben a mo-

torgyártást is, azonban a fényező üzembe csak a legritkább esetben engednek be látogatókat. 

Ennek oka általában az, hogy a személygépkocsik vevői számára az első „vevőt megfogó” 

tulajdonság a megjelenés (forma, fény, szín), aminek kivitelezését minden autógyár igyekszik 

titokban tartani. Ezzel úgy érzik, hogy bizonyos lépéselőnyt tudnak tartani a konkurensekkel 

szemben. Ez a titkolózás a haszongépjárműveknél, autóbuszoknál nem észlelhető. A VW kis-

teherautó üzemének festési technológiáját részletesen bemutatják a látogatóknak. 

 

Az elektroforetikus módszernél a belső felületek árnyékolt részének bevonását segédelektró-

dok alkalmazásával oldják meg. Segédelektródot akkor kell alkalmazni, ha a szerkezet átmenő 

furatai, üregei, a furat hossza (L) és keresztmetszetének (D) aránya nagyobb 1/8) Ezzel elérik, 
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hogy a kocsiszekrény teljes (külső, belső) felületén egyenletes, általában 20 mikron vastagsá-

gú alapozó réteg alakuljon ki. Festetlen felület csak a lemez-átlapolásoknál marad. 

Az elektroforetikus módszerrel nyert bevonatot magas hőmérsékleten kell „beégetni”. Ez  

140-160 
o
C kamrahőmérsékletet jelent. Ezen a hőmérsékleten a festékréteg megolvad, és 

egyenletes, pórusmentes, pórusmentes réteg keményedik ki.  

9.3 Szórás 

A festékek leggyakoribb felhordási módja a szórás. A szórás külső energia felhasználásával 

két fő csoportra osztható, levegő, és levegő nélküli (airless) szórásra. 

9.3.1 Levegős szórás 

A levegős szórás elve az, hogy nagynyomású levegő mozgási energiája szívja be a szórófejbe 

a festékanyagot, és a szórófejben a kilépő festék-levegő elegyben a levegő energiája porlasztja 

szét a festéket. A szórás minőségét az ún. szóráskúp határozza meg. Az optimális szóráskúpot 

a festék viszkozitása, a levegő nyomása, és a festék-levegő arány szabja meg. A szóráskép 

függ a szóráskúpban a festék eloszlásától, valamint a pisztoly és a szórt felület távolságától. A 

szóráskép általában kör alakú, középről kifelé ritkuló festékszemcsékkel (lásd 9.1 ábra). 

 
9.1. ábra: Levegős szórópisztoly szórásképe. 

 A levegős szórást a kisebb felületek festésénél használják, minőségi felületek előállítására. A 

szórópisztoly alsó, vagy felső tartályos lehet. Az utóbbinál a gravitációt is kihasználja a pisz-

toly. A tartályok ritkán nagyobbak ½-1 liternél, mert fontos a szóráskor a könnyed csukló 

mozgás, és ez nehéz szórópisztollyal nehézkes. Néhány pisztolytípust a 9.2. ábra mutat be. 

 

 
9.2. ábra: Különböző levegős szórópisztolyok a Graco katalógusból. 

 

A levegős pisztolyok 4-10 bar préslevegő nyomással dolgoznak. A levegőnek víz és olajmen-

tesnek kell lennie. Mivel a kompresszorokból mindig kerül olaj és víz a préslevegőbe, a fes-

tékszóró berendezés előtt felszerelnek, egy ún. víz- és olaj leválasztót (9.3. ábra). 
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9.3. ábra: Víz, és olajleválasztó (Norgren katalógusból) 

 

9.3.2 Levegő nélküli (airless szórás) 

Ennél a módszernél levegő nélkül porlasztják a festéket a bevonandó felületre. A szóráshoz 

szükséges nyomást (60-200 bar) pneumatikus, illetve elektropneumatikus úton állítják elő. Az 

első esetben a szükséges nyomást egy 5-8 bar préslevegővel meghajtott motor által mozgatott 

dugattyú állítja elő, míg a második esetben elektromos energiával működtetnek egy memb-

ránt, amely előállítja a szükséges nyomást. A levegőmotoros rendszerrel sűrűbb, konzisztens 

anyagok is szórhatók, a membrános rendszert inkább festékszórásra használják. 

A levegő nélküli szórásnál a szóráskép nem kör alakú, hanem erősen elnyújtott ovális. (Speci-

ális célra, például alvázvédő anyagok szórásához különleges szórásképű szórófejek is kapha-

tók - lásd az alvázvédelemnél a TKD rendszert). Az airless módszernek több előnye is van a 

levegős szóráshoz képest: 

 kevesebb a mellészórás; 

 kisebb oldószertartalmú anyag is szórható; 

 nagyobb a kapacitás (2.5-3x nagyobb); 

 nagyobb viszkozitású, vagy tixotrópos anyag esetén vastagabb réteg alakítható ki; 

 könnyű, kicsi a szórópisztoly; 

 kevesebb az oldószer gőz, kisebb elszívó kapacitás szükséges. 

A legnagyobb szemcseméret, ami még problémamentesen szórható, 100 mesh (szitaméret, 

1 négyzetcentiméterben 100 találkozási pont van). 

Az airless szórás hátránya, hogy az ún. „hochglanz”, azaz a magasfényű bevonatok nem állít-

hatók elő. (Az utóbbi időben néhány autógyár már kidolgozott olyan automatákat, ahol a fe-

dőzománcot is levegő nélkül szórják, és elfogadható fényt kapnak. Az airless szórást a jármű-

iparban főként a közbenső rétegek (szórókitt) felhordására használják, a hajókon a teljes víz 

alatti felület minden rétegét, valamint a felépítmény alapozását, és a közbenső rétegeit airless 

szórják. Ugyanez vonatkozik a haszongépjárművekre is. 

Gyakran előfordul, hogy a viszonylag nagy kubatúrájú terek belső felületét kell szórni. Ilyen-

kor alkalmazzák, az ún. airmix (levegő rásegítéses) módszert. Ez úgy működik, hogy az anya-
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got nagy nyomással nyomják a szórófejbe, ahol keverik a levegővel, így magas nagy viszkozi-

tású anyagok is (például alvázvédők) jól szórhatók. 

 

9.3.3 Elektrosztatikus szórás 

A módszer lényege, hogy nagyfeszültségű térben a festékszemcséknek elektromos töltést 

adunk, és így szórjuk fel az ellenkező töltésű bevonandó anyagra. A gyakorlatban 100-150 kV 

feszültségű, elektrosztatikus térben, a festékrészecskék negatív töltést kapnak, és ezt porlaszt-

ják a pozitív töltésű alkatrész felületére. Ezzel a módszerrel lecsökkenthető, esetenként meg-

szüntethető a mellészórás.  Az a festék szemcse, amelyik a normál levegős szórásnál a cél-

tárgy mellé megy, ennél a módszernél az elektromos tér hatására rákerül a védendő tárgyra, 

akár úgy, hogy megkerüli azt. Az elektrosztatikus szórást rudak, csövek, hálók, rácsok, kisgé-

pek, fémbútorok stb. bevonására használják. 

A fenti szórási módszerekhez tartozó pisztolyokat mutat a 9.4. ábra. 

 

 
9.4. ábra: Levegős, airless, és elektrosztatikus szórópisztoly 

a.) Levegőrásegítéses pisztoly; b.) Airless pisztoly; c.) Levegőrásegítéses elektrosztatikus pisztoly 

  

9.4 Festékek szárítása 

A festékek száradásakor nemcsak fizikai (az oldószer eltávozása), hanem kémiai folyamatok 

is lejátszódnak. Az oldószer elpárolgásával egyidőben polimerizációs, poliaddiciós és 

polikondenzációs folyamatok mennek végbe, amelyek során a festékmolekulák térhálós szer-

kezetet alakítanak ki. Sok, főként az ún. levegőn száradó, tehát „beégetést” nem igénylő fes-

tékek, lakkok a levegő oxigénje, vagy víztartalma katalizálja. 

A festékek száradása a hőmérséklet emelésével gyorsítható. 12-24 órás száradási idő szoba-

hőmérsékleten 20-30 percre csökkenthető 80
o
C-on. A nagy nagyhőmérsékletű szárítást beége-

tésnek is nevezik, ez azonban valójában csak forszírozott szárítást jelent. A nagy hőmérséklet 

a térhálósodás gyorsításán kívül, javítja a festékréteg egységességét, tömörségét. A száradás 

után a rétegben mindig maradnak pórusok, amelyen keresztül a korrozív közeg könnyen elér-

heti a fémfelületet. A magas hőmérsékleten a festékréteg „megömlik” és a pórusok száma 

jelentősen csökken. A rendkívül gyorsan száradó nitrolakkok legnagyobb hibája a nagy pó-

russzám, ami a rétegek számával csökkenthető. 

5-6 rétegű nitro-festéknél már igen kicsi a valószínűsége annak, hogy 6 pórus egymás fölé 

kerüljön. A műgyanta bázisú festékeknél a pórusszám igen alacsony. 

A járműgyártásnál a nyers felépítmény festésénél nincs korlát a festék beégetésének a hőmér-

sékletére, így a gyári festéseknél nem ritka a 140-160
o
C-on való beégetés. (Ezeken a hőmér-

sékleteken  helyén való a beégetés elnevezés.) 
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A szárítás kétféle lehet: 

 konvekciós (áramlásos); 

 sugárzásos szárítás. 

 

A konvekciós szárításkor megfelelő hőmérsékletű levegőt áramoltatnak (az energia megtaka-

rítás miatt legtöbbször cirkuláltatnak) a festett felület légterében. A levegőt közvetett úton, 

elektromos vagy gáz energiával fűtik a kívánt hőmérsékletre. Mind a járműgyártó, mind pedig 

a javítóiparban szárító fülkéket alkalmaznak. Ezek a gyártó sorokon külön fülkék, a javító-

iparban alkalmazott kombinált fülkékkel szemben. Ez utóbbiakban végzik a festést is. A fes-

tőfülkében a tiszta, pormentes, pormentes levegőt különböző szűrőkkel biztosítják, a mellé-

szórt festékek leválasztására különböző módszereket alkalmaznak függően attól, hogy vizes 

bázisú, vagy oldószeres festéket használnak. A legelterjedtebb a vizes lecsapás. Ennél a mód-

szernél (a levegőáramlás iránya függőleges, felülről lefelé irányuló), a járószint alatt vízfüg-

gönyre csapatják le a mellészórt festéket, majd azt víztelenítés után hulladéktárolóba viszik. A 

vizes festékeknél a mellészórt festék visszanyerhető ezzel a módszerrel. 

A piacon sok cég ajánlatában szerepel szóró és szárító fülke, különböző változatban. Telepíté-

sükkor figyelembe kell venni a környezetvédelmi előírásokat (az oldószer emisszió jelenleg 

engedélyezett és a későbbiekben várható csökkentett értékeit), a keletkező szennyvíz, és hul-

ladék kezelését, elhelyezési lehetőségét, az üzem kapacitását, az energiaellátás biztonságát és 

árát. 

A sugárzásos szárításkor infravörös sugárral melegítik fel a festékréteget a beégetés hőmér-

sékletére. Előnye a szárításnak a rövid szárítási idő mivel nem kell az egész járművet felmele-

gíteni a kívánt hőmérsékletre, csak a festett felületet. (ezzel magasabb szárítási hőmérséklet is 

elérhető. Konvekciós szárításnál, javító festésnél figyelemben kell venni a gépjárműbe épített 

egyéb anyagok hőállóságát, ezért javító fényezéskor a maximális hőmérséklet 80
o
C lehet (a 

gyakorlatban 60
  o

C fölé ritkán mennek.). 

Mind nagy felületeknél (autóbuszgyártás, vagongyártás), mind pedig a javító iparban egyes 

karosszériaelemek fényezésénél fényezéskor alkalmazzák a sugárzásos szárítókat. A 9.5. ábra 

egy javítóműhelyben alkalmazott szárítót mutat be. Az elfordítható panelekkel jól követhető a 

karosszéria elem görbülete. 

 
9.5. ábra: Infravörös sugárzásos szárító 
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9.5 Festékek vizsgálata 

A festékbevonatok vizsgálata a gyártók feladata, de két tulajdonság mérése, vizsgálata a fel-

használónál is szükséges lehet. 

Viszkozitás 

A gyári kiszerelés mindig magasabb nagyobb viszkozitású anyagot tartalmaz (részben gazda-

sági, részben technikai okokból), mint amit az adott felhordó berendezés kíván. Csak az autó-

gyárakban, ahol hordós méretekben használják a festékeket gazdaságos az adott berendezés-

hez beállított viszkozitású festéket szállítani. Kisebb volumenű mennyiségű felhasználásnál 

először kikeverik a színt, majd a kívánt viszkozitásra állítva adják ki a szórópisztolyhoz. A 

viszkozitást mérőpohárban (a gyakorlatban a Ford 4-es pohárban), határozzák meg. A szab-

vány szerinti pohár adott formájú és térfogatú, 4 mm keresztmetszetű alsó kifolyó nyílással 

rendelkező pohár. Mérik a tele töltött pohárból kifolyó festék kifolyási idejét. A kifolyási idő 

másodpercben jellemzi a viszkozitást. 

Tapadás 

Bizonyos esetekben érdekes a tapadás mértékének ismerete is. Erre két módszert alkalmaznak 

festékek esetén. Az egyik tájékoztató módszer az ún. rácsvágásos módszer 1*1 mm-es osztású 

rácsot vágnak a festékrétegben és azt öntapadó ragasztóval (pl. cellux) leragasztják, feltépés-

kor mérik a felszakadt kockák számát. Pontosabb eredményt ad a szakító szilárdság mérése 

(ASTM D 4541-95), amely a ragasztó anyagok vizsgálatára is alkalmas. 
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10. Ragasztástechnika 
 

A ragasztók nem tekinthetők korróziógátló anyagnak, de jelentőségük a járművek felépít-

ményének védelmében egyre jelentősebb.  Amikor már találkozhatunk olyan elővárosi vasúti 

kocsival, amelynek vázszerkezete 80%-ban ragasztott elemekből áll, érdemes külön fejezett 

szentelni a ragasztóknak, illetve a ragasztástechnikának. 

A ragasztás – mint a különböző anyagok összekötési rendszere – több ezer éves, ma már ne-

héz meghatározni, mikor és milyen anyaggal ragasztottak először. Valószínűleg tojásfehérjét, 

kazein-, glutein enyvet, illetve kaucsuk latexet alkalmaztak először ragasztó anyagként. Az 

első ömledékragasztó a pecsétviasz volt, amely levelek, dokumentumok lezárására használták, 

úgy, hogy még meleg állapotban belenyomták a hitelesítő pecsétjét. 

