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Az öntvények szilárdsági tulajdonságaira jelentős minőség javító hatással van az 

ún. „módosítás”, mely során az olvadékba történő előötvözet hozzáadásával az 

eutektikus szilíciumot finomítjuk és ezáltal megakadályozzuk a durva szilícium 

kristályok megjelenését [1, 2]. Az eutektikus szilícium módosítására jellemzően 

stronciumot és antimont használnak [3, 4, 5]. Abban az esetben, ha a stronciumot 

alkalmazzák az antimon szennyezőként jelenik meg, ugyanis csökkentheti a 

szövetszerkezet módosítottságának mértékét, ezáltal a végső termék mechanikai 

tulajdonságait. 

Munkánk során az antimon, esetünkben mint szennyező elem és a stroncium, 

mint módosító elem kereszthatását vizsgáltuk AlSi8Cu3 öntészeti ötvözet esetén. 

Különböző antimon és stroncium koncentrációkban öntöttünk változó falvastagságú 

(6 mm, 8 mm, 12 mm, 25 mm) öntvény sorozatokat laboratóriumi körülmények 

között. Jelen munkánkban a 8 mm-es falvastagságú öntvényrész szilárdsági 

tulajdonságaira vonatkozó eredményeket mutatjuk be. A módosítottság mértékének 

meghatározását kvantitatív számítógépes képelemzéssel végeztük el a termikus 

elemzés során öntött próbatesteken. A tervezett koncentráció tartományok 5-300 

ppm stroncium és 40-340 ppm antimon között voltak. 

1. KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEK 

A kísérleti öntések során ötvözetgyártói tisztaságú AlSi8Cu3 ötvözetet 

használtunk, a kémiai összetétel az 1. táblázatban olvasható. AlSr10 (Al-10 tömeg% 

Sr, huzal) és AlSb10 (Al-10 tömeg% Sb, tömb) előötvözeteket használtunk. 
 

1. táblázat Az AlSi8Cu ötvözet kémiai összetétele 
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A 4 kísérletsorozat során 16 különböző ötvözetet öntöttünk. A 2. táblázatban 

látható a 4 kísérletsorozat esetében a stroncium és antimon ötvözés mátrixa. Az 

antimont az olvasztást követően a kísérletsorozat első lépéseként adagoltuk és a 

stronciumot különböző koncentrációban adtuk hozzá az olvadékhoz minden öntési 

folyamat előtt. Az eutektikus szilícium módosítottságának mértékét a termikus 

elemzés során, a módosító elemek (Sr, Sb) ötvözését követő 15 perc pihentetési idő 

után öntött próbatesteken vizsgáltuk. Az öntés 40 mm átmérőjű és 40 mm mély acél 

tégelybe történt. A stroncium és az antimon koncentrációt ICP (Inductively Coupled 



Plasma atomic emission spectrometry) induktív csatolású atom emissziós 

spektrometriával határoztuk meg.  

2. táblázat A stroncium és antimon tervezett ötvözési koncentrációi 
 

Öntési 

sorozat 

Stroncium 

(ppm) 

Antimon 

(ppm) 

1.  
5 

(kiinduló ötvözet) 

40 140 240 340 2.  100 

3.  200 

4.  300 

 

A 3. táblázatban olvashatóak a kísérleti paraméterek. 

 
3. táblázat A kísérleti paraméterek 

Olvasztási és ötvözési hőmérséklet 775±5°C 

Öntési hőmérséklet 765±5°C 

Tégely előmelegítési hőmérséklete 400 °C 

Olvadék pihentetési ideje ötvözést követően 15 min 

 

A módosítottság mértékének meghatározását Cprob kvantitatív számítógépes 

képelemző programmal [6] végeztük el. A kiértékelést Djurdjevic és társai [2] 

módszere alapján az AFS standardját felhasználva 6 módosítottsági szintet 

számszerűsítve végeztük el. Meghatározták minden képen a mért objektumok 

kerületének medián értékét. A medián értéke alapján pedig a 4. táblázatot használva 

minden képhez megállapították a módosítottsági szintet. 

Mi ZEISS típusú optikai mikroszkóppal minden változtatott Sr-Sb koncentrációjú 

ötvözet szövetszerkezetéről 15 felvételt készítettünk (500x), és számítógépes 

képelemző program segítségével minden képen megmértük a szilícium fázisok 

kerületét. Végül a 15 kép 15 módosítottsági szintjét átlagolva megkaptuk az adott 

Sr-Sb koncentrációjú próbadarab módosítottsági szintjét. 

 
4. táblázat Az eutektikus szilícium módosítottság mértékei és a kerület medián értékei [2] 

Módosítottság mértéke  Kerület (µm) 

1 - Nem módosított 96,5 

2 - Lemezes  31,2 

3 - Részben módosított 24,6 

4 - Nem lemezes 9,3 

5 - Módosított 8,1 

6 - Szuper módosított 3,2 

 

A szakítóvizsgálathoz az öntött próbatestekből szakítópálcákat (átmérő: 6 mm) 

munkáltunk ki. A mechanikai tulajdonságok meghatározásához a vizsgált minták 

esetében Instron 5982 elektromechanikus szakítógépet használtunk 0,004 mm/s 

szakítási sebességgel és a szövetszerkezet vizsgálatához EDAX rendszerrel 



felszerelt Zeiss EVOMA 10-es pásztázó elektronmikroszkópot (SEM) 

alkalmaztunk. 
 

2. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

 

Kvantitatív számítógépes képelemzés 

 

Az 5. táblázatban láthatóak a különböző stroncium és antimon koncentrációjú 

ötvözetek szakirodalmi adatok alapján meghatározott (4. táblázat) módosítottság 

értékei. Az 1. ábrán láthatóak a számítógépes képelemzéssel meghatározott 

módosítottsági szintek a valós stroncium és antimon koncentrációk esetében. 

