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Elıszó 

 

Fémöntészeti témájú szakkönyv az elmúlt évtizedekben sajnos nem jelent meg. Kimondottan 

a gravitációs könnyőfém öntészet (tartósformába és elveszıformába öntött könnyőfém-öntvények) 

témakörében az utolsó könyv az R. Irmann német nyelven írt könyv magyar nyelvő fordítása 1954-

ben jelent meg. Azóta csak az Öntvények gyártástechnológiája (Dr.Bakó Károly - Dr. Sándor József 

- Dr. Szabó Zsolt - Szij Zoltán: Öntvények gyártástechnológiája. MK. Bp. 1986.) címő könyv 

szerzıi foglalkoztak könyvükben egy-két rövid fejezetben a gravitációs könnyőfém öntészet egyes 

részterületeivel.  

Márpedig közvetlen tapasztalásból tudom, hogy e témakörben egy bıvebb ismeretanyaggal 

rendelkezı könyvre a szakterület egyetemi hallgatóinak és ipari mővelıinek is nagy szükségük 

lenne. A most megjelenı szakkönyv összeállításakor igyekeztem úgy összeválogatni a fejezeteket, 

hogy azok a felsıfokú oktatásban tanuló szakirányú hallgatók mellett a termelési ágazatban 

dogozók igényeit kielégítse.  

İszinte köszönetet mondok azoknak akik a kézirat és könyv elkészítésében segítségemre voltak. 

Külön köszönet illeti azokat a szigorló mérnököket akiknek diplomaterv feladat témájuk 

közvetlenül is kapcsolódott a könyv egyes fejezeteihez és munkájuk eredményeivel emelték annak 

színvonalát. A mikroképek és a SEM felvételek Kovács Árpádnak az Anyagtudományi Intézet 

kutatójának munkáját dicsérik. A könyv szövegszerkesztése és az ábrák szép megjelenítése Tokár 

Monika okleveles öntımérnök érdeme. Köszönet illeti Dr.PhD. Fegyverneki Györgyöt, a könyv 

lektorát gondos tevékenységéért. 
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 Bevezetés 
 

Mindennapi életünk igen sok kellemes oldalát azoknak a fémtárgyaknak köszönhetjük, 

amelyeket a fémek folyékony állapotban történı alakítása során nyerünk. A fémalakítás és 

feldolgozás -így az öntészet- gyártási folyamatainak ismeretei évszázadokon keresztül öröklıdtek 

anélkül, hogy annak kézmőves jellegén bármit is változtattak volna. Az ipari forradalomnak kellett 

beköszönteni, hogy az öntészet rohamos fejlıdésnek induljon.  

A fémeknek, az aranynak, az ezüstnek, a rézötvözeteknek, az ónnak, az ólomnak és az említett 

fémek ötvözeteinek olvasztása és formába való öntése igen régi kelető, errıl tanúskodik az 

emberiség kultúrtörténete is.  

A teljesség igénye nélkül néhány adat : 

Arany: olvasztás - öntés - (kovácsolás) alakítás   ≈ 5000 éves  

Réz: olvasztás - öntés - (kovácsolás) alakítás   ≈ 5000 éves 

Bronz: - öntés - (kovácsolás) alakítás    ≈ 2500 éves 

Sárgaréz :       ≈ 1000 éves 

múltra tekint vissza. 

Elıdeink tudását és hozzáértését jellemzik, pl. az ASUKA-i és a NARA-i harangok méretei 

melyeket 605-606-ban ill. 747-749 között készítettek. Az elızı 15 tonnás az utóbbi 380 tonnás. 

Méretei miatt, elıállítóik ma is tiszteletet érdemelnek. A könnyőfémöntvények elıállítása ilyen 

tekintélyes múlttal nem rendelkeznek, de korunkban elsısorban a légi-, a földi-, és a vízi jármővek 

gyártásánál nélkülözhetetlenek. Öntéssel a periódusos rendszer számos eleme alakítható folyékony 

állapotban, megfelelı technológia alkalmazása esetén.  