Az 1700-as évektől Angliában már működtek ragasztó gyárak állati és növényi enyvek ra-

gasztására. A nagy szilárdságú szintetikus ragasztók elterjedésével a ragasztókat egyre széle-

sebb körben alkalmazták, és ma már a ragasztás mindennapunk szinte nélkülözhetetlen részé-

vé vált. 

A mesterségesen előállított szintetikus, vagy az ún. műanyag alapú ragasztók a természetes 

anyagokból készült ragasztóknál jóval nagyobb tapadási szilárdsága és a különböző idegen 

anyagokkal szembeni ellenállása széles körű felhasználást tett lehetővé a bélyegragasztótól a 

cipőtalpak, fali fogasok stb. ragasztásáig. A műanyag ragasztók felhasználásával szervetlen 

anyagok összeragasztása is lehetővé vált, mint pl. az üveg, beton, kerámia, azbeszt stb.  

A fémek ragasztás-technológiájának kidolgozása az elsők között volt, már 1940-ben alkal-

mazták a repülőgépgyártásban alumínium ragasztására. A ragasztók általános fémipari alkal-

mazása széles körben, az 50-es években terjedt el, az epoxigyanta alapú ragasztók révén. A 

világháború után jelentős fejlesztések indultak meg több fejlett ipari országban, aminek ered-

ménye sok különböző kémiai felépítésű ragasztó típus, kielégítve az egyre nagyobb, és széle-

sebb körű igényeket [1]. 

A mind magasabb követelmények megkövetelik a ragasztóanyagok tulajdonságainak folya-

matos javítását, amelyek közül a fontosabbak: 

 kötésszilárdság; 

 ütésállóság; 

 hőállóság; 

 vegyszerállóság; 

 időjárás/ öregedésállóság; 

 különleges tulajdonságok (pl. vezetőképessé tétel). 

Megfelelő ragasztóval, meghatározott anyagismereti és gyártástechnológiai feltételek betartá-

sával a fémek olyan szilárdan ragaszthatók, hogy roncsolásos vizsgálatok alkalmával a fém 

előbb megy tönkre, mint a ragasztott kötés. 

Az iparban alkalmazott ragasztók az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

 természetes alapú ragasztók: 

o állati eredetű enyvek: 

 bőr-, és csontenyv ragasztók; 

 kazein származékok; 

 véralbumin származékok; 
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o növényi eredetű csirizek; 

 keményítő és dextrin származékok; 

 természetes kaucsuk származékok; 

 természetes gyanták; 

 szintetikus ragasztók: 

o száradás után kötnek: 

 diszperziók, emulziók (cellulóz észterek és éterek, szintetikus kaucsu-

kok, vinil-vegyületek homo-,és kopolimer változatai, természetes kau-

csuk származékai; 

o lehűlés után kötnek: 

 ömledékragasztók (etilén-kopolimerek, poli-alkil-tereftalát származé-

kok, poli-amidok, butadién-/isoprén-blokkpolimerek); 

 reaktív ragasztók: 

o uretán származékok; 

o epoxi származékok; 

 karbamid-, melamin, fenol-kondenzációs származékok; 

 szilikonok, ciánakrilát származékok. 

 

A szerkesztő számára előfeltétel a ragasztási eljárások és azoknak a tényezőknek alapvető 

ismerete, amelyek a ragasztó anyagokra és a ragasztott kötésekre hatnak. Rendkívül fontos, 

hogy a ragasztásos technológiát az alkalmazandó technológia adottságainak megfelelően ter-

vezzék. 

A kötés mechanizmusa, a kötés szilárdsága függ: 

 A ragasztónak a munkadarabhoz való tapadásától, tehát az adhéziótól.  

 Az adhézió alatt a két anyag érintkező felületein kialakuló tapadó képességet értjük. 

Ezért a ragasztóanyagnak be kell nyomulnia a felületi egyenetlenségekbe és a teljes fe-

lületet be kell nedvesíteni. 

 A ragasztó anyagán belüli szilárdságtól, a kohéziótól. A kohézió alatt azokat az erőket 

értjük, amelyek egy test molekulái között uralkodnak, és a részecskéket összetartják. 

Ezek az erők a molekulák közötti vonzerőkből és a kémiai kötések erejéből tevődik 

össze. 

A ragasztók csoportosíthatók: fizikai tulajdonságok, és kémiai tulajdonságok alapján. 

Fizikai tulajdonság alapján: 

 Folyékony; 

 Szilárd; 

 Paszta. 

A folyékony ragasztók nevezhetők ragasztó lakkoknak is, mivel ezek az oldószer elpárolgása 

után alkotják a ragasztóréteget. Oldószerük lehet oldószer vagy víz. A kötésben a diszperz 
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közeg részecskéinek kiválása hozza létre megát a ragasztó réteget. A kontaktragasztóknál a 

nyitott idő alatt párolog el a diszpergáló közeg, így alakul ki a homogén ragasztóréteg. 

A szilárd ragasztók szobahőmérsékleten amorf szerkezetű, túlhűtött folyadéknak tekinthetők, 

és a csoport legtöbb tagjára jellemző, hogy megolvasztva, majd újra megdermedve létesítenek 

szilárd kapcsolatot az összeerősített anyagok között. 

A ragasztópaszták magas töltőanyag tartalmú, nagy viszkozitású ragasztók, sűrű gittszerű 

anyagok. 

A kémiai tulajdonságuk alapján felosztva: 

Kémiai kötés nélkül kötő ragasztók. 

Ezek közül az ún. hideg kötők nem kötnek, csak nedvesítenek, így létesítenek az anyagok 

között tartósan tapadó ragasztóréteget. Ezek másik csoportjába tartozók az oldó- vagy disz-

pergálószer elpárolgásával ragasztanak, továbbá a vízfelvétel hatására kikeményedő gittek is 

ezek közé sorolhatók. A kötés létrehozásához általában szorító erő is kell és a ragasztó hatást 

a megdermedő ragasztóanyag, adja. Ilyenek pl. a gyanták és a lineáris polimerek. 

Kémiai reakcióval kötő ragasztók. 

Reakciójuk jellege szerint kétfélék lehetnek: 

  polimerizációs ragasztók; 

  polikondenzációs ragasztók. 

A polimerizációs ragasztóknál az alkotóegységek folyamatos összeadódásával alakul ki az új, 

kötést képező anyag. A reakció megindításához katalizátor és megfelelő hőmérséklet szüksé-

ges. A katalizátort, illetve a másik alkotó a ragasztás készítésekor kell az alapanyaghoz kever-

ni. Ez alól kivételek az egykomponensű ragasztók, amelyeknél a polimerizációt csak el kell 

indítani, pl. hevítéssel vagy a levegő kizárásával. Kötésük közben a térfogatuk nem csökken 

számottevően. [2] 

A kikeményedési mechanizmus szerint az alábbi csoportosítás lehetséges: 

  anaerob ragasztók; 

  UV fényre keményedő ragasztók; 

  légnedvességre kikeményedő ragasztók; 

  aktivátorokkal kikeményedő ragasztók. 

Anaerob ragasztók. A csoport ragasztói egykomponensűek és szobahőmérsékleten kemé-

nyednek ki. A folyékony ragasztóban lévő keményítő komponens inaktív marad mindaddig, 

amíg a levegő oxigénjével érintkezik, ha a ragasztót a levegő oxigénjétől elzárjuk, pl. az il-

leszkedő alkatrészek összekapcsolásával, akkor egyidejű fémes kontaktus kapcsolat mellett 

gyorsan megtörténik a kikeményedésük. A folyékony ragasztó kapilláris hatása révén az il-

lesztési hézag legkisebb közbülső tereit is kitölti. A kikeményedett ragasztó összekötődik az 

összekapcsolandó alkatrészek érdesség-mélyedéseivel. 

UV-fény hatására kikeményedő ragasztók. A ragasztók kikeményedése az UV fény hullám-

hosszától és intenzitásától függ. Ezért az UV fénnyel végzett polimerizáció megköveteli a 

termék és az UV sugárforrás pontos összehangolását. 

Levegő nedvességének hatására kikeményedő ragasztók (ciánakrilátok). 

Ezek a ragasztó típusok enyhén lúgos felületeken gyorsabban kötnek. Nagyon rövid az ún. 

nyitott idő, a polimerizáció rövid időn belül elkezdődik. Elég csak az egyik ragasztandó felü-

letre felvinni a ragasztót. A levegő nedvességtartalma 40-60%-os legyen. Mivel a ragasztást 

nagyon gyorsan kell elvégezni, és a ragasztó is pillanatok alatt köt, ezért pillanatragasztóknak 

is nevezik ezt a ragasztó típust.  Főként kisebb alkatrészek ragasztására használják. 
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Aktivátorral kikeményedő ragasztók (módosított akrilátragasztók). Ezek a ragasztók szoba-

hőmérsékleten aktivátor segítségével keményednek ki. A ragasztót és az aktivátort a felületre 

külön hordják fel. A komponensek (eltérően a szokásos kétkomponensű ragasztóktól) össze-

keverése nem szükséges. Ezért a fazékidőket nem kell figyelembe venni. Ezen ragasztók jel-

legzetes tulajdonságai [3]: 

 igen nagy nyíró és húzószilárdság; 

 jó ütésállóság; 

 széles alkalmazási hőmérséklet intervallum (-55 
o
C-tól +120 

o
C-ig); 

 majdnem minden anyag ragasztható; 

 nagy hézagkitöltő képesség; 

 jó vegyszerállóság.  

A járműfelépítmények ragasztásánál ragasztásakor egyre nagyobb szerepet kapnak az uretán 

tartalmú ragasztók. A poliuretánok tulajdonságai széles körben, szinte ízlés szerint alakítha-

tók, viszonylag, viszonylag egyszerűen, és gazdaságosan állíthatók elő speciális különleges 

igényeket is kielégítő ragasztók. 

A felhasználási módtól függően megkülönböztetünk szerkezeti -, és szélvédő ragasztókat. 

Mindkét típusnál kaphatók egy és kétkomponensű változatok, a szélvédő ragasztóknál az au-

tógyártás speciális különleges igényeit követve gyártanak, ún. normál kötési idejű (2 óra), 

gyors (1/2 óra), nagy rugalmassági modulusú (HM), illetve nagy ellenállású (LC) változato-

kat. Az egy komponensű ragasztók a levegő nedvességtartalmának hatására keményednek ki. 

Itt minimum 50%-os relatív nedvességtartalom szükséges. A két komponensű változatok, ún. 

„fejben” kevert rendszerek. Ez azt jelenti, hogy a kinyomó pisztolyra szerelt keverő fejben 

keverik össze a két összetevőt, ami a ragasztandó felületen 5-15 perc alatt köt, függetlenül a 

környezet légköri nedvességtartalmától. Ide sorolhatók a tömítő anyagok is. Ezek ragasztó 

hatása csekély, funkciójuk az illesztett lemezek réseinek tömítése, főként azáltal, hogy lefedi 

azokat. 

A ragasztáshoz a felületeket – mint bármilyen anyag bevonásához általában – megfelelően 

tisztítani kell. Elsőrendű fontosságú a zsírmentesség, és bizonyos esetekben az előírt érdesség. 

Néhány esetben a ragasztó felvitele előtt alapozni, vagy a felületet aktiválni kell. 

A ragasztott kötés előnyei [3]: 

  különböző anyagok kötése valósítható meg; 

  csökken a súly; 

  egyenletes a feszültségelosztás a kötésben; 

  a kötésben lévő alkatrészeket nem kell gyengíteni (furat, horony); 

  nem szükséges finoman megmunkált felület; 

  nagy felületű alkatrészek jól köthetők; 

  megakadályozható a kontakt korrózió; 

  cseppfolyós és légnemű közegek esetén a kötés megfelelően tömít; 

  kis beruházási és megmunkálási költség; 

  illeszkedő alkatrészek tűrése kevésbé szigorú; 

  a ragasztott felületekben nem lép fel feszültség. 



110  FELÉPÍTMÉNYANYAGOK ÉS FELÜLETKEZELÉSÜK 

www.tankonyvtar.hu   Lábody Imre, BME 

A ragasztott kötések hátrányai [3]: 

  egyes esetekben szerkezeti kialakítás szükséges; 

  előkezelés szükséges; 

  a kikeményedés során esetenként nyomást, vagy melegítést kell alkalmazni; 

  a kikeményedési idő hosszú.  

Ha figyelembe vesszük, hogy a ragasztással hány furat és szegecs helyettesíthető, ami jelentő-

sen csökkenti a korróziós gócok számát, korróziós szempontból is előnyös a ragasztók alkal-

mazása a felépítmények szerelésénél.  

 

A ragasztásos technológia elterjedése az autógyártásban 
A 90-es években a Ford és a Jaguár már végzett üzemi kísérleteket a karosszéria elemek ösz-

szeragasztására, de még rendszerbe nem állították a technológiát. A Daimler a Gurit Essex 

ragasztóival indított sorozat gyártást (Mercedes C osztály), majd a BMW a 7-es szériában, az 

AUDI a A6 és A8-as típusoknál alkalmazott ragasztásos technológiát a 2000-es évek elején. 

Néhány év múlva már szinte minden autógyár bevezette a ragasztásos technológiát. Ez a 

technológia lehetővé tette, hogy sokkal összetettebb szerkezeti anyagokat és erősebben ötvö-

zött acélokat alkalmazzanak, mert a ragasztással kiküszöbölhető a kontakt korrózió. Ma már 

átlagosan 400-1200g között mozog a kocsinkénti ragasztó felhasználás. A ragasztásos techno-

lógia lehetővé teszi mikroötvözött acélok fokozottabb alkalmazását. Ezek, felhasználását kor-

látozta hőérzékenységük. A ragasztásos kötések egyik vezető alkalmazója a BMW, amely 

több modell karambolos javításánál kizárólag ezt a technológiát írja elő. A BMW az alábbi 

elemeket ragasztja: 

- hátsó oldalfalak; 

- tetőborítás; 

- hátfal; 

- csomagtér padló; 

- első hossztartó (motortartó); 

- első keréktartó; 

- első támasz. 

Megfelelő ragasztóval elérhető kielégítő kötőerő az elektroforetikus (KTL) alapozó festéken 

is, így nem csökken a korrózióvédelem. További előny, hogy az alumínium-acél vegyes ka-

rosszéria építése is lehetővé vált [4]. 

Irodalomjegyzék a 10. fejezethez: 
 

[1] Dr. Farkas Ferenc- Farkas Ferenc J.: A ragasztás kézikönyve Műszaki Kiadó Bp.1997 

 

[2] Balázs György: Ragasztástechnika. Műszaki Könyvkiadó  1982 

 

[3] Juhász Koppány: Ragasztástechnika 

 

[4] Dr. Nagyszokolyai Iván, Szarka János: Karosszériajavítás ragasztással (A BMW karosz-

szériaelemek ragasztásos kötése) . Autótechnika 2011.2.szám 44.old.. 
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11. Személygépkocsik korrózióvédelme 
 

11.1 Tervezési irányelvek 

A személygépkocsik tervezésénél tervezésekor egyik fontos szempont a várható élettartam. 