5. táblázat A számítógépes képelemzéssel meghatározott módosítottsági szintek a 15 perces 

pihentetést követő termikus elemzés során öntött próbatesteken 
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1. ábra A számítógépes képelemzéssel meghatározott módosítottsági szintek a valós Sr és Sb 

koncentrációk esetében 

 

 

 

 



Pásztázó elektronmikroszkópos eredmények  

 

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálattal minden stroncium és antimon 

koncentrációjú szakítópálca esetében azonosítottuk a szövetszerkezetben megjelenő 

antimont és stronciumot együtt tartalmazó vegyületfázisokat. A 2. a-b ábrákon 

láthatóak a 131 ppm stroncium és 94 ppm antimon koncentrációjú sorozatból 

kimunkált szakítópálca esetében azonosított vegyületfázisok. A mért 

szakítószilárdság 144 MPa volt, amely az elvárt 220 MPa fölötti szakítószilárdság 

értéktől jelentősen kisebb. 

 
 

 
2. a-b ábrák A 8 mm-es falvastagságú részből kimunkált szakítópálca csiszolatának SEM 

felvételein azonosított antimont és stronciumot együtt tartalmazó vegyületfázisok 

 

6. táblázat A 2.a ábrához tartozó EDS elemzés eredményei 

Elemek 

(tömeg%) 
Al Sr Sb Si Cu Mg Mn Fe Bi Ni 

1. pont 40,69 17,48 25,38 6,65 1,28 3,41 0,14 0,29 4,35 0,33 

2. pont 36,01 11,45 33,22 8,93 1,42 1,45 0,39 0,41 6,11 0,61 



 
3. a-b ábrák A 2.a ábrához tartozó EDS elemzés eredményei az 1. pontban és a 2. pontban 

 

A 4. a-b ábrákon láthatóak a 266 ppm stroncium és 401 ppm antimon 

koncentrációjú sorozatból kimunkált szakítópálca esetében azonosított 

vegyületfázisok. A mért szakítószilárdság 143 MPa volt, amely az elvárt 220 MPa 

fölötti szakítószilárdság értéket nem teljesíti. 

 

 
 



 
4. a-b ábrák A 8 mm-es falvastagságú részből kimunkált szakítópálca csiszolatának SEM 

felvételein azonosított antimont és stronciumot együtt tartalmazó vegyületfázisok 

 

7. táblázat A 4.a ábrához tartozó EDS elemzés eredményei 

Elemek 

(tömeg%) 
Al Sr Sb Si Cu Mg Mn Fe Bi Ni 

1. pont 61,52 1,42 17,38 17,06 1,16 0,40 0,26 0,33 0,20 0,28 

2. pont 38,43 1,40 48,50 8,57 0,99 0,49 0,33 0,37 0,67 0,26 

 

 

 
5. a-b ábrák A 4.a ábrához tartozó EDS elemzés eredményei az 1. pontban és a 2. pontban 

 

 

 

 



Szakítóvizsgálat 
 

Egy adott stroncium és antimon koncentrációjú ötvözet esetén 6 darab 

szakítópálca elszakítására került sor. Az 6-7. ábrákon láthatóak az átlagos 

szakítószilárdság és nyúlás értékek a stroncium és antimon koncentrációk 

függvényében a 8 mm-es falvastagság esetén. 

 

 
6. ábra Az átlagos szakítószilárdság a stroncium 

és antimon koncentráció függvényében 8mm-es 

falvastagság esetén 

7. ábra Az átlagos nyúlás a stroncium és 

antimon koncentrációk függvényében 8mm-es 

falvastagság esetén 

 

A 8. ábrán láthatóak egy adott stroncium és antimon koncentrációjú sorozathoz 

tartozó legjobb és legrosszabb szakítószilárdságú szakítópálcák szövetszerkezeti 

képei. Látható, hogy a legjobb és leggyengébb szakítószilárdságú próbatestek 

esetében a 401 ppm antimon és 131 ppm stroncium, illetve 401 ppm antimon és 266 

ppm stroncium koncentrációk esetében a módosítatlan eutektikus szilícium 

szerkezet a jellemző. A legrosszabb szakítószilárdságú szakítópálcák esetében a 

módosítatlan szerkezet megjelenik a 223 ppm antimon és 75 ppm stroncium 

koncentrációk esetén is. 

 

 
8. ábra A 8 mm-es falvastagságú részekből kimunkált szakítópálcák csiszolatainak 

szövetszerkezeti felvételei különböző Sr-Sb koncentrációk esetében (500x) 



ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Jelen munkánkban különböző koncentrációkban vizsgáltuk az antimon és a 

stroncium hatását a szövetszerkezet módosítottságának mértékére és a szilárdsági 

tulajdonságokra 8mm-es falvastagságú próbatestekből kimunkált szakítópálcákon. 

Az antimon koncentrációja 40 és 400 ppm, míg a stroncium koncentrációja 5 és 300 

ppm között változott. 

A kvantitatív számítógépes képelemzés eredményei alapján megállapítható, hogy 

amennyiben az antimon koncentráció nő, a módosítottsághoz szükséges stroncium 

koncentrációt növelni kell. A stroncium 70-80 ppm esetében már ki tudja fejteni 

módosító hatását, de 200 ppm antimon jelenlétében már közel kétszeres mennyiségű 

stroncium szükséges a megfelelő módosítottsági szint eléréséhez.  

Hosszú távú kutatási tervünk az Sr-Sb kereszthatások során kialakuló 

intermetallikus vegyületek hatásának vizsgálata Al-Si öntészeti ötvözet esetén. 
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