 

1. Színes és könnyőfém ötvözetek 
 

A periódusos rendszer elemeit többféle szempont szerint lehet csoportosítani, így pl. a 

csoportosítást elvégezhetjük az elemek sőrősége, olvadáspontja, a viselkedés jellege stb. szerint 

(1.1.ábra). A periódusos rendszer elemeit besorolhatjuk: a fémek, a félfémek, a nemesgázok, az 

átmeneti fémek, ritkafémek csoportjába is. 
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1.1. ábra Az elemek periódusos rendszere. 
 
Az alumíniumnak a periódusos rendszer elemeivel alkotott ideális kétalkotós állapotábráinak a 

jellegét a 1.2. ábrán foglaltuk össze. Látható, hogy az alumínium a periódusos rendszer számos 

elemével alkot ötvözetet, de a sok ötvözet közül a napi gyakorlatban csak néhánynak van 

jelentısége. 

 
Az elemeket csoportosíthatjuk az 1.1. táblázatban látható módon is, mely szerint az alábbi 

csoportok különböztethetık meg: 

1./ Nehézfémek, ide tartoznak a  
magas olvadáspontú fémek, 
közepes olvadáspontú fémek, és 
alacsony olvadáspontú fémek. 

 
2./ Könnyőfémek, ide tartoznak az  

átmeneti fém, 
földfémek és alkáli földfémek, és az 
alkáli fémek.  

 
3./ Nemesfémek, ide tartoznak a 

platina fémek. 
 
4./ Egyéb fémek, és ide tartoznak a 

ritka földfémek,  
radioaktív fémek, és a 
félvezetı fém. 
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1.2. ábra Az alumíniumnak a periódusos rendszer elemeivel alkotott ideális kétalkotós 

állapotábráinak Al oldalhoz közeli részlete.



 
rendszám 

megnevezés 
23 

V 
24 

Cr 
25 
Mn 

26 
Fe 

27 
Co 

28 
Ni 

rendszám 
megnevezés 

29 
Cu 

40 
Zr 

42 
Mo 

41 
Nb 

72 
Ta 

74 
W 

magas 
olvadáspontú 

fémek 

rendszám 
megnevezés 

51 
Sb 

közepes olvadáspontú fémek nehézfémek 

rendszám 
megnevezés 

30 
Zn 

48 
Cd 

50 
Sn 

80 
Hg 

82 
Pb 

83 
Bi 

alacsony 
olvadáspontú 

fémek 
 

rendszám 
megnevezés 

22 
Ti 

 átmeneti fém 

rendszám 
megnevezés 

4 
Be 

12 
Mg 

13 
Al 

20 
Ca 

 
földfémek és alkáli 

földfémek 
könnyőfémek 

rendszám 
megnevezés 

3 
Li 

11 
Na 

19 
K 

55 
Cs 

 alkáli fémek 

 
 

rendszám 
megnevezés 

47 
Ag 

78 
Pt 

79 
Au 

 
nemesfémek 

rendszám 
megnevezés 

44 
Ru 

45 
Rh 

46 
Pd 

76 
Os 

77 
Ir 

 

platina fémek 

 
 

rendszám 
megnevezés 

31 
Ga 

49 
In 

52 
Te 

72 
Hf 

75 
Re 

81 
Tl 

ritkafémek 

rendszám 
megnevezés 

57 
La 

58 
Ce 

59 
Pr 

60 
Nd 

 ritka földfémek 

rendszám 
megnevezés 

90 
Th 

92 
U 

94 
Pu 

 radioaktív fémek 

egyéb 
fémek 

rendszám 
megnevezés 

14 
Si 

32 
Ge 

 félvezetık 

 

1.1. táblázat. A periódusos rendszer elemeinek felosztása. 
 