Mind technikai, mind gazdasági szempontokat kell értékelni, figyelemmel kisérve a verseny-

társak termékeit. A piaci igények változásai erősen hatottak a tervezésre. A 70-es, 80-as évek-

ben a trendi a 2-4 évenkénti kocsi-csere volt (ez különösen a mediterrán országokban volt 

divat). Az első olajválság miatt csökkent a kereslet, és meghosszabbodott a személyautók 

használati ideje. A Közép-Európai országokban a zordabb időjárási viszonyok (valamint az 

ottani lakosság kevésbé divatozó mentalitása) miatt a 4-6 éves kocsi csere volt általános. A 

90-es évek közepére az igények 8-10 éves élettartamú autókat igényeltek. Ekkor merült fel 

annak vizsgálata, mennyi legyen az optimális használati ideje a személykocsinak. A 

PORSCHE mérnökei készítettek egy tanulmány arra vonatkozóan, van-e létjogosultsága egy 

20 évre tervezett kocsinak. Horganyozott lemezből. megfelelő üregvédelemmel ellátott fel-

építmény 20 évre tervezhető volt, de a motorikus, elektromos, elektronikus rendszerek ennyi 

idő alatt legalább egyszer cserére szorulnak, és nagy részük elavul ennyi idő alatt. Egyeztetve 

a nagy autógyárak véleményét ezzel kapcsolatban, az elvárható, még gazdaságos üzemeltetés 

mellett a 12 év az idő, amelyre érdemes tervezni egy személygépkocsit. Azóta a tapasztalat 

azt mutatja, hogy a szerkezetek elavulási ideje gyorsabb lett, a felépítmény élettartama a 10-

12 év körül mozog, típustól és kategóriától függően. Az élettartam növekedése akkor gyorsult 

fel, amikor a piac kikövetelte az 5-7 éves átrozsdásodási garanciát, amelynek biztosítása rend-

szeresítette az üregvédelmet, a tömítő és ragasztó anyagok kiterjedt alkalmazását, és a kopás-

álló festékek elterjedését. 

11.2 A személygépkocsi gyártás szerkezeti anyagai 

11.2.1 Fémes szerkezei anyagok 

A személygépkocsi gyártás bő száz évre tekint vissza, de a korróziós problémák, amelyek sok 

gyártási koncepciót megváltoztatták, csak a múlt század ötvenes éveitől jelentkeztek. Ennek 

oka az volt, hogy a II. világháború után a gépkocsik tömeggyártása Európában is megindult, 

és a korábban az USA-ban bevezetett szalagrendszer jelentős technikai újítások mellett Euró-

pában is meghonosodott. Az egyik legjelentősebb technikai újdonság az ún. önhordó karosz-

széria megjelenése volt. Ezzel vékonyabb lemezekből tudták megépíteni a kocsikat, majd ké-

sőbb a hegesztő robotok alkalmazásával pedig ugrásszerűen tudták növelni a gyártási kapaci-

tást. 

Az új szerkezet kívánalmainak az addigi festési technológiák nem feleltek meg. Ekkor 

dolgozták ki a személygépkocsik üregvédelmi technológiáját (ML módszer, amit Sven 

Laurin-ról nevezték el, aki a Svéd Motor Szövetség megbízásából dolgozta ki az üregek 

korrózióvédelmére szolgáló alkalmas technológiát), valamint az elektroforetikus festési 

eljárást. 

A folyamatosan jelentkező korróziós problémák arra ösztönözték az autógyártókat, hogy 

igyekezzenek olyan szerkezeti anyagokat találni, amelyek elbírják a szerkezet mechanikai 

igénybevételét, és a korróziós körülményeket is figyelembe veszik. Jelenleg egy gépkocsin 

belül is több különböző fém található (különböző acél ötvözetek, alumínium), valamint több-

fajta műanyag. Ezek illesztése korróziós gócokat eredményezhetnek, ami speciális védő mód-

szereket igényelnek. A leggyakoribb korróziós gócok a fémek minőségétől függetlenül a he-

gesztési pontok és varratok, a különböző kötőelemek, valamint a különböző fémek érintkezési 
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pontjai, felületei. Akkor sem lehetünk nyugodtak, ha a kocsiszekrény teljesen alumíniumból, 

vagy rozsdamentes acélból készül, mert a hegesztésnél megváltozik a fém szövetszerkezete, 

és ez olyan potenciálkülönbséget eredményezhet, hogy megindul a korróziós folyamat.  Vi-

szonylag egyszerűbb a műanyagok alkalmazása, mert ezek fémekhez rögzítése nem alakít ki 

korróziós gócot. 

 

A korszerű gépkocsitervezésnél tervezésekor a biztonsági és gazdasági szempontok (lásd pl. 

az ütközési zónákat, vagy a hossztartók erősítését alumíniummal vagy egyéb habosított fém-

mel) felülírják a korróziós tervezés szempontjait. Egyre több alumíniumot és magnéziumot 

alkalmaznak a személygépkocsiknál, főként a súly csökkentése érdekében. Ilyen esetekben a 

korrózióvédelem alkalmazkodik a szerkezeti adottságokhoz. 

11.2.2 Műanyagok 

Az elmúlt 10 évben a gépjárműiparban a felhasznált műanyagok mennyisége megnégyszere-

ződött. Egy átlagos 1000 kg súlyú személygépkocsiban 160-180 kg műanyag van. A korrózi-

ós szempontból kényeges alkatrészek, egységek közül egyre több karosszéria elem (lökhárító, 

díszrács, lámpabúra, díszléc, sárvédő, üzemanyagtartály) készül műanyagból. Ma már egya-

ránt alkalmaznak hőre keményedő, illetve hőre lágyuló műanyagokat. A műanyag előnyei: 

  Könnyebb; 

  Erősebb; 

  nem korrodál; 

  Rugalmas; 

  egyszerű, olcsó termék. 

Hátrányai: 

  hőállóság relatíve alacsony; 

  UV állóság kisebb; 

  nehéz javítani. 

A rendkívül sokféle műanyag típusból néhány: 

  polikarbonát    PC; 

  polietilén    PE; 

  polipropilén    PP; 

  poliuretán    PU; 

      etilén-propilén-dién kopolimer EPDM; 

      polimetilmetakrilát   PMMA; 

      polivinilklorid    PVC. 

A rövidítések a műanyagok javításánál játszanak szerepet. Minden műanyag alkatrészben 

jelzik a típust a fenti rövidítésekkel. Ezek alapján lehet megválasztani a javítási technológiát. 

A műanyag alkatrészeket on-line a kocsiszekrénnyel együtt festik, néhány esetben felszerelt 

állapotban. 

 



11. SZEMÉLYGÉPKOCSIK KORRÓZIÓVÉDELME 113 

 Lábody Imre, BME www.tankonyvtar.hu  

11.2.3 Üvegek 

A modern korszerű személygépkocsiknál az üveg (első és hátsó szélvédő) már teherhordó 

egységként is működik, így szerkezeti anyagnak tekinthető. A nanoméretű adalékok olyan 

szilárdságot biztosítanak az üvegnek, mint a fém, a korszerű ragasztók pedig biztosítják azt a 

kötéserősséget, ami szükséges a szerkezetnek. 

11.2.4 Fémhabok 

Technológiailag megoldották fémek, pl. az alumínium habosítását. Ezek felhasználása az au-

tógyártásban még nem terjedt el. Felhasználási körük igen nagy, mert biztonságnövelő (fej-

támlában, tetőkárpitban), szilárdság növelő (hossztartókban, ajtóoszlopokban, lökhárítóban 

stb.), hatásuk miatt használható lehet a személygépkocsikban. (Forrás: www.Cymat.com) 

Korróziós szempontból a zárt terekben gondot okozhatnak a kontaktkorrózió miatt. 

A szerkezeti anyagok felhasználásának trendjét a 11.1. ábra mutatja. 

 
11.1. ábra: Szerkezeti anyagok trendjei a személygépkocsi gyártásban. (Forrás: Enyingi Kálmán Kor-

szerű szerkezeti anyagok a gépkocsigyártásban 2. Autotechnika 2006/2. 59.oldal) 

11.3 Személygépkocsik festése 

A személygépkocsik korrózióvédelmét a festés biztosítja. A személygépkocsi gyárak a festő-

üzemet különös becsben tartják, látogatót a legritkább esetben engednek be (általában bizton-

sági okokra hivatkozva). A technológia nagy vonalakban minden közepes, vagy annál na-

gyobb kapacitású üzemben azonos. A főbb munkafolyamatok az alábbiak: 

Zsírtalanítás: Ezt a műveletet szóró és/vagy merítő eljárással végzik. A sorrendet, a zsírtala-

nító anyagot szállító cég határozza meg. A szóráshoz a fúvókák beállítását a kocsiszekrény 

formájához igazítják, ami természetesen automatikus, és a gyártási program alapján igazodik 

az adott kocsiszekrényhez. 

Foszfátozás: Ez is szórásos és merítéses rendszer. Itt az oxidmentesítést és a foszfátozást ma-

gas hőmérsékleten végzik, mert a képződő néhány mikron vastagságú foszfátréteg jó festék-

alap. Gyorsítóként nitrites adalékot használnak. 

A foszfátozás után vizes öblítés, majd szárítás következik. 

Alapozás: A tiszta rozsda és zsírmentes kocsiszekrényt elektroforetikus technikával alapoz-

zák. A 80-as évektől kezdve ez kataforetikus (KTL) módszer. A kocsiszekrényt ferdén márt-

ják be a festéket a festéket tartalmazó kádba ellátva a szükséges segédelektródokkal. A ferde 

bemártás miatt az üregekből könnyebben távozik el a levegő, és könnyebben jut el a festék a 

belső felületekre. Az alapozó festékből általában 20 mikronos réteg alakul ki. Az eljárás elő-
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nye, hogy kívül-belül egyenletes a réteg, nem szükséges a kiemelés után a felesleget eltávolí-

tani, mint az egyszerű bemerítéses eljárásoknál.  

Az alapozó festéket szikkasztás után 14-160 fokon égetik be. Ekkor egyenletes, jól záró ala-

pozó réteg alakul ki. 

Töltőalapozás: 

Az alapozás után a következő állásokon a töltőalapozást végzik el. Először a nagyobb egyen-

lőtlenségeket töltik ki késkittel. Ez minden esetben kézimunka. Száradás (beégetés) után csi-

szolják a felületet, (ez is nagyrész kézi munka, természetesen megfelelő célgépekkel), majd a 

következő álláson szórják fel a „szórókittet”. Ezt a következő ütemben beégetik, majd ismét 

csiszolják, pormentesítik. Az így előkészített kocsiszekrény kerül a fedőzománcot kialakító 

állásokra. A töltőalapozót a legtöbb autógyárban robotokkal hordják fel, rendszerint vizes 

bázisú festéket használva elektrosztatikus módszert alkalmazva. 

Fedőzománcok: 

A fedőzománcok a legkényesebb festékfajták, mert ennek a rétege adja meg a festékrendszer 

színét, fényét, esztétikáját. Kétfajta rendszer terjedt el. A régebbi a normálnak nevezett lakk, 

amely a színező pigmenten kívül effekt-pigmentet nem tartalmaz. A másik az ún. effekt lakk. 

Ez minden esetben kétrétegű. Kezdetben, amikor rájöttek, hogy bizonyos méretű alumínium 

pigment bekeverésekor érdekes fémes hatás érhető el. Ezek a lakkok kezdetben nagyon hamar 

lemattultak. A mattulás oka az volt, hogy a mosás, polírozás, és a légköri koptató hatások kö-

vetkeztében a festék gyantatartalma kioldódott, és a felületen a kiálló fémpigmentek miatt az 

feldurvult és egyben erősen mattult. Ezt a problémát úgy oldották meg, hogy a pigment tar-

talmú lakkot külön hordják fel a felületre, majd nedves-nedves rendszerben egy színtelen, 

nagy kopásállóságú lakkréteggel fedik le.  Ez a módszer hatalmas lökést adott az effekt lak-

kok fejlesztésére, mert ezeknél a kopásállóság nem elsőrendű szempont. Így most nem ritka a 

gyöngyházhatású lakk, előállítható „esőcsepp hatású” felület, és legújabban a nanotechnika 

eredményeit felhasználva (lásd ott) színváltó lakk (ami állítólag a vezető érzelmi állapota sze-

rint képes árnyalatait változtatni.)  A nanoméretű korund, gyémánt stb. adalékok a színtelen 

fedő réteg kopásállóságát jelentősen növelik, olyannyira, hogy javításkor komoly nehézséget 

okoz ezek csiszolása. 

Itt kell megjegyezni, hogy a javítástechnológia számára forgalmazott gyári javító festékek 

összetétele értelemszerűen más, mint a gyári festékeké. Ennek oka az, hogy a javításkor 60 

fok fölé nem lehet menni a személygépkocsiba beépített elektronikus rendszerek és műanyag-

ok miatt, így a gyárban alkalmazott 100°C felett beégetett festékek itt nem alkalmazhatók.  

Arra is figyelni kell az idősebb kocsiknál, hogy a javító festék azonos-e a gyártás idején al-

kalmazott festékkel. Előfordulhat, hogy időközben a gyártó cég váltott oldószeres festékről 

vizes bázisúra. Effekt lakkoknál jelentkezhet, hogy a vizes bázisban más fénytörése lesz a 

gyári színnek, mint a korábban oldószeres festéknél volt. 

A fedőlakkot alacsonyabb hőfokon égetik be, mint a korábbiakat, a hőfok attól is függ, hogy 

vizes bázisú vagy oldószeres a lakk. 

Ütésálló rétegek: 

A kocsiszekrény alsó külső felületét komoly ütések is érhetik, pl. kőfelverések. Ezekre a he-

lyekre (küszöb, ajtókon kb. 30 cm magasságig) ún. ütésálló réteget a hordanak fel, ez jelentő-

sen meghosszabbítja a festés élettartamát. 

Az alvázra vastag rücskös PVC réteget szórnak fel. A szórható konzisztens anyagokat 

plasztiszóloknak nevezik. Ezeknek, az anyagoknak kiváló kőfelverés elleni tulajdonságai 

vannak, de kb. 6 év után elöregszenek és törékennyé válnak, repedeznek. Ez különösen a téli, 

sózott utaknál veszélyes. Az utóbbi időben javítottak a plasztiszólok minőségén, a gyári 

7-8 éves átrozsdásodási garancia ideje alatt még nem tapasztaltak jelentős romlást a gyári be-

vonaton. 
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Alvázvédő anyagok: 

A skandináv országokban észlelték először, hogy a téli sózás erősen igénybe veszi az alvázat, 

és az ottani viszonyok között a gyári alvázvédő bevonat nem elég korrózióálló. Ezért a már 

fent említett ML üregvédő rendszer mellé bevezették a gyári alvázvédelmet a svéd autógyá-

raknál, és eladás előtt kötelező érvénnyel az import típusoknál. Az alvázvédelemre bitumen, 

viasz és kaucsukbázisú anyagokat használnak. Ezek nem öregednek, rugalmasak, puhák, az 

éles szögben érkező kő elcsúszik a felületen, és nem üti át nagy sebesség esetén sem. 