 
A mindennapi gyakorlatban elfogadott csoportosítás szerint a fémöntvényeket sőrőségük 

alapján két nagy csoportba sorolják be:  

- Könnyőfém öntvényekre, melyek növekvı sőrőségük szerint a következık 
magnézium bázisú ötvözetekbıl öntött öntvények, 
alumínium bázisú ötvözetekbıl öntött öntvények, és 
titán bázisú ötvözetekbıl öntött öntvények. 

- Nehézfém öntvényekre, melyek fontosságuk sorrendjében a következık 
cink bázisú ötvözetekbıl öntött öntvények, 
ólom bázisú ötvözetekbıl öntött öntvények, és 
nikkel bázisú ötvözetekbıl öntött öntvények. 

 
A könnyőfém öntvények csoportjába tartozó öntvények sőrősége 3,5 kg/dm3-nél kisebb, 

a nehézfém öntvények csoportjába tartozók öntvények sőrősége 5kg/dm3-nél nagyobb.  

A 1.2.-1.4. táblázatban a könnyőfémek sőrősége és egymáshoz viszonyított értékei láthatók. A 

felsorolt könnyőfémek közül az alumínium-lítium ötvözetek elsısorban a repülıgépipar által 

menedzselt ötvözetcsalád, a berillium elsısorban ötvözıként kerül felhasználásra, a 

magnézium úgy ötvözıként, mint bázisfémként ismert. A könnyőfémek közül a legnagyobb 

jelentısége az alumíniumnak és ötvözeteinek van. 
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A könnyőfémek közül az alumínium a legképlékenyebb fém. Az Al felületen 

középpontos rácsrendszerben kristályosodik, míg a többi könnyőfém rácsrendszere sőrő 

illeszkedéső hexagonális. Az alumíniumot és az alumíniumötvözeteit tömeges mennyiségben 

sokkal elıbb használták fel alakos öntvények gyártásához, mint lemez-, rúd-, vagy 

csıgyártásra. Igaz, hogy a világon ma lényegesen több terméket állítanak elı képlékenyen 

alakítással, mint öntéssel, de az ipar számos területén -elsısorban a jármőiparban- az 

alumíniumötvözetbıl készült öntvények nélkülözhetetlenek. Ma a világ kohóalumínium 

termelésének mintegy 20 %-ából formaöntvény készül, amelynek kb. 2/3 részét a jármőipar 

használja fel és csak 1/3 rész jut a gépgyártás, elektrotechnika, építészet, háztartási eszközök, 

tömegcikkek és irodagépek stb. gyártására. A könnyőfém öntészet területén -így hazánkban is- 

a legnagyobb jelentıséggel az AlSi ötvözetek rendelkeznek. 

 

1.2. táblázat Technikailag fontos könnyőfémek megnevezése és sőrőségük. 

A periódusos 
rendszer 

...számú eleme 
Megnevezés 

Sőrőség 
(g/cm3) 

3. lítium 0,543 
12. magnézium 1,7 
4. berillium 1,848 
13. alumínium 2,7 
22. titán 4,51 

 
1.3. táblázat Öntészeti célokra leggyakrabban használt néhány fém és ötvözet valamint 

sőrőségük arányának változása a magnéziumhoz viszonyítva. 

Elem, ill. ötvözet 
Sőrőség 
(g/cm3) 

Sőrőségi arány a 
magnéziumhoz 

viszonyítva 
magnézium 1,8 1 
alumínium 2,7 1,5 

titán 4,4 2,4 
zink 6,7 3,7 

öntöttvas 7,25 4,0 
acél 7,8 4,3 

sárgaréz 8,4 4,7 

 
1.4. táblázat Könnyőfémek sőrőségi arányai az alumínium ill. a magnéziumhoz való viszonyítása. 

Elem 
Sőrőség 
(g/cm3) 

Sőrőségi arány 
alumíniumhoz magnéziumhoz 

viszonyítva 
Li 0,543 0,319 
Mg 1,7 1,0 
Be 1,848 1,274 
Al 2,7 1,58 
Ti 4,51 2,8 
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Az öntészeti alumíniumötvözetek általában abban különböznek a képlékenyen 

alakíthatóktól, hogy az elıbbiek rendszerint erısebben ötvözöttek, ezért ridegebbek és kevésbé 

alakíthatók. A két ötvözettípus hasonló összetétel esetén alapvetıen abban is különbözik, hogy 

az öntészeti ötvözetben a szennyezık megengedett határa nagyobb, mint az alakítható 

ötvözeteké. 

1.1. Könnyőfém öntvények osztályozása öntési módjuk szerint 
 

A könnyőfémöntvényeket az öntési módjuk szerint is lehet csoportosítani, így 

megkülönböztetünk: 

1. gravitációs öntéssel 

- elveszıformába (szervetlen vagy szerves kötıanyag felhasználásával készített 
kvarc bázisú formázókeverékbıl készített formába lehet önteni) 

- tartósformába (pl. fémkokillába, grafitkokillába, stb. öntött öntvények) kokilla 
öntvények 

 
2. nyomásos öntéssel 

- alacsony nyomású öntéssel, vagy  
- hidegkamrás ill. melegkamrás nyomásos öntéssel, 

de készülnek könnyőfém öntvények, centrifugál öntéssel, folyamatos öntéssel, 
precíziós öntéssel stb.. 
 

A különbözı öntési technológiával elıállított öntvények gyártási jellemzıinek 

összehasonlítása látható az 1.5. és a1.6. táblázatokban. 

 
1.5. táblázat Különbözı módon elıállított öntvények jellemzıinek összehasonlítása. 

Gravitációs öntés Jellemzık/ /öntési 
eljárások 

Elveszıforma Tartósforma, 
kokilla  

Nyomásos 
öntés 

Centrifugál   
öntés 

Precíziós 
formába történı 

öntés 

alkalmazható 
ötvözetek 

bármely ötvözet Al-,  Mg-, Zn-, Cu-, alapú ötvözetek bármely ötvözet 

 
falvastagság min 

/mm/ 

szervetlen 
kötıanyag: 3-6% 

szerves 
kötıanyag: 1-4% 

 
 

1 - 3 

 
 

1 - 2 

 
 

10 

 
 

0,8 – 1,5 

mechanikai 
tulajdonságok 

elfogadható jó nagyon jó a legjobb jó 

felületi minıség elfogadható jó nagyon jó elfogadható nagyon jó 
alakadási 
szabadság 

jó jó nagyon jó gyenge nagyon gyenge 

relatív ár kis 
darabszámnál 

legalacsonyabb magas nagyon magas közepes magas 

relatív ár nagy 
darabszámnál 

közepes alacsony legalacsonyabb magas magas 

pontosság  
(d<100 mm) 

rossz 
± 1 mm 

Jó 
± 0,2 mm 

nagyon jó 
± 0,02–0,2 

mm 

 
elfogadható 

nagyon jó 
± 0,05 mm 

változtatás 
rugalmassága 

a legjobb gyenge a leggyengébb jó jó 
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1.6. táblázat Összefüggés a formatöltési viszonyok és az öntési eljárások között. 

 Öntési eljárás 

Formatöltési 
viszonyok 

Gravitációs 
öntés 

elveszı 
formába 

Gravitációs 
öntés 

tartósformába 

Alacsony 
nyomásos öntés 

Nyomásos öntés 
melegkamrás 
hidegkamrás 

nyomásos öntıgépen 
Formatöltési idı  

(s) 
3-30 3-30 3-4 0,01-0,02 0,02-0,05 

Fémsebesség a 
bekötı- 

csatornában  
(m/s) 

0,3-2 0,3-2 0,3-0,6 50-120 20-80 

Fémreható nyomás 
dermedés közben 

(bar) 
<2 <2 <2 200-400 500-1500 

 

2. Az alumínium és az alumínium-ötvözeteinek technológiai tulajdonságai 
 

Az öntészet, mint alakadó technológia kimeríthetetlen választékban kínálja a különbözı 

konkrét formázási és öntési technológiai megoldásokat. 