Üregvédő anyagok: 

A gyári korrózióvédelemhez hozzátartozik az üregvédelem. A felépítmény összeállítása során 

három felület típus alakul ki (11.2. ábra). Van olyan felület (a) amelyhez nem tud behatolni az 

alapozó festék (és értelemszerűen a többi réteg sem) a felület egy részére csak alapozó réteg 

jut (b), és csak a hozzá férhető felületen lehet kiépíteni a teljes festékrendszert. Az idő folya-

mán a gépkocsi mozgása miatt a festékréteg megszakad, a korrózió a tiszta fémfelületeken 

nagyon gyorsan megindul. 

 
11.2. ábra: A felületet állapota festéskor személygépkocsi elemen 

 

 A fentiek miatt a legtöbb autógyár alkalmaz üregvédelmet is, a festés kiegészítéseként, több-

kevesebb üregvédő anyagot használva. néhány autógyár által alkalmazott technikát és a fel-

használt anyag mennyiségét, valamint az anyagfelhasználás tendenciáit a 11.1. táblázat tar-

talmazza.  
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11.1. táblázat: Üregvédő anyagok autógyárakban 

A U T Ó  G Y Á R T Ó  
T E R M É K T I P U S  ( S Z Á R A Z A N Y A G  
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(8 0% )  

~  0, 8-
1 , 2  
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~0 ,3  
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O L D Ó S Z E R M E N T E S   (O - E M I S S I O N )  

(1 00 %)  
-  1  C S Ö K K E N Ő  Á L L A N D Ó  F É L A U T O M A T A  

 

 

Az üregvédelmet a szerelés végén végzik el. Ennek oka az, hogy szerelés közben a motor, 

futómű, stb. rögzítésekor a festékréteg megsérülhet. az üregvédő anyag le tudja fedni ezeket a 

sérüléseket. A Volvónál az alvázvédő anyagot a futómű szerelése után a szerelő szalagon 

szórják fel, az üregvédelmet a kész autónál a mérőpróbák után külön helyiségben és szalagon 

végzik három kocsiálláson (a harmadik a szállítási védelmet szolgáló biztosító viaszréteg fel-

hordására szolgál). 

Az üregvédő anyagok általában zsír, vagy viasz bázisúak. Elvárások az üregvédő anyagokkal 

szemben: 

  könnyű szórhatóság (a sűrűbb anyag tixotrópos legyen); 

  jó kúszóképesség (alacsony felületi feszültség); 

  ne károsítsa a gépkocsi festékét, egyéb alkatrészeit (pl. gumi, műanyagok); 

  mérsékelten legyen csak tűzveszélyes (II. Tűzveszélyességi osztály); 

  jó vízkiszorító tulajdonsága legyen. 

Részletesen a kúszóképességről kell beszélni. Az üregvédő anyagok feladata, hogy behatolja-

nak az igen szűk résekbe (pl. ponthegesztéseknél a két lemez közé), a festék repedéseibe, a 

kötőanyagok okozta, sérülésekbe. Szorítsa ki a vizet a felületről, vagy ha ez nem lehetséges 

(pl. vízcsepp zárvány vízszintes felületeken), közömbösítse inhibitor segítségével a vízben 

oldott sókat. A legtöbb üregvédő anyag rendelkezik több-kevesebb kúszóképességgel, a 11.3. 

ábra mutatja a rés vastagságától függő kúszását egy üregvédő anyagnak. 
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11.3. ábra: Az üregvédő anyag kúszása a rés mérete függvényében és a szabványos mérőeszköz. 

 

Az ábra megmutatja, hogy egy átlagos üregvédő anyag megfelelően szűk résben is elég ma-

gasra kúszik. Ez elérheti a 15-20 cm-t is. Nem mindegy azonban, hogy mennyi idő alatt kú-

szik bizonyos magasságra. Van olyan anyag, amelyik kb. félóra alatt éri el a fenti magasságot. 

Ez alatt az idő alatt akár meg is száradhat. A magyar szabvány ezért a kúszás sebességét tartja 

meghatározónak, és azt méri, hogy egy bizonyos résméretnél mennyi idő alatt kúszik fel 10 

cm magasra az üregvédő. Ha ez csak néhány perc, akkor a kúszóképesség tixotrópos üregvé-

dőnél is kielégítő. 

Az üregvédelemhez a gyártáskor előre fúrt lyukak biztosítják a hozzáférhetőséget, és speciális 

szondákat alkalmazva fújják az üregekbe a védőanyagot. A kocsik számtól függően kézi, fél-

automatikus, és automatikus szórási módokat alkalmaznak. A szondák formáját, a szóráské-

peket az eladás utáni ún. aftermarket technológiánál ismertetjük. 

Az automata rendszerek nagy sorozatú gyártásnál működnek (az egyik FIAT típusnál az 

ütemidő 2 percen belül van, ez alatt a berendezés valamennyi üregbe eljuttatja a kívánt meny-

nyiséget.  

 
11.4. ábra: Automata berendezés a kocsiszekrény üregelésére (DINOL Fejlesztő Osztály) 



118   FELÉPÍTMÉNYANYAGOK ÉS FELÜLETKEZELÉSÜK 

www.tankonyvtar.hu   Lábody Imre, BME 

A félautomata rendszereknél az adott fúvóka típusnál van programozva a fújás ideje (ami 

meghatározza az üregbe juttatott anyag mennyiségét, a fúvóka megfelelő üreghez juttatását a 

dolgozó végzi. A DINOL cég egy korábbi félautomatájának képét és elvi működését a  

11.5 ábra mutatja. 

 
11.5. ábra: Félautomata üregvédő berendezés (Forrás: DINOL szórólap) 

 

 

A lemezperemek lezárására a gyakorlat szerint nem elegendő a festék réteg. Ezeket egy szín-

telen szigetelő anyaggal (ez rugalmas, nem szakad el, mint a festék) fedik le. Ezzel és az 

üregvédelemmel biztosítható, hogy a káros folyadékok (sár, sós lé) nem tudnak a résekbe, 

élekbe behatolni. Azokban az üregekben, ahol nem kerülhető el a folyadék bejutása (ajtók, 

dobüregek, hossztartók stb.) biztosítani kell megfelelő kifolyó nyílásokkal a folyadék eltávolí-

tását, illetve megfelelő levegőárammal azok szárazon tartását. 

11.3.1 Szállítási védőanyagok 

A kész személygépkocsi a gyártelepről a világ bármely pontjára kerülhet, ezért – figyelembe 

véve a szállítás körülményeit és veszélyeit – a kocsiszekrényből kiálló egységeket  

(pl. visszapillantó tükör, antenna stb.) csak a vevőnél szerelik fel. A fényezést szállítási védő-

anyaggal, általában korróziógátló viasszal védik, néhány típusnál öntapadó fóliát használnak a 

kocsiszekrény megóvására. A szállítási védőanyagot az ún. null-revízió alkalmával távolítják 

el,  közvetlenül a szalonba szállítás előtt. 
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12. Haszongépjárművek korrózióvédelme 
 

12.1 Autóbuszok 

Az autóbuszok lényegében a társzekerekből, vagy a postakocsikból alakultak ki. Élelmes sze-

kérgyártók a meglévő lovas kocsikba megpróbáltak motort szerelni, és néhány sikeres próbál-

kozás után megkezdték a kifejezetten motorhajtású buszok gyártását. Németországban Ottó 

Kässbohrer készített először kiránduló járatként autóbuszt Ulmban, Magyarországon Uhri 

Imre mátyásföldi kocsi gyárában készített először autóbuszt.  Az első világháború alatt főleg 

honvédségi célra készültek szállító járművek. Fémvázas buszt 1925-től gyártottak. Ennek a 

gyárnak utódja az 1948-as államosítás után az Ikarusz Karosszéria és Járműgyár, amely euró-

pai viszonylatban is jelentős autóbuszgyártó bázis volt az ezredfordulóig. (Két üzemében 10-

12 000 busz/év kapacitással). 

Az autóbuszgyártás hazánkban néhány kis autóbuszgyártó 100-200 busz/év kapacitással ren-

delkező üzemére korlátozódik. A nagy európai autóbuszgyárak kapacitása telephelyenként kb. 

3000. darab/év. 

12.2 Az autóbuszgyártás szerkezeti anyagai 

12.2.1 Acélok 

A múlt század húszas évei óta a buszgyártás meghatározó alapanyaga az acél. Különböző 

ötvözetek, alacsonyan, alacsonyan ötvözött, közepesen ötvözött, magasan ötvözött acél (rozs-

damentes) egyaránt szerepel a palettán, az igényektől függően. A hazai utakon futó Ikarusz 

buszok zöme alacsonyan ötvözött acélból készült, de a külföldi (főként amerikai) piacokra 

készült járművek nagyobbik része rozsdamentes acélból készül. A rozsdamentes acélok he-

gesztése kíván különleges figyelmet. (Ezeknél általában lézer lézerhegesztést alkalmaznak). 

Elterjedt a horganyozott acél szerkezetek is. 

12.2.2 Színes fémek 

A színes fémek közül az alumínium alkalmazása a gyakoribb. A kocsiszekrény borító lemeze-

it, lemezeit, valamint korlátokat, fogódzókat gyártanak alumíniumból. Problémát okoz a kon-

taktkorrózió, nagyon komplikált elszigetelni az alumínium lemezt a tartó elemektől, és a kö-

tőelemektől. Az EVOBUSZ gyártott a 90-es években egy közepes méretű ún. alumínium 

buszt, amelynek csak a fenékváz tartó elemeik készültek acélból. A fentebb említett kontakt 

korróziós problémák miatt csak kis sorozat készült. A kötőelemek, a hegesztési pontok, varra-

tok, szigetelését csak nehezen oldották meg, így az alumínium előnyeit nem tudták érvényesí-

teni. Önálló elemként pl. csomagtér ajtók, belső felszerelés elemei stb. több gyár alkalmaz 

alumíniumot. A felépítményeken egyéb színesfémet gazdaságosan nem tudnak alkalmazni. 

12.2.3 Műanyagok 

Az autóbuszgyártásban egyre nagyobb szerepet kapnak a műanyagok. Több típusnál kiegészí-

tő elemként, tető oldalelemei, ajtók, Belső kárpitok, csomagtér ajtaja stb. alkalmazzák, de 

gyártanak teljes autóbusz testet is műanyagból (lásd Compobuszt). 
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12.2.4 Üvegek 

Ma már szerkezeti anyagnak kell tekinteni az autóbuszok üvegeiket is. Mind az oldalüvegek, 

mind pedig a szélvédők – a nanotechnika jóvoltából – már olyan szilárdsággal rendelkeznek, 

hogy a közel fém keménységű ragasztók közreműködésével részt vesznek a kocsiszekrény 

teherviselésében, ugyanúgy, mint a vázszerkezet.   

12.3 Autóbuszok korrózióvédelme gyártáskor 

Szerkezetüket tekintve két típust különböztetünk meg: 

  önálló alvázas; 

  önhordó felépítményt. 

Az alváz két hossztartóból áll. Ez általában nyílt szelvény I, vagy U profil.  Ezekre rögzítik a 

kereszttartókat, amelyek tartják a felépítményt (oldalfalak, tető). Ez a típus uralkodott az öt-

venes évekig, amikor a Kässbohrer megalkotta az önhordó karosszériát. (Magyarországon a 

BME –en Michelberger Pál professzor vezetésével dolgozták ki a magyar változatot, amelyet 

az IKARUSZ gyártott). Ma már csak néhány autóbuszgyár gyárt alvázas típust. 

12.3.1 Önhordó felépítmény 

Fém alapanyagú autóbuszok 

Az önhordó felépítmény lényege, hogy közel azonos méretű zárt szelvényekből állítanak ösz-

sze egy dobozt, amely tartóin egyenletesen oszlik el a terhelés. Ezt a vázat „öltöztetik fel”, 

oldal-, és fenéklemezzel, valamint tetőlemezzel. 

Az alapanyag zártszelvény szálakban, valamint lemezek tekercsben (saválló lemez esetén 

lapban szállítva).  

A jelenleg általánosan alkalmazott korrózióvédelmi technológia: 

Foszfátozás. 

A szálanyagokat 6 m-es szálakban foszfátozzák zsírtalanító meleg foszfátozó fürdőben,  

80
o
C-on. A kádakba ferdén merítik be a szálakat, hogy kívül-belül érintkezzék a fürdő a 

fémmel, és a kezelés végén a szelvényekben ne maradjon vegyi anyag. A foszfátozás után 

öblítő fürdő következik, majd szárítás. Ezután hasonlóan foszfátozzák a lemezeket is (ezeket 

rendszerint még a gyártó műben). 

Darabolás. 

A kémiailag előkészített zárt szelvényeket méretre vágják, elkészítik a furatokat, amely az 

üregvédelemhez kell, majd összehegesztik. A vágást főkuszált lézersugárral, a hegesztést vé-

dőgázzal végzik. A technológia függ az acél minőségétől, és természetesen a vevő igényeitől. 

Tengerentúli vevő ritkán vesz át hézagos hegesztési varratot. 

A főbb részeket pl. oldalfal, tető sablonokban készítik el, majd a kész elemeket összerakják 

(először a két oldalfalat rögzítik a fenékvázra, majd erre erősítik a tetőt. A váz szerkezetet a 

12.1. ábra mutatja. 
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12.1. ábra: Autóbusz vázszerkezete (Forrás : Die SETRA_Kombibusse  prospektus) 

 

Az burkoló lemezek rögzítése vagy a hagyományos hegesztéssel, vagy ragasztással történik. A 

hegesztéses módszernél először ráfeszítik a lemezt az oldalfalra, majd a végein rövid varra-

tokkal rögzítik (mechanikus vagy melegfeszítés). A vázra hegeszthető tömítőt kennek a rez-

gés csökkentésére, majd hegesztéssel (pont, vagy varrat) rögzítik a lemezt. A fenéklemezt az 

alsó vázelemhez rögzítik abban az esetben, ha távolsági vagy turista buszról van szó. Városi 

buszoknál az utastér szintjén helyezik el a padló lemezt, ami gyakran 15-20 mm vastag fa 

rétegelt lemez. Erre kerül később a műanyag padlólemez.  