Az évezredek során különbözı technológiai megoldások elsısorban az öntı szakemberek 

tapasztalati tudásaként jelentek meg, amelyekben az adott alkalmazott megoldásról kevés 

számszerően kifejezett technológiai paraméter szerepelt pl. 

 jobb önthetıség,    jobb forgácsolhatóság, 

 nagyobb szilárdság,    kedvezıbb hıtágulás, 

 jobb vegyi ellenállóképesség,  kedvezıbb hı-vezetıképesség, 

    jobb melegszilárdság stb.. 

A modern gyártástechnológia és a gyártmányokkal szembeni követelmények megbízható és 

megismételhetı teljesítéséhez az öntvény minıségét és a gyártási költségeket befolyásoló 

technológiai paramétereket számszerően elıírt értékhatárok között kell tartani. 

Kutatók kimutatták, hogy pl. egy gépesített, gravitációs öntödében közelítıen 3000 féle 

különbözı paraméter létezik, amely befolyással bír a gyártás eredményére. 

Ezek közül azokat nevezhetjük technológiai paraméternek, amelyre elıírást tudunk 

meghatározni és az elıírás szerinti paramétert mérni és szabályozni is lehet. Az az öntöde 

képes magasabb színvonalú gyártást produkálni, amelyik a gyártási eredmény szempontjából 

lényeges technológiai paraméterek a fontosság szerint helyesen rangsorolja, elıírja, méri és 

szabályozza, a többi paramétert pedig lehetıleg állandó értéken tartja.  

A technológiai tulajdonságokon a fémek és ötvözetek azon sajátosságait értik, hogy azok a 

többféle technológia közül eggyel mennyire kedvezıen, vagy kedvezıtlenül dolgozhatók fel.  
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A „feldolgozhatóság” fogalma pontosan nem határozható meg. Minısítéskor olyan 

osztályozás a szokásos, hogy:  

jól,   közepesen,   rosszul,   vagy   nem felel meg  

az adott technológiának.  

A technológiai tulajdonságok fizikailag értelmezhetı mérıszámokkal rendszerint nem 

fejezhetık ki, de a gyakorlatban kialakultak olyan módszerek, amelyeknek eredményei a 

viszonyokat többé-kevésbé híven tükrözik. 

A „technológia” alatt nem csupán a technológiák klasszikus elfogadott nagy csoportjait kell 

érteni, (pl.: meleg- és hidegalakítás, öntés stb.), hanem külön-külön azok változatait is. Pl.: 

adott anyag védıgáz ill. vákuum nélkül nem önthetı, de védıgáz ill. vákuum alkalmazásakor 

igen, vagy forgácsoláskor, szerszám- alak, kenés, a forgácsolási sebességtıl függıen lehet 

rosszul vagy jól megmunkálhatónak minısíteni az anyagot. 

Mint minden technológiai tulajdonság az önthetıség fogalma is több anyagi 

tulajdonságot foglal össze. Ezen tulajdonságok közül a legfontosabbak a hígfolyósság, a 

formakitöltı-képesség, a zsugorodás, a melegrepedékenységi hajlam, stb.. Ezeket az értékeket 

az ötvözet összetétele, a hımérséklet és az általuk meghatározott viszkozitás, felületi 

feszültség a dermedési morfológia, a hőtési sebesség stb. határozza meg. A nagyobb 

viszkozitás és felületi feszültség az önthetıséget rontja, a dermedés módja szempontjából 

általában azok az anyagok önthetık jól, amelyek kis hımérsékletközben dermednek. Az 

eutektikus összetételő alumíniumötvözet olvadékoknak kicsi a viszkozitása és a felületi 

feszültsége, miután egy hımérsékleten dermednek ezek a legjobban önthetı ötvözetek. (pl. a 

11-12% Si-t tartalmazó alumínium - szilícium ötvözet). Az eutektikus összetételtıl eltérı 

ötvözeteknek általában rossz a formakitöltı-képessége és a szilárdoldat részarányának ill. a 

likvidusz-szolidusz hımérsékletköz növekedésével arányosan növekszik a 

melegrepedékenységi hajlam is. (pl. ha az Al99,99 folyékonyságát 100 %-nak vesszük, akkor 

az ugyancsak egy hımérsékleten dermedı eutektikus összetételő AlSi-ötvözeté 92 %, a 

döntıen szilárdoldatot tartalmazó AlMg5 ötvözeté pedig csak 60%. Ugyanakkor az Al99,99 

formakitöltı-képessége lényegesen rosszabb, mint az AlSi12 ötvözeté, mert az elıbbinek 

olvadt állapotban viszonylag nagy a felületi feszültsége, az utóbbié, pedig kicsi). 

A legjobban alakítható a színalumínium, jól alakíthatók a gyengén ötvözött heterogén 

szövetszerkezető ötvözetek, közepesen alakíthatók az erısebben ötvözött heterogén 

szövetszerkezető ötvözetek.  

A 7….8 % Mg tartalmú AlMg-ötvözetek hidegen csak igen rosszul, vagy egyáltalán nem 

alakíthatók. 
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Al és Al-ötvözetek alakíthatósága késztermékké 
 
Hidegen is melegen is igen jól alakítható anyagok: 

- a lágy és félkemény kohóalumínium, továbbá  

- a gyengén ötvözött lágy állapotú anyagok.  

Mérsékeltebben alakíthatók a nemesített állapotú gyengén ötvözött és a lágy állapotú, 

közepesen ötvözött termékek. 

 
Al és az Al-ötvözetek hegeszthetısége 
 

A legjobban hegeszthetık általában a különbözı tisztaságú kohóalumíniumok, valamint 

az AlMn-ötvözetek. Az AlMg-ötvözetek hegesztésekor némi nehézséget jelent a Mg oxidációs 

hajlama. Hegesztéskor az AlMgSi ötvözet repedésérzékenysége közepesnek minısíthetı. Az 

AlCuMg ötvözetek a szokásos hegesztési eljárásokkal csak rosszul hegeszthetık. A közepesen 

ötvözött ötvözetek közül az AlMgZn ötvözetek melegrepedékenysége kicsi.  

 
Al és az Al-ötvözetek forgácsolhatósága 
 

Az alumínium ötvözetek általában jól forgácsolhatók. A fajlagos forgácsolási 

ellenállásuk az ötvözetlen acélokéhoz viszonyítva csak 0,2…0,4-szeres, ezért nagyobb 

forgácsolási sebességek alkalmazhatók. A nagyobb forgácsolási sebesség szükséges is, mert 

kisebb sebességek esetén „élsisakosodás” képzıdik. (tépet, feltapadt felület alakul ki.) Miután 

az alakítható, javarészt szerkezeti felhasználásra szánt alumíniumötvözetek „lefolyó forgácsot” 

adnak, -ami megmunkáláskor zavaró hatású- az automatákon feldolgozásra kerülı anyaghoz 

forgácstörı adalékot (néhány tized % Pb,  Bi,  Sn, Sb, ) szokás adagolni.  

 
Al és az Al-ötvözetek korróziós tulajdonságai 
 

Minél tisztább az alumínium, annál tökéletesebb oxidréteg alakul ki a felületén és 

ellenálló képessége az alumínium tisztaságával együtt nı, kivételek: 

- kloridtartalmú közegeknek az AlMn, AlMg, AlMgMn, 

- nagyhımérséklető tiszta víznek Al99,0, AlMn, 

- klórozott szénhidrogéneknek AlMg, AlZnMg, 

- lúgos közegeknek az AlMg 

ötvözetek jobban ellenállnak, mint a tiszta alumínium. 