A ragasztásos módszernél az oldal lemezt hasonló meghúzással feszítik rá a vázra, megfelelő 

távolságban szorító csavarokkal rögzítve a kötési idő végéig. A ragasztás előnye, hogy nincs 

hegesztési pont, vagy varrat következtében kialakult feszültség, kristályszerkezeti változás, 

ami korróziós góc lehet, és nem kell külön tömíteni az illesztést, mert a ragasztó egyben tömít 

is. A tetőlemez anyaga a technológiától függően általában fém, (ezt tekercsből alkalmas daru-

rendszer segítségével hajtják rá a tetővázra), a tető lehajló széle több típusnál műanyag. Eze-

ket általában ragasztják. A helyközi járatokra épülő buszoknál több kisebb szekrényt is kiala-

kítanak. Ilyenek a csomagtartók, a légtartály fülkéje,,az üzemanyag tartály helye stb. Ezeknek 

a vázzal érintkező éleit, sarkait tömítőanyaggal fedik, megakadályozva a víz, a sár bejutását. 

A kocsiszekrény festése. 

A kocsiszekrény ebben az állapotban kerül a festő üzembe. Itt a gyár kapacitásától függően 

több fülkesor áll a festési technológia részére. Az első fülkében zsírtalanítást és foszfátozást 

végeznek (itt meleg foszfátozás nem lehetséges, a kezelő oldat csak zsírtalanít és passzivál. A 

kezelő oldatot nagyteljesítményű fúvókákkal szóják a felületre. Ezután öblítés, majd szárítás 

következik. Az előkészített kocsiszekrényre felszórják az alapozó festéket. Szórhatnak elekt-

rosztatikusan (az ablak oszlopok miatt ez célszerű) Általában két oldalról egy-egy dolgozó 

végzi a szórást, először kívülről, majd belülről. A szórást vízszintesen és függőlegesen is 

mozgatható állványról végzik.  

Az alapozó festéket 140-160 fokon égetik be a festék típusától függően. A nagyobb réseket, 

az illesztések hézagait késkittel tüntetik el, majd csiszolják.  A töltőalapozót hasonló módon 

szórják fel, mint az alapozót. A beégetés is hasonló. A beégetés után csiszolás következik, 

majd portalanítás után a fedőzománc is felvihető. A töltőalapozóval egyidőben hordják fel az 

alvázra a kőfelverés ellen védő bevonatot. Ez lehet PVC plasztiszól, vagy epoxi bevonat. 

A fényező sor utolsó állomásán végzik el a fenék-, illetve a padlólemez feletti vázelemek 

üregvédelmét. 

Az üregvédő anyagok felhordásához speciális szóró berendezés és szórófejek szükségesek. 

Egy autóbusz üregvédelméhez kb. 16-20 liter üregvédő anyag szükséges. A szóró berendezés 

nagynyomású airless berendezés. Általában levegőmotoros airless berendezést alkalmaznak. 

Erre a célra alkalmas az Assalub 1:22 sűrítésű berendezés (a sűrítés azt jelenti, hogy a bejövő 

préslevegő nyomását hányszorosára növelik a levegőmotor által működtetett dugattyúk)  

(12.2. ábra). 
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12.2. ábra: Assalub airless üregvédő pumpa. 

 

Az autóbuszok üregvédelmére két szórófej típust használnak. 

1. A 40 cm-nél rövidebb csövekhez a két irányba szóró merev szórófej. (Szórásképe a 

12.3. ábrán. 

2. flexibilis szórófej, amely előre cca. 30
o
-os oldalt 360

o
-ban körkörösen, 70

o
–os hát-

ra dőlésben szór. Szóráskép a 12.4. ábrán. 

 
12.3. ábra: Két irányba szóró autóbusz szórófej. 
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12.4. ábra: Flexibilis szórófej 360

o
-os körkörös szóráskép 70

o
-ban hátra dőlve. 

 

A szórófejeket gyártó cég korábban csak a tüske tengelyére merőleges, körkörös szórású szó-

rófejeket gyártott. A NABI-nál szerzett tapasztalatok alapján változtatták meg a dőlésszöget. 

A flexibilis szár kihúzásakor a szár végén a kb. 3 cm-es szórófej merőlegesen áll a csőre, és 

így nem szór védőanyagot a lyuk közvetlen közelébe. A hátra döntött szórásképnél ez nem 

fordul elő (12.4. ábra). Az előre szórás azért kell, hogy a cső végén lévő fal is kapjon védő-

anyagot. Példaként a következő ábrán nyíllal jelöltük egy oldalfal vázán az üregek védelmére 

szolgáló lyukakat (12.5. ábra). 

 

 
12.5. ábra: Autóbusz oldalfalán az üregvédelemre szolgáló lyukak 

 

Az alsó, a fenékvázon lévő üregeket a készre szerelt buszon végzik el. Ekkor esedékes az al-

vázvédelem is. Az alvázvédő anyag lehet kaucsuk bázisú, bitumen vagy viasz bázisú, vizes, 

vagy oldószeres rendszerű. Minden esetben sűrű, viszkózus anyag, nagynyomású airless szóró 

berendezéssel szórják. A pumpa azonos az üregvédelemnél használttal, csak a pisztolyban van 

nagyobb nyílású szűrő (100 mesh).  A szórófej lapos, 40 vagy 60 fokban terülő szórásképpel. 

Üregvédelmet a rozsdamentes anyagból készült autóbuszoknál is alkalmaznak. Ennek oka az, 

hogy a hegesztésnél a varratok környezetében olyan változások lépnek fel a kristályszerkezet-

ben, amelyek korróziós gócokat jelentenek, és csúnya korróziós károkat okozhatnak. Az 

üregvédelem költsége pedig elenyésző a bekövetkező károkhoz képest. 

Az autóbuszokkal szemben is elvárnak 12 éves élettartamot. Ezt a jelenlegi korrózióvédelem 

(a tömítésekkel kombinálva) a kocsiszekrény tekintetében teljesíti. Azelőtt, amikor még sem 
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üregvédelem, sem a tömítő anyagok alkalmazása nem terjedt el, egy 7 éves buszon az ún. 

„középjavítás” azt jelentette, hogy az ablakszint alatt újra építették a buszt. Ma megéri egy  

7 évesen lecserélt buszt beállítani a budapesti tömegközlekedésbe, mert a következő öt évben 

csak motorikus problémákra lehet számítani. 

A személygépkocsiknál elterjedt és bevált az elektroforetikus mártó alapozás (KTL). A né-

metországi autóbuszgyártók összefogtak, és közösen építettek egy mártó alapozó üzemet. Ez 

az üzem Mannheimben van, több irányból is viszonylag jól megközelíthető. Ebben az üzem-

ben a magas (emelt padlószintű illetve emeletes) buszok kivételével 12 m hosszúságig tudják 

merítéses módszerrel alapozni a buszokat. Az autóbuszgyártás centralizálását jelzi, hogy az 

egyik legrégebbi autóbuszgyár a Käassbohrer is fuzionált a Mercedessel, és a közösen építet-

ték meg Ulmban – ma Európa legmodernebb legkorszerűbb – autóbuszüzemét. 

Évente kb. 3.000 autóbuszt gyártanak. Festőüzemük 28.000 m
2
 (három futballpályányi) a 

mártó alapozó üzem nélkül. A festési technológiát a rendelkezésünkre bocsájtott anyag 

SETRA „Von Grund auf geschütz” alapján közöljük. Jelenleg ez tekinthető az egyik legkor-

szerűbb autóbusz festési technológiának.  

 

Az ulmi üzemben összeállított nyers karosszériát vasúton elszállítják az alapozó üzembe (na-

ponta 7-11 váz indul délután, és reggelre érkezik vissza.) 

Az alapozó üzemben a technológiai sorrend a következő (a legtöbb művelet automatizálva): 

- zsírtalanítás. Forró lúgos oldattal mossák le a buszt, 15000 (!) szórófejből nagy nyo-

mással forrón mossák le zsíros szennyeződést (12.6. ábra képe); 

- foszfátozás. A foszfátozás a szokáson módon, a zsírtalanításhoz hasonlóan megy 

végbe. 

Mindkét művelet után lemossák a karosszériát.   

Az elektroforetikus festés a gyár szerint a legkorszerűbb katódos (KTL) rendszerek egyike. 

Az elektródok elhelyezése (12.7. ábra képe) után az alapozó festéket tartalmazó kádba ferdén 

merítik be a kocsiszekrényt, hogy a csövek belsejébe hatoló folyadék kiszoríthassa a levegőt 

(12.6. ábra).   

      

 

 
12.8. ábra: A ferde bemerítés sémája 

 

A kádban billegtetik a kocsiszekrényt, ezáltal a festék a belső felületeken is egyenletesen osz-

lik el, majd a bemerítéshez hasonlóan ferdén emelik ki (12.9. ábra képe).  A festékfelesleg le-
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csurgása után leöblítik vízzel a kocsiszekrény teljes felületét, és utána 180 °C-on beégetik. A 

lehűlés után ismét a vagonokra kerülnek (12.10. ábra képe) és visszaszállítják az ulmi gyárba. 

 

 
Vizesmosás 

 
A festék kiszorítja a levegőt 

 
Szállítás 

 
Alvázvédő szórása 

 
Kittelés 

 
Szórókittelés 
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Csiszolás 

 
Fedőzománc szórása 

 
Maszkolás 

 
Fóliázás 

 
Fenékváz üregvédelme 

 
Alvázvédelem 

12.11. ábra: A festés folyamatának képei (SETRA) 

 

A festés további lépései: 

Töltőalapozó szórása (12.12. ábra képe), (két fő kézi szórással végzi), majd beégetése. Utána 

csiszolják. 

Az illesztéseket késtapasszal eltüntetik (12.13. ábra képei, majd csiszolás után újabb réteg töl-

tőalapozó következik. Ezt is megcsiszolják. Portalanítás után szórják a fedő zománc ún. elő-

alapozóját. Ennek beégetése után a „színre fújás” következik, majd ezt a réteget is beégetik. 

Az új tendenciák alapján csíkokat nem festenek a kocsikra, hanem a vevő kívánsága alapján 

megfelelően maszkolva ráfestik a kért ábrát (12.14. ábra képe), vagy öntapadó fólián ragaszt-

ják fel a kívánt szöveget, illetve képeket (12.15. ábra képe). 



12. HASZONGÉPJÁRMŰVEK KORRÓZIÓVÉDELME  127 

 Lábody Imre, BME www.tankonyvtar.hu  

A készre festett kocsiszekrény a szereldébe kerül, ahol beépítik az összes műszaki szerel-

vényt. Korrózióvédelmi munka a végellenőrzés után következik, amikor elvégzik a fenékváz 

üregelési munkáit (12.16. ábra képe). A védőanyag befújása után bedugózzák a lyukakat 

(12.17. ábra képe), végül felszórják az alvázvédő anyagot. 

Az autógyárak alkalmaznak kaucsuk bázisú alvázvédőt (ezeket az anyagokat 1-1,5 mm vas-

tagságban kell felszórni), és fémpigment tartalmú viaszbázisú alvázvédőket. Az utóbbiakat 

400 mikron, kerékjárati dobokban 800 mikron vastagságban alkalmazzák. Az EVOBUSZ-nál 

az utóbbi típust rendszeresítették. Ezen az álláson fújják be az első oszlop belsejét is üregvé-

dővel. 

A fenti korrózióvédelemmel a 12 éves élettartam akár garantálható is. Ajánlotta a gyártó a 12 

éves átrozsdásodási garanciát a vevőknek, (a feltétel 4 évenként az üreg-, és alvázvédelem 

megújítása a vevő költségén) de sem a vevők, sem a biztosító társaságok nem mutattak érdek-

lődést az ajánlat iránt. 

 

12.4 Műanyag alapanyagú autóbuszok 

A műanyagok elterjedése olyan méreteket ölt, hogy nemcsak egyes alkatrészeket, hanem tel-

jes felépítményt is lehetséges műanyagból készíteni. Európában egyedülálló a NABI kaposvá-

ri gyárában gyártott ún. Compobus. A technológia a gyár szabadalma, a módszer elve a mű-

anyag hajók gyártásában már ismert kompozit anyagok alkalmazásán alapul. A teljes kocsitest 

műanyagból készül, csak a motor és futómű felfüggesztése fém. A cég amerikai megrendelés-

re már több száz ilyen buszt gyártott, a vevő nagy megelégedettségére. Az amerikai piacon 

fontos szempont az alacsony üzemeltetési költség, és a hosszú karbantartási periódus. Az ot-

tani hatalmas távolságok miatt az üzemanyag fogyasztás, a tengeri atmoszféra miatt előnybe 

részesítik a drágábban beszerzett, de olcsóbban üzemeltethető buszokat. A műanyag buszok 

kisebb súlyuk miatt kisebb motort igényelnek, kisebb fogyasztással. Korróziós veszély nincs, 

mert védendő fém alkatrészek (lemez, tartó idom stb.) csak a fenti fődarabok. Nagy előnye a 

műanyag felépítménynek kiváló ütközés- állósága. Kisebb ütközést, pl. oldalról 20-30 km-es 

sebességgel érkező személyautó ütését sérülésmentesen, viseli el az ütközési tesztben. A fém 

felépítményeknél ilyen ütközésnél maradandó alakváltozást észleltek (Forrás: NABI tájékoz-

tató.) 

A váz, azaz a felépítmény különféle szál elrendezésű üveg és karbon szövetekből, különféle 

maganyagból laminálással és vákuuminfúzióval készített héj rendszerű önhordó műanyag 

karosszéria. Oldalburkolat integráns része a héjszerű vázszerkezetnek (Termékleírás, NABI 

honlap). 

A kompozitok az adalékolt műanyagok gyűjtő neve, amelyekben az adalékolás hatására kép-

ződő új termék jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik (merevebb, szilárdabb stb.), 

mint az adalékot nem tartalmazó polimer mátrix. A legjobb kompozitok térhálós polimerek, 

és valamilyen szervetlen anyag (üveg, azbeszt, szén stb.) társítása útján állíthatók elő. Ezek az 

erősítő anyagok lehetnek gömb, kocka, lemez, vagy szál alakúak. Legelterjedtebbek a szálas 

erősítő anyagok. 

Először az addig már egyéb építőipari anyagokban is jó hatásfokkal alkalmazott azbesztet 

használták. Veszélyes pora miatt ma már csak különleges, zárt körülmények között engedé-

lyezik használatát. Az üvegszálak elterjedése ma is jelentős, pl. az üveg-szálerősítésű poliész-

ter gyanták széles körben ismertek. (Évente kb. 2 millió tonna üvegszálat gyártanak.) A több-

féle minőségű szálak közül az M típusúakat alkalmazzák a közlekedésben, főleg a repülőgép 

iparban. A szénszálas erősítésű műanyagok alkalmazási lehetőségeit még kutatják. Az eddigi 

tapasztalatok kedvezőek, nemcsak sporteszközök területén (pl. teniszütők), hanem a jármű-

gyártásban is.  A szénszál még drága, ezért főként minőségi termékeknél alkalmazzák, de a 

mechanikai és egyéb tulajdonságok javulása ellensúlyozhatja ezt.  
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Nagyobb méretű szerkezetek gyártásakor, mint például vitorlás hajótestek, vagy közúti jár-

művek, esetleg repülők laminált vázszerkezeteket (szendvics szerkezet) képeznek ki. A 

szendvics szerkezet egy több rétegű rendszer (két fedőlemez, belül erősítő, és maganyaggal). 