Ha, az alumínium felületén ez a passziváló oxidréteg megsérül és újraképzıdésre nincs 

lehetıség, ill. oldódásának sebessége nagyobb, mint keletkezéséé, a sérülés környékén 
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különbözı típusú elektrokémiai mikroelemek alakulhatnak ki, aminek következtében az 

alumínium oldódása, korróziója bekövetkezik.  

A korrózió legfıbb megjelenési formái: 

- Egyenletes korrózió az egész felület egyöntetően megy tönkre,  

- Lyukkorózió során kis ∅-jő mély fémoldódások következnek be. Oka a 

szövetszerkezeti inhomogenitás (pl.: salak, oxidok, nagyobb kiválások). 

- Kristályközi korrózió  létrejön, ha a kristályhatárokon kiváló fázisok potenciálja 

különbözı az alapfém mátrixától. Ebben az esetben, vagy a kristályhatár, vagy 

maga a kristály oldódik. Veszélyes, mert gyakran látható ok nélkül csökken az Rm 

és az A5 értéke. 

- Réteges korrózió elsısorban erısen ötvözött, nagymértékben alakított 

félgyártmányokban az ötvözıelemeknek olyan eloszlása alakulhat ki, amelynek 

eredményeként különbözı potenciálú rétegek egymás után ismétlıdnek. Ha a 

korróziós termék nagyobb térfogatú akkor a feszítı hatás szétnyomja az anyagot. 

- Feszültségi korrózió alatt az arra hajlamos anyagban alkalmas korrozív közeg és 

mechanikai húzófeszültség egyidejő hatására spontán létrejövı repedéseket értik. 

Megjelenése idıszakos ellenırzéssel nem állapítható meg (a repedések spontán 

természete miatt). A gyakorlatban használt Al ötvözetek közül az AlMg, AlZnMg, 

AlZnMgCu, és az AlCuMg ötvözetcsaládok változatainál léphet fel feszültségi 

korrózió. 

 
Kémiai összetétel hatása a korróziós tulajdonságokra 
 

Az ötvözık (szennyezık) mennyiségének növekedésével az alumínium korrózióállósága 

általában csökken. Alakítható ötvözetek esetén a korrózióállóságot a réz kis mennyiségben 

nem rontja, sıt egyes ötvözetekben AlMgMn, AlZnMg javítja, nagyobb mennyiségben 

azonban erısen rontja.  

 
A vas általában kismértékben, a Li erısen rontja a korrózióállóságot. 

AlMg ötvözetek esetén 3,0 %Mg tartalomig javítja az ötvözet tengervíz állóságát, 3 % Mg 

tartalom felett az ötvözet hajlamos Al3Mg2 kiválására a kristályhatáron, ami kristályközi 

korróziót okoz. A Mn, Cr, Zr javítja a korróziós tulajdonságokat. AlMgZn ötvözetnél a Zr 

ajánlott, mert javítja a korrózió ellenállóképességet. 

Al-Si ötvözetek esetén, ha a Si a Mg-mal Mg2Si vegyületet alkot, akkor nem befolyásolja a 

korrózióállóságot, ha feleslegben van, csökkenti. 
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2.1. Az alumínium legfontosabb fizikai és hıtechnikai jellemzıi 
 
Az alumínium: 

- felfedezésének ideje:   1825 
- felfedezıje:     Hans Christian Oersted 
- alapanyaga:     bauxit 
- az alumínium a periódusos rendszer:  13. eleme 

 - elektronszáma:    13 
 - neutronszáma:    14 
 - színe:      ezüst fehér 
 - kristályrácsa:    felületen középpontos 

 
- a kockarács rácsmérete:   4,04 [A°] 

 
2.1. táblázat Alumínium szakítószilárdságának, nyúlásának és keménységének 

változása az alumínium tisztaságának függvényében. 