A belső rész, amely vastagabb, mint a fedőlemez, tartalmazza az erősítő szálanyagot paplan, 

vagy csík formájában, és a rendszer vastagságát biztosító maganyagot, ami a Compobus ese-

tében balsafa. Ez a fa rendkívül könnyű (kb. 70%-a a víz felett úszik), könnyen darabolható a 

megfelelő méretű darabokra. A kocsitest alakját követő, jól kezelhető Balsafa „lapok” hajlé-

konyak, és követik a kocsiszekrény görbületeit. A lapok úgy készülnek, hogy a kis kockákra 

vágott fadarabokat hajlékony hordozó lemezre ragasztják, egymástó olyan távolságra, hogy ne 

gátolják a gyanta áramlását a kitöltéskor. 

A héjszerkezet a már említett laminálással és vákuuminfúzióval készül. Külön szerszám van 

az alsó és a felső résznek, valamint a padlóelemeknek.  

 

 
 

 

12.18. ábra: Alsó és felső kocsitest (Forrás NABI) 

Az elkészült fél elemekből kivágják az ajtó és ablaknyílásokat a típusnak megfelelő szabás-

minta szerint, majd egymásra fordítva összeragasztják az alsó és felső fél kocsiszekrényt 

(12.8. ábra, NABI kép). A belső részeken ugyancsak ragasztással rögzítik a padló elemeket, 

és a későbbi szereléshez szükséges műanyag elemeket. 
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12.19. ábra: A szekrény összeállítása 

A ragasztáskor keletkező hézagokat, furatokat alkalmas tömítő anyaggal fugázzák ki. 

A műanyag festését megfelelő felület-előkészítés után a fém kocsitesthez hasonlóan végzik. A 

kőfelverés elleni védőréteg, valamint alvázvédő anyag felvitele itt is indokolt, de itt csak a 

mechanikai sérülés ellen kell védeni. 

A NABI 10 éve gyártott műanyag buszainál korróziós probléma (ami a műanyag öregedésé-

ből származhat) eddig nem jelentkezett.  

 

12.5 Teherautók, kamionok 

A tehergépjárműveknél a vezetőfülke védelme igényel a hagyományostól eltérő védelmet. A 

plató, a kamion vontatmány részét hagyományos módon védik. Ez jelenti a festést, az alváza-

kon a rétegvastagság 150-180 mikron. A tehergépjárművek magas építése, valamint a robusz-

tus alváz miatt nem alkalmaznak külön alvázvédelmet. A vontatmányban, valamint a platók-

ban a mechanikai sérülések nagyobb veszélyt jelentenek, mint a korrózió. 

A vezetőfülke felújítása nehezebb a fülkébe beépített elektronika, kényelmi felszerelések 

(légkondicionáló, ágy stb.) miatt, ezért a gyártásnál gyártáskor a korrózióvédelem különleges 

figyelmet igényel.  A vezetőfülke vázát a személygépkocsikhoz hasonló szerkezetben építik 

meg. A festés is hasonló. A festés után, az összeszerelés után végzik el az üregvédelmet, na-

gyobb gyárakban fújó automatákkal (viszonylag kevés üreget kell kezelni, ezért könnyen au-

tomatizálható). Egy-egy fülkegyártó üzemben 4-6 fülketípust gyártanak. Ez ugyanennyi szere-

lősort jelent. Az üregvédelmet egy központi álláson végzik, Az automata észleli a típust, és 

automatikusan választja ki a típusnak megfelelő fújási menetet (IVEKO, Ulm.). 

Egyre jobban terjed a műanyag vezetőfülkék gyártása. Mivel a vezető fülke, mint teherviselő 

egység sokkal kisebb, mint egy autóbusz, ezért vékonyabb falfelülettel készíthetők. Ezeket a 

fülkéket külön védeni nem kell, a festés elegendő korrózióvédelmet biztosít. 
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12.6 Kisteherautók, furgonok 

A nagy autógyárak külön kisteherautó üzemeket építettek. Ezek a látogatók számára jobban 

elérhetők, mint a személygépkocsi gyárak festőüzemei. A festési technológia fő vonalaiban 

megegyezik a személygépkocsiknál alkalmazottal, annyi az eltérés, hogy nagyobb 

kopásállóságú festéket használnak mind a raktér, mind pedig a külső felületeken. Különös 

gondot fordítanak az üregvédelemre, és varratok, peremezések tömítésére. Az ablakos válto-

zatok ragasztott üvegeinek ugyanúgy teherviselő funkciójuk van, mint az autóbuszoknál. Vas-

tag viaszbázisú üregvédő anyagot alkalmaznak. A tehergépjárműveknél az esztétikai köve-

telmény nem olyan nagy, mint a személygépkocsiknál, ezért ezeknél a fedőzománc is vizes 

bázisú, és szórható airless automatákkal.  

 

Irodalomjegyzék a 12. fejezethez: 

 

[1] Setra Kombibusse prospektus 

[2] Stera Von Grund aug geschütz 

[3] Lábody: Tuff Cote Dinol technológia 1979 
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13. Vasúti járművek korrózióvédelme 
A vasúti járművek szerkezeti anyagai a közúti járművekhez hasonlóan acélfajták, színes fé-

mek (főként alumínium), és műanyagok. Figyelemre méltó, hogy a nagysebességű vonatoknál 

alkalmaznak nagyobb mennyiségben műanyagokat (pl. az orr-rész). 

13.1 Acél szerkezetű vasúti járművek 

A hagyományos vasúti járművek tehervagonok, személykocsik ma is acél vázzal készülnek. 

Mindkét kocsifajtánál – méretükből adódóan - elkerülhetők a zárt szelvények, ezért mind a 

külső, mind pedig a belső felületek hozzáférhetőek, könnyen festhetők. Az üzemcsarnokok, a 

festőfülkék a vagonok méretéhez igazodnak, itt a mosó, és szemcseszóró alagutak valóban 

alagút méretűek. 

 
13.1. ábra: Mosóalagút 

Az 13.1. ábra egy mosó alagutat ábrázol.  

A szemcseszóró berendezés szabad sugaras automata rendszer, a fülke aljában összegyűjtött 

szemcsét szitálás után cirkuláltatják. 

A festékrendszer uretán bázisú, ezeknek, a festékeknek jó időjárás állósága mellet a vegyszer-

állósága is kiváló. Ez fontos szempont a vasútnál, mert a külső mosásnál a festék felületébe 

tapadt fékport csak savas mosószerrel tudják eltávolítani. (A MÁV-nál jelenleg is többségben 

vannak, az ún. tuskós fékek.) 

A vasúti kocsik gyártásánál gyártásakor a burkoló lemezek illesztéseit, a varratokat tömítik 

(ez a zajcsökkentésben is jelentős szerepet játszik). Jelenleg Magyarországon két üzem gyárt, 

illetve képes gyártani acélvázas vasúti kocsit, a szolnoki járműjavító, és a dunakeszi 

Bombardier. 

13.2 Alumínium vázas vasúti járművek 

Az alumínium vázas vasúti járművek a gyártás elve alapján két csoportra oszthatók: 

 hegesztett és 

 ragasztott típusokra. 

Mindkét gyártási rendszert főként elővárosi vasúti szerelvények számára gyártják. A köny-

nyebb súly kisebb energiafogyasztást eredményez, ami előnyös a gyakori megállásoknál, in-

dulásoknál. 
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A hegesztett típust Szolnokon a Stadler cég üzemében gyártják. A teljes kocsiszekrény egyet-

len „doboz”, amelyen az ajtók és ablakok nyílásai szabadok. A kocsiszekrényt több különbö-

ző összetételű alumínium ötvözetből állítják össze.  A technológia két lényeges eleme a vágás 

és a hegesztés. A vágás korszerű lézer technikával könnyen vezérelhető, Hasonlóan pontos 

hegesztési varrat alakítható ki robottal is, amit lézeres varratkövetővel így az emberi tévedés, 

hiba lehetősége minimális. Sajnos a teljes automatizálás itt nem oldható meg, nagy szerepe 

marad az emberi munkának is. Itt a kézi hegesztést fogyóelektródos ívhegesztéssel oldják 

meg. Csak magasan képzett hegesztők képesek a kívánt minőségben, egyenletesen hiba nélkül 

dolgozni. Az alábbi képek jól jellemzik a technológia főbb elemeit. 

Az alvázat három részből hegesztik össze. Kettős héjazás, stabil alváz ([Stadler] 13.2 ábra). 

Az oldalfalat az ajtók és az ablakok nyílásait meghagyva robot hegeszti össze  

([Stadler] 13.3. ábra).  

  

 
13.2. ábra Alvázelem 

 

13.3. ábra: Oldalvázelem 

 

 

13.4. ábra: Tetőváz hegesztés 

A tetőt az alvázhoz hasonlóan három részből állítják össze (Forrás: Stadler, 13.3, 13.4. ábrák). 

A két oldalfalat és a tetőt az alvázra illesztik, és pontos rögzítés után összehegesztik. A követ-

kező két kép kívülről és belülről mutatja a kész kocsitestet (Forrás: Stadler, 13.5, 13.6. ábrák). 
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13.5. ábra: A kész kocsitest 

 

 

13.6. ábra: A kész kocsi felépítmény 

  

 

Az üzem bővítése a munka jó minőségét igazolja. Az itt készült kocsitestek készre építését is 

tervezik a közeljövőben. 

A ragasztott típusoknál a felépítmény szerkezete az autóbuszokéhoz hasonlít, a váz szerkeze-

tét a ragasztási technológiának megfelelően alakítják. A ragasztó a legtöbb esetben két kom-

ponensű, 5-15 perces kötési idővel rendelkező ragasztó, a komponensek keverése a kinyomó 

pisztoly fejében megy végbe. Ezt a módszert a Bombardier részesíti előnyben. 

Mindkét gyártási módnál lényeges az alumínium felület megfelelő előkezelése (kromátozás), 

és festése. Ha nem megfelelő az előkészítés (ekkora felépítményeknél a mártás nem lehetsé-

ges), ami általában szórással, esetleg ecseteléssel végzik, a festés nem lesz tartós. A vasúti 

járműveknél (ebbe a kategóriába tartoznak a városi villamosok is) hosszú karbantartási illetve 

felújítási ciklusok vannak, a festésnek 10-15 évet kell kibírni. Valószínűleg a nem kielégítő 

felületkezelésre vezethető vissza a 13.7. ábrán látható festékleválás egy 5 éves villamoson, 

Budapesten. 
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13.7. ábra: Festékleválás az 5 éves villamoson (A szerző felvétele 2012. június). 
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14. Repülőgépek korrózióvédelme 
 A repülőgépek korrózióvédelme különleges védőanyagokat kíván. A repülőgépek kizárólag 

különböző alumínium ötvözetekből készülnek. A T alakú körkörös vázra szegecselik a borító 

lemezeket. A külső felületre +100
o
C …– és -60

o
C hőmérsékletet elviselő festékbevonat kerül. 

A belső felületre a nyomáskiegyenlítés és a légkondicionáló miatt gyakran csapódhat le pára, 

amely ha még egyéb folyadékkal is találkozik, korróziót okoz a belső felületen. Megfigyelték, 

hogy a toaletek, és a konyha alatt a legerősebb a korrózió. Ez olyan mértékű lehet, hogy a T 

alakú vázidomok szárai kézzel morzsolhatók. Egy ilyen tartó cseréje drága, és főleg hosszú 

időt vesz igénybe. Napjainkban már minden repülőgép gyártó előírja a belső felületek korró-

zióvédelmét is. Erre olyan védőanyagokat dolgoztak ki, amelyek igen vékony rétegben is ki-

elégítő cca. 5 éves védelmet adnak. A repülőgépeknél nagyon fontos az összsúly. A belső 

felületek védelmét az ún. D-chek (szerviz) alkalmával újítják fel, ami a repült óráktól függően 

kb. 5 évenként végeznek el. Ennél a karbantartó műveletnél eltávolítják a teljes belső beren-

dezést, így könnyen hozzáférnek a borító lemezek belső felületéhez. A repülőgépek adottságai 

miatt speciális különleges szóró berendezések kaphatók. A pumpa hasonló a személygépko-

csik védelmére használt 1:26 sűrítésű airless pumpához, a szórófejeket alakították a repülőgé-

pek szerkezetéhez. 

A repülőgép belsejét az 14.1. ábra mutatja, a szóró berendezést a 14.2. ábra. 

 

 
 

14.1. ábra: Repülőgép belső rész festése. 
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14.2. ábra: Szóró berendezés 

 

A 14.3. ábrán a repülőgép szerkezeti vázlatába engedünk bepillantást. Ez az ábra jelzi, hogy 

7-9 különböző szórófej szükséges ahhoz, hogy a legkevesebb anyaggal fúják be a teljes belső 

felületet.  

 
14.3. ábra: Repülőgép belsőterének kezelése 9 szórófej alkalmazásával. 

 

A nagyobb felületek és üregek miatt itt célszerű a levegőkeveréses rendszert (airmix) alkal-

mazni. Ennek a rendszernek szórásképei szélesebbek, mint a levegő nélküli szórófejeknek. A 

szóráskép hasonlít a levegős rendszerekhez, de ennek kapacitása jóval nagyobb. Egy repülő-

gép belső felületeinek kezeléséhez a gép méretétől függően 20-40 liter védőanyag szükséges.  

A rétegvastagság a veszélyes helyeken (WC, ill. konyha alatt) 25 mikron, a többi felületen 8 

mikron. 

A védőanyagok vizsgálatához külön vizsgálati módszerek szükségesek, mert a korrózióvé-

delmi szabványok (sópermet, vízgőz vizsgálatok) kisebb hőmérséklet intervallumban mérnek, 
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mint ami a repülőgépeknél szükséges. A hőállóságot (pl. a rugalmasság mérésével) +80 és -60 

fokon kell mérni ciklus vizsgálatokkal. 

 

 

14.1 Vizi járművek korrózióvédelme 

Magyaroszágon nem gyártanak tengerjáró hajókat, ezek korrózióvédelmével itt nem foglako-

zunk részletesen. A dunai hajókat a 90-es évekig az Óbudai Hajógyárban még gyártottak, je-

lenleg csak javítással foglalkoznak néhány hajójavító üzemben. 

A folyami szállításra tervezett hajók korrózióvédelme az alábbiakban foglalható össze egy 

Duna-Majna-Rajna útvonalra gyártott vontatóhajó példáján: 

A hajókat ún. kazán lemezekből gyártják. Ezek több mm vastagok, nem tekercsben, hanem 

lemez kötegekben szállítják a hajógyárba. A felület-előkészítés első üteme a szemcseszórás, 

amelyet függőlegesen tartott lemezeken két oldalról végzik. A második ütemben portalanítják 

a lemezeket, a harmadikon pedig hegeszthető alapozóval vonják be (shop primer) airless szó-

rással.  A továbbiakban lángvágóval darabolják a lemezeket, ami 1-1 cm szélesen leégeti az 

alapozó festéket. A méretre vágott darabokat összehegesztik, és elkészítik a felépítményt. 

Lényeges, hogy a hegesztés után azonnal pótolják a leégett sho-primert, mert néhány nap alatt 

élénk rozsdacsíkok jelennek meg a hegesztési varratokon. A felépítménnyel egyidőben a só-

ján összehegesztik a hajótestet. A hajótest külső vízvonal alatti részét készre festik. Ez mini-

mum 6 réteg, jó víz és kopásállóságú festék, az utolsó réteg az ún. antifauling (baktériumölő) 

bevonat, amely véd az algásodástól illetve csigák, és hasonló élőlényeknek a felületre telepe-

désétől. A továbbiakban a szerelést végezhetik a sóján, de vízre eresztve is. Amikor összeállí-

tották a teljes hajótestet (az összeállított felépítményt ráemelik a hajótestre), először szerelvé-

nyeznek, majd utána festik készre.  

A hajókon, különösen a tengeri hajókon elterjedten alkalmazzák az autonóm anódos védel-

met. Ez azt jelenti, hogy bizonyos távolságonként a vasnál negatívabb elektródpotenciálú 

magnézium tömböket forrasztanak a hajótestre az üresjárati vízvonal alatt. A festékbevonat 

sérülése esetén a magnézium és a vas közötti potenciálkülönbség miatt korróziós áram indul 

meg, amely folyamatnál a vas katódként szerepel, és a magnézium oldódik. A védőhatás min-

daddig tart, amíg a magnézium fel nem oldódik. Az anódokat olyan távolságban kell elhe-

lyezni egymástól, hogy a védőpotenciál még érvényesüljön. 

 

Irodalomjegyzék a 14. fejezethez: 

 

[1] Dinol: Corrosion protection. Technológiai leírás 1981 
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15. Mezőgazdasági gépek, erőgépek, emelő-
gépek stb. korrózióvédelme 

A munka-, és erőgépeket hosszú üzemidőre - ez több évet jelent – és erős igénybevételre ter-

vezik. Legtöbbjük robosztus, szerkezetük vastagabb, a mechanikai igénybevételnek ellenálló 

anyagokból áll. A gyári korrózióvédelem főként festés (esetenként horganyzással kombinál-

va). Lényeges a gép külleme, ezért általában élénk színekre festik, mert különösen a mező-

gazdasági gépeknél sokat jelent a gép kinézete. A fejezetben szereplő berendezések legtöbbjét  

kültéren, általában időszakosan használják, a téli időszakban a szabadban, vagy jobb esetben 

tető alatt tárolják. A folyamatosan kültéren dolgozó gépek korrózióvédelménél az atmoszféri-

kus körülmények a meghatározóak. 

15.1 A kültéri szerkezetek korróziója 

Az atmoszférikus korróziót régebben a földrajzi fekvés szerint csoportosították (pl. tengeri, 

szárazföldi, mezőgazdasági, ipari stb.), ma azonban a légkör szennyezettsége annyira meg-

nőtt, hogy igen kicsi a különbség a nagy ipartelepek és a mezőgazdasági területek légköri 

szennyezettsége között. A gyári korrózióvédelem azokon a helyeken, amelyek a gépek üze-

melése közben durva mechanikai igénybevételnek nincsenek kitéve, 3-5 év, a munkagépek 

korrózióvédelme a koptató igénybevételek miatt általában csak egy szezon. 

A kültéri szerkezetek korróziója az alábbi helyeken jelentkezhet: 

Vázszerkezet: 

- a vázszerkezet rögzítési helyein a kötőelemek környezetében a bevonat mechanikai 

sérülése miatt; 

- a hegesztési varratok környezetében, 

- a szállítás, és az üzemelés közben szerzett bevonati sérülések esetén. 

Emelőszerkezet, hidraulika.  

- drótkötelek (a drótkötelek nem megfelelő karbantartása esetén, esős időszak után); 

- fogaslécek, hidraulikák, amelyek festéssel nem védhetőek stb.; 

- villamos egységek, vezérlő szekrények, meghajtó motorok stb.; 

- kombájnoknál a vágóasztalok, a belső dobok, és magtovábbító egységek. 

A kültéri berendezéseknél a korrózióvédelem az üzemeltető feladata, mert ezek a gépek, be-

rendezések nehezen szállíthatók, sokszor telepített berendezések, amelyek több évig egy he-

lyen működnek. 

A korrózióvédelmet a helyi adottságoknak megfelelően kell végezni, a karbantartási illetve 

javítási munkákkal párhuzamosan. A karbantartáskor, javításkor alkalmazható korrózióvé-

delmi eljárások: 

- festés; 

- korróziógátló kenőanyagok használata; 

- konzerváló olajok használata időszakosan működő berendezésekhez; 

- villamos motorok védelme, illetve karbantartása kontakt spray-ekkel; 

- kapcsolószekrények védelme védő-, szigetelő lakkokkal, védőzsírokkal, különleges 

védőolajokkal. 
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A konzerváló olajok, és korróziógátló zsírok kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogy a konzer-

váló anyag összeférjen az üzemi kenőanyaggal. A konzerváló olajok alapolaja általában meg-

egyezik a kenőolaj alapolajával, csak más az adalékolása. A védőzsíroknál találkozhatunk 

összeférhetetlenséggel (ilyenkor a kenési helyről le kell törölni a védőzsírt), mert védőzsírként 

az olcsóbb nátriumbázisú zsírt használnak, míg a kenésnél lítium bázisút. 

A villamos egységek védelme egyszerűen megoldható az ún. kontakt spray-ekkel. Ezek közül 

érdekesek a kontaktustisztítók, és kenők. A kontaktusok tisztítása és védelme több lépésben 

oldható meg: (15.1. ábra).  

 

 

 

 

 
 

15.1. ábra: Érintkezések tisztítása és karbantartása. 1. lépés - a korrodált réteg tisztítása;  

2. lépés – a feloldott korróziós termékek leöblítése; 3. lépés – vékony védőfilm felhordása. 

 

Az első lépésként a kontaktusokat oxid-, illetve szulfidoldó anyaggal fújják be. A második 

lépés ennek leöblítése egy intenzív zsírtalanító anyaggal. A harmadik lépés a védendő kontak-

tus befújása védőolajjal. A kontaktusokat nem kell szétszedni, mert mind az első, mind pedig 

a harmadik lépésnél használt anyag kiváló behatoló képességgel rendelkezik, és bekúszik a 

kontaktus réseibe. 
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15.2 Kültéri szerkezetek javító festése 

A festésnél leírtakat itt is alkalmazni kell, de a mostoha körülmények miatt festéküzemi kö-

rülményeket nem lehet biztosítani. 

Oxidmentesítés: 

- Drótkefézés. (Kültéren végzett munkánál kisebb rozsdásodás esetén a gépi drótkefé-

zés elegendő lehet.) 

- Nagynyomású vizes tisztítás. Több száz bar nyomással minden szennyeződés (festék, 

rozsda, sár, cementlerakódás, vízkő stb.) eltávolítható. Hátránya, hogy aktív vizes 

felület után azonnal alapozni kell. 

- Szemcseszórás. Erősebb rozsdásodás esetén, illetve nagy javításoknál szemcseszórást 

kell alkalmazni. Ezzel elérhető fémtiszta felület és alkalmazható a gyári bevonat-

rendszer, természetesen annak levegőn száradó változata. 

- Kémiai oxidmentesítés. Bizonyos esetekben alkalmazhatók az ún. hideg foszfátozó 

szerek, természetesen szigorúan betartva a környezetvédelmi és biztonságtechnikai 

előírásokat. 

Zsírtalanítás: 

- Az oxidmentesítés után a zsírtalanítást az adott hely környezetében jóváhagyott zsír-

talanító anyaggal kell végezni, előnyösen biológiailag lebontható zsírtalanítóval. 

Festés: 

- Felületelőkezelő anyagok általában foszforsav tartalmú ún. hideg foszfátozók. Né-

hány mikron vastagságú foszfát réteget képeznek, amely néhány napig védelmet is 

biztosít. Mivel feleslegük a felületen rontja a festék tapadását, célszerű lemosni eny-

hén bázisos (nátriumhidrokarbonátos, vagy szódás oldattal), vagy a felületen képző-

dött fehér port lekefélni. 

- Alapozó festékek. A gyakorlatban az alkalmazott oxidmentesítés drótkefézés, a felü-

let tisztasága K2-K3 tisztasági fokú. Olyan alapozó festéket kell alkalmazni, amely 

felhordható ezekre a felületekre. A festékgyárak javító festékei általában K2-es felü-

letet engednek meg. K3-as felületre felhordhatók az ún. rozsda-átalakító alapozók. 

Ezek behatolnak a rozsdába oly módon, hogy fekete színű komplex vegyületet (vas 

tannátot) képeznek, amely kémiai úton alakítja át a rozsdát semleges közegben, így 

nem kell eltávolítani a felületről, és megfelelő filmképzővel kombinálva alapozó 

festékként alkalmazhatók.  

- A közbenső és fedő rétegeket a festékgyár előírásainak megfelelően kell felvinni. 

Vastagbevonatok 

A kültéri szerkezeteknél lényeges a minél hosszabb felújítási ciklus elérése. Bányák felvonói, 

több kilométeres szállítószalagok tartó szerkezeteinek felújításakor lényeges az idő, mert ezek 

felújítása üzem közben nem lehetséges. Ilyen szerkezetek védelmére alkalmaznak, ún. vastag 

bevonatokat. Nevüket vastagságukról kapták, 500-1500 mikron vastagságban alkalmazhatók. 

Leginkább az alvázvédő anyagokhoz hasonlíthatók. Egy rétegben hordhatók fel, bitumen 

vagy viasz bázisú anyagok, különböző fémpigmentekkel, a felhasználásnak megfelelő arányú 

pigment mennyiséggel forgalmazzák. A napsütésnek kitett felületek alumínium színű fény-

visszaverő tulajdonságú anyagtól, a bronz színen keresztül a feketéig bármely árnyalat előál-

lítható. Ezek védőhatása 8-10 évre szól, könnyen javíthatók és pótolhatók pl. lekoptatott felü-

leteken. 



15. MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK, ERŐGÉPEK… KORRÓZIÓVÉDELME 141 

 Lábody Imre, BME www.tankonyvtar.hu  

15.3 Korrózióvédelem javításkor 

A napjainkban gyártott járműfelépítmények korrózióvédelmének felújítása az igénybevételtől 

függően 5-15 évenként esedékes. Ez a kötelező karbantartási ciklusok keretében valósul meg, 

általában a jármű teljes külső - szükség esetén a belső felületek is – felületének festését jelen-

ti. A karbantartási ciklusokat a gyártó az üzemeltető feladataként határozza meg, rendszerint 

csak ajánlásokat fogalmaz meg a ciklusok hosszára, és a karbantartó anyagok használatára. 

Néhány cég szigorúan előírja a garanciális idő alatt használható karbantartó és javító anyago-

kat. A Mercedes esetenként a javítás, illetve a karbantartás technológiáját is részletezi. Az 

anyagokra 2…3 alternatívát is megad, ami természetes, ha nem saját gyári termékről van szó, 

hanem pl. üregvédő anyagról, vagy festékről. 

 

15.4 Átrozsdásodási garancia 

A gyártók a járműveknél általában kétféle garanciát határoznak meg. Az egyik az általános 

garancia, ami 1…2 év, illetve meghatározott megtett kilométer szám, a másik a korróziós ga-

rancia, amit az átrozsdásodási garanciával jellemeznek. Ez a jármű belső felületéről induló 

korrózió, amely áthatol a borító lemezen, azaz átlyukad a lemez. Az átrozsdásodási garancia 

kezdetben 4…5 év volt, jelenleg nem ritka a 7 éves garancia sem. A garancia feltétele rend-

szeres (évenkénti) átvizsgálás, illetve a lekopott bevonatok pótlása az ellenőrzések folyamán. 

Az átrozsdásodási garancia bevezetése részben üzletpolitikai manőver, részben pedig az üze-

meltetők által kikényszerített technikai fejlődés következménye volt. Az 1980-as években 

korrózióvédő állomások. Magyarországon csak a DINITROL hálózatban 26 állomáson évente 

25-27000 személygépkocsit kezeltek. Világszerte 3600 DINITROL állomás üzemelt. Hasonló 

méretű hálózatai voltak a többi erre szakosodott cégnek (TEROSON, OLVIKOR, stb.). 

A Svéd Korróziós Intézet 1989-ben elindított egy vizsgálatot, amelynek keretébeni 720 kü-

lönböző típusú személygépkocsit figyeltek meg 3, 4, és 7 év után. A gépkocsik ún. veszélyes 

helyein endoszkóppal felvételeket készítettek a 15.2. ábrán bemutatott készülékkel, és vizsgál-

ták az adott felületen a rozsdásodást.  

 

 

 
 

15.2. ábra: Üregek endoszkópos vizsgálata 
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15.3. ábra: Különböző típusok korróziós állapota 3 és 7 év után 

 

A piros szín erős korróziót jelent (a teljes vizsgált felületet rozsda borította), a kék részleges 

korróziót jelöl. A vizsgálat egyik tanulsága az volt, hogy már 3 év után megkezdődik a belső 

felületek korróziója, ami 7 év után már az átrozsdásodás veszélyével jár. 

Azt is vizsgálták, hogy a gyári korróziós kezelés milyen hatással van a korrózióra. Azt tapasz-

talták (lásd 15.3. ábra), hogy azokon a felületeken, amelyeken semmilyen védelmet nem al-
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kalmaztak, meredeken indul a korrózió, a vékony horganyréteggel ellátott lemezeken lassab-

ban, a 7…10 mikron vastag horgany réteg üregvédővel kombinálva nem mutatott korróziót. 

 
15.4. ábra: Korrózió különböző védőanyagok alkalmazásával. 

 

A vizsgálatok eredménye gyors fejlesztésre ösztönözte az autógyártókat. Azok a gyárak is 

bevezették az üregvédelmet, ahol ez még nem volt, egyre több gyár alkalmaz horganyozott 

lemezt, és nagyobb teret kaptak a tömítő és ragasztó anyagok. Ezek lehetővé tették az átrozs-

dásodási garancia bevezetését, és 7 évre emelését. A garancia fenntartásának feltételei termé-

szetesen biztosítják azt, hogy a gyártó minél kevesebb kártérítést fizessen. A garancia elvesz-

tését jelenti a rendszeres átvizsgálás elmulasztása, ami természetesen nem esik egybe az olaj-

csere periódusokkal. Ugyancsak elvész a garancia karambolos javításoknál, ha nem márka-

szervizben végzik a javítást helyreállítva a gyári korrózióvédelmet. 

A gyári korrózióvédelem teljesen nem állítható helyre, mert egy elem cserénél sem a gyári 

hegesztés, sem a gyári alapozás nem reprodukálható. Éppen ezért lényeges, hogy megfelelő 

tömítő anyagokkal zárják le az éleket, réseket, és a készre fényezett javított részeknél alapos 

üregvédelmet végezzenek. Az alváz-, és üregvédelmet forgalmazó cégek kiadnak minden 

megjelenő kocsi típusra egy fújási rajzot, ahol megjelölik azokat a helyeket és fúvókákat, 

amelyek segítségével minden belső üreg felülete kezelhető. (15.4, 15.5. ábrák). 
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15.5. ábra: A felépítmény felső részének fújási rajza (DINOL) 
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15.6. ábra: A fenékváz fújási rajza. 
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15.5 Festés javítás  

A festés javítása legtöbbször karambolos karosszériajavítás után szükséges. Elemcsere esetén 

a festék bevonat rendszert az új gépkocsiknál leírtak szerint kell elkészíteni. Kisebb foltjavítá-

soknál vagy az egész elemet festik, vagy esetenként csak a javított részt. A javított elem festé-

sekor a felület előkészítés a legfontosabb művelet, mert itt hegesztési maradékok, esetleg fu-

tórozsda, és a régi festék található. Ebben az esetben a teljes felületet alaposan meg kell csi-

szolni, majd alapozni. A kés-kittel a felületi egyenlőtlenségek eltüntethetők, a szóró-kittel a 

fedőlakk alapját biztosítják. A fedőlakk lehetőleg gyári szín számának megfelelő legyen, és 

lehetőleg ugyanolyan bázisú (vizes, vagy oldószeres), mint a gyári. Ellenkező esetben a metál 

lakk fénytörése kissé eltérhet a gyáritól. 

A foltjavításkor először a horganyréteget kell helyreállítani. Ez megoldható az ún. szóró cink-

kel (95% cinktartalmú spray), vagy galvanikusan. Erre a francia DALIC forgalmaz javító 

készletet (Karosszéria, 1998/4. 11-14 oldal). Ez tamponáló módszerrel cink oldatból választja 

le elektrolitikusan a cinket a javítandó felületre. 

A régi festékréteg feldurvítására dörzsanyag szolgál. Ezek közül a nanoméretű pigmenteket 

tartalmazó lakkok csiszolásakor ügyelni kell arra, hogy a csiszoló anyag valóban durvítsa a 

felületet. Használható csiszoló paszta is, ezek karcmentes felületeket biztosítanak. Ügyelni 

kell maradékuk eltávolítására hígító segítségével. 

A kisebb foltok javítása megoldható az ún. melléfényezéssel. A STANDOX közleménye sze-

rint (Autószaki 1998/12. 56. oldal) gyöngyház- és metálfényezés is javítható ezzel a módszer-

rel. 

Kőfelverés javítását általában házilag végzik. Ebben az esetben a csiszolás után célszerű sem-

leges rozsda-átalakítót használni (pl. Noverox), mert ezek ugyan lassan száradnak, de átvon-

hatók bármelyik javító festékkel. (Noverox kép festék sérülés javítására). 

 

 
 

15.7. ábra: Kisebb sérülés javítása semleges rozsda átalakítóval. (NOVEROX) 

 

A rozsdára is felhordható semleges rozsda átalakító alapozó bevonat rétegfelépítését a  

15.8. ábra mutatja be. 



15. MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK, ERŐGÉPEK… KORRÓZIÓVÉDELME 147 

 Lábody Imre, BME www.tankonyvtar.hu  

 
 

15.8. ábra: Rozsdára is felhordható alapozó bevonati réteg. 

 

Eredményesen alkalmazható NOVEROX-TRINÁT rendszer munkagépek felépítményeinek 

javítására. 

15.6 Szélvédő javítás 

A szélvédő nem korrodál, a szélvédők cseréjénél fellépnek olyan kérdések, amelyek megvála-

szolásánál korróziós szempontokat is figyelembe kell venni. A szélvédő felfekvési helyén a 

cserekor megsérülhet a váz fémanyaga, ezen kívül a napfény UV sugárzása öregíti a szélvédő 

ragasztót, ami ugyancsak korróziós probléma. 

Nincs egységes álláspont arra vonatkozóan, hogy szükséges-e alapozót használni a szélvédő 

ragasztó alá. Egyes cégek hivatkoznak az Aachen-i egyetem vizsgálatára, amelynek keretében 

az összes számottevő szélvédőgyártó részt vett. Floridai (2 éves kitéti) és laboratóriumi (3000 

órás) klímavizsgálat során azt állapították meg, hogy alapozó nélkül jobban öregednek a ra-

gasztók, mint alapozóval. Ezért ajánlják az alapozást. Tapasztalatunk szerint ott ahol a felfek-

vési helyen a festék felvált, az alapozás szükséges.  Az újabb ragasztóknál több cég nem tartja 

szükségesnek alapozó használatát. 

A szélvédő ragasztók széles választéka kapható. A normál két órás, a gyors (Fast Curing) egy 

órás, a magas rugalmassági modulusú (High Modulus), valamint az alacsony ellenállású (Low 

Conductiv) típusok a különböző szélvédőkhöz használatosak, attól függően, hogy a szélvédő 

részt vesz a karosszéria teherviselésében, vagy a szélvédőbe van beépítve az antenna. Az egy 

komponensű szélvédő ragasztók a levegő nedvességtartalma hatására keményednek  

(min. 50% relatív nedvességtartalom szükséges). A kétkomponensű ragasztók kötési ideje  

20 perc is lehet, nem függ a levegő nedvességtartalmától. 

A szélvédő javítás nem igényel nagyobb beruházást, minden karosszériajavító műhely felké-

szülhet szélvédő javításra is. 

 

15.7 Műanyag szerkezeti elemek javítása 

A járművek felépítményén alkalmazott műanyag szerkezeti elemek (lökhárítók, spoilerek, 

díszrácsok, fényszóróházak, visszapillantó tükrök házai, autóbuszoknál a frontlemez stb.) ja-

vítása karambolos sérülések esetén szükséges. Sérülés esetén a kisebb méretű elemek cseréje 
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nem jelent problémát sem árban, sem technológiailag, nagyobb elemeknél a kisebb sérülése-

ket gazdaságosabb javítani. 

Műanyag alkatrészek javítása két módon oldható meg: 

- hegesztéssel; 

- ragasztással. 

A repedéseket, vonalas töréseket könnyebb hegeszteni, a nagyobb sérüléseknél (pl. ahol te-

nyérnyi darabon kicsorbult az elem) a ragasztás a célravezető. 

A járművökön alkalmazott műanyagok típusa igen változatos (lásd a műanyag alkatrészekről 

szóló fejezetet.) A javítástechnológia megválasztásánál lényeges ismerni az rugalmasságát. 

Ennek alapján a műanyagokat a 15.1 táblázat alapján csoportosíthatjuk kemény és lágy típu-

sokra, mert a javítás szempontjából a rugalmasság a legfontosabb tulajdonság.  

 
15.1. táblázat: A járműiparban alkalmazott műanyagok 

 
  

A javításhoz használt műanyag rugalmasságának meg kell egyeznie a javítandó anyagéval. 

A javításkor figyelembe kell még venni az anyag minőségét, a sérülés formáját, nagyságát, az 

elem alakváltozását, és ezeknek figyelembe vételével kell kiválasztani a javítási technológiát. 

15.7.1 Hegesztés 

A szerkezeti anyagként használt műanyag elemek általában hőre alakíthatók, így ugyanúgy 

hegeszthetők, mint a fémek. A hegesztési hőmérséklet természetesen jóval alacsonyabb, mint 

a fémeknél. Azok a sérülések, amelyek nem képeznek nagyobb folytonossági hiányt, (repedé-

sek, törések) könnyen és jól hegeszthetők. A megfelelően előkészített törési felületre a fém-

hegesztéshez hasonló módon olvasztják a műanyagot, amely az olvadási hőmérsékleten erős 

kötést képez a javítandó műanyaggal.  

A hegesztés technológiája annyiban eltér a fémhegesztéstől, hogy itt a varratágy kialakítása 

rendkívül fontos. A varratágyat a fogorvosi fúrókhoz hasonló fúrófejekkel alakítják ki, egy V 

alakú formát alakítva ki. Amennyiben a felület mindkét oldala hozzáférhető, a mindkét oldal-

ról ki kell alakítani a varratágyat. A varratágyat zsírtalanítani kell. Ezután ki kell választani a 

megfelelő hegesztőpálcát.  A javító készletben a leggyakrabban alkalmazott műanyagokból 

pálcák is találhatók, ki kell választani a javítandó elemen lévő jelzés alapján az ugyanabból a 

műanyagból készült pálcát. Amennyiben nincs ugyanolyan a készletben, hasonló rugalmassá-

gú anyag rendszerint használható. A hegesztő pisztolyból a megolvasztott műanyaggal mind 

két oldalról ki kell tölteni a varratágyat, majd kihűlés után csiszolással szintbe hozni. 

Hegesztéssel a sérülések 60-80%-a javítható. A hegesztési módszer korlátai: nagyobb felületű 

csorbulások, kitörések nem javíthatók. Letört csavarházak, rögzítő fülek visszaillesztése is 

nehézkes. 
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15.7.2 Ragasztás 

A legismertebb műanyag ragasztó típusok az epoxik (Araldit típusok), a ciánakrilátok (Loctite 

típus) és az uretán ragasztók. Ez utóbbiak megjelenése forradalmasította a ragasztás technoló-

giát az járműiparban, amíg a két első típus rendkívül erős, de viszonylag merev kötést biztosít 

(lásd fémragasztás), addig a poliuretán ragasztók rugalmassága gyakorlatilag tetszés szerint 

változtatható. 

Az uretán ragasztók a javítástechnológiában először a szélvédő ragasztásban terjedt el, de a 

kétkomponenses változatok a műanyag alkatrészek javításánál is gyorsan elterjedtek. A ra-

gasztók mind tulajdonságaiban, mind a kiszerelésben alkalmazkodnak a műanyag alkatrészek 

anyagaihoz (kemény, félkemény és lágy), valamint a felhasználók igényeihez (kiszerelés). 

Annak ellenére, hogy szinte minden tömítő és ragasztó anyagot forgalmazó cégnek van poliu-

retán javító anyaga, csak kevés cég kínál komplett javító rendszert.  A javító rendszer tartozé-

kai: 

- zsírtalanító (cleaner); 

- fedő műanyag fólia; 

- öntapadó üvegszövet a nagyobb sérülések áthidalására; 

- alapozó; 

- kinyomó pisztoly; 

- keverő fejek; 

- ragasztó. 

A javító rendszerben kisebb (50 ml) és nagyobb (170 ml-es) ragasztóhoz tartozó kinyomó 

pisztoly, és a megfelelő kiszerelésű eszközök találhatók. A ragasztásos technológia viszony-

lag egyszerű, rövid kiképzési időt igényel. 

A felület-előkészítés a javítandó felület alapos megtisztítását igényli (mechanikai tisztítás 

csiszolással, majd portalanítás és zsírtalanítás következik a gyártó által szállított cleanerrel, 

amely egyben aktiválja is a felületet). 

A sérült rész belső felületét kell először az üvegszövettel beragasztani, ragasztót rányomni és 

a fedő műanyag fóliával egyenletesre nyomni. Ezután a másik oldalról fel kell tölteni ragasz-

tóval a sérülést (ha szükséges, erre a felületre is kell erősítő hálót helyezni), majd a fedőfóliá-

val egyenletesre simítani. A ragasztóhoz a mellékelt keverő fejek speciálisan kiképzett keve-

rők. A két komponenst (amit 1:1 arányban kell keverni) kb. 200-szor keveri meg a keverő fej, 

amire kiér a szórófej nyílásán az anyag.  

A művelet lépést tart az autójavítás igényeivel, mert kb. egy ragasztás 1 óra alatt elvégezhető. 

A technológia lépéseit és idejét a 15.2. táblázat mutatja. 
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15.2. táblázat: Műanyag javítási technológia, ragasztással. 

 

 
 

A következő képeken egy repedés ragasztása látható a ragasztó elhelyezése, majd a kötési idő 

után a fólia lehúzása (Forrás: DINOL Information DVD). 

 

 
 

15.9. ábra: Repedés javítása 
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15.10. ábra: Kötés után a fólia lehúzása 

 
A gyakorlatban a műanyag elemek ragasztását szakműhelyekben végzik, a karosszériajavító 

műhelyekben a fém alkatrészek javításával foglalkoznak, a műanyagokat inkább átadják a 

specialistáknak. 

15.8 Környezet- és munkavédelem 

A korrózióvédelmi munkáknál az egyéni védőfelszerelés (munkaruha, védőkesztyű, védőál-

arc) viselése kötelező. A védőálarc típusát a végzett munka határozza meg, csiszoláskor elég 

porálarc, ha veszélyes oldószer kigőzölgése várható (oldószertartalmú anyagok), gázszűrős 

védőálarc az ajánlott. A szükséges egyéni védőfelszerelés típusát az anyagot gyártó cégek 

javasolják. 

A munkavégzésnél keletkező por, oldószer, olajos szennyezések eltávolítását a munkavédelmi 

terv és előírás alapján minden műszak végén el kell végezni. A leggyakoribb szennyeződések 

az olajelfolyásból adódó szennyezés, a mellészórt felületkezelő anyagok, festékek stb. 

A folyékony szennyezések eltávolítására különböző felitató anyagokat használnak. A padlóról 

legegyszerűbben szórható felitató anyagokkal távolíthatók el a szennyezések, a berendezések-

ről leghatásosabban itatós lapokkal. 

Az oldószer emisszió maximális értékét a környezetvédelmi hivatalok állapítják meg az üzem 

fekvése, kapacitása szerint. A legtöbb festő üzem csak akkor képes eleget tenni az előírások-

nak, ha egyre több vizes bázisú, illetve oldószermentes festéket használ. Azoknál az üzemré-

szeknél, ahol csak oldószertartalmú festékeket használhatnak az elszívó berendezésekbe oldó-

szermegkötő rendszert kell beépíteni (pl. aktív szén alkalmazása stb.). 

 

 

 