Al tartalom 
(%) 

Szakítószilárdság 
(MPa) 

Nyúlás 
(%) 

HB 

99,999 40 60 12 
99,99 45 58 14 
99,8 61 50 19 
99,7 67 47 19 
99,5 70 45 20 

 
A rugalmassági modulusz: 

átlag:     72,5 [ K-1] 
maximum:    75,5 [ K-1] 
minimum:    62,7 [ K-1]  

 
2.2. táblázat Al tágulási együttható értékének változása a hımérsékletfüggvényében. 

Hımérséklet 
(K) 

Tágulási 
együttható 
(α*10-4/K) 

25 0,5 
100 12,0 
200 20,2 
293 23,0 
400 24,9 
500 26,5 
700 30,4 
900 37,3 

 
Az alumínium tágulási együttható értéke: 

- 20...100 [°C] között:     23,6*10-6   [°C-1]  

- az alumínium olvadáspontja:    660 [°C] 

- az alumínium sőrősége szilárd állapotban 20°C-on: 2,7 [kg/dm3]  

- térfogatváltozás dermedés közben (2.1.ábra):  ~6,5  % 
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2.1. ábra A 356.2 ötvözet sőrőségének változása a hımérséklet függvényében. 

 
Az olvasztáskor képzıdı oxidok sőrősége: 

  Al2O3                       3,96 [kg/dm3] 
  Al2O3SiO2           3,15 [kg/dm3]  

Az olvasztáskor használt kezelı anyagok sőrősége: 

  folyósító anyagok:          1,9....2,0 [kg/dm3] 
  tisztítószerek:                      1,8....2,0 [kg/dm3] 

Emissziós tényezık: 

               szilárd:            0,05 - 0,1 
                folyékony (vékony salakréteggel):        0,2   - 0,3 

Hıvezetési tényezı: 

               szilárd:             210 -230  [W/mK] 
               0....100 [°C]:                                   238          [W/mK] 
               folyékony:                                  120 - 130 [W/mK] 

 Elektromos vezetıképesség: 

     20 [°C] -on                       34,8 [m/Ώmm2] 
     65 [°C] -on                       29,5 [m/Ώmm2] 
     85 [°C] -on                       27,5 [m/Ώmm2] 

Fajlagos elektromos vezetıképesség 

               20 [°C] -on             0,02898     [Ώmm2/m] 
Olvadási (fázisátalakulási) hı:                      385            [kJ/kg] 
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            2.3. táblázat A folyékony alumínium fizikai jellemzıinek változása a hımérséklet 
függvényében. 

 
Hımérséklet 

°C 

Sőrőség 
kg/cm3 

Felületi 
feszültség 

mN/m 

Dinamikus 
viszkozitás 

mPa s 

Fajlagos    
hıkapacitás 

J/kg K 

Hıvezetı-
képesség 
W/m K 

Gıznyomás 
hPa 

660    2,385 914         1,30 1177 94,03 5,0*10-9 
700 2,38499 900 1,147 1177 95,37 3,0*10-8 

   800 2,38496 865 0,948 1177 98,71 1,1*10-6 
900 2,38493 830   0,810 1177 102,05 2,1*10-5 
1000 2,38490 792   0,709 1177 105,35 2,2*10-4 

 
2.4.táblázat AlN képzıdésének termodinamikai adatai a hımérséklet függvényében. 

Hımérséklet  
°C                  K 

����G0
T 

kJ/mol 
����HT 

kJ/mol 
  PAlN 

hPa 
    1177   1450 -156,2 -329,3  1,3*10-3 

  1277 1550 -144,4 -329,1 1,3*10-2 
    1377   1650 -132,7 -328,9 1,3*10-1 

  1477   1750 -120,9 -328,9 1,3 
  2457    2730 3,9 328,1 1,0*10-3 

                
Al [f]  + 3/2 N2

g = AlNsz 

- az AlN sőrősége:  3,26 g/cm3  
- olvadáspont:   2200 °C 
- kristályrácsa:   hexagonális 
- Mohs keménysége:  9 - 10 

Az alumínium és Al-ötvözet olvadékok felületi feszültség és viszkozitás változása a 

hımérséklet és az ötvözı mennyiség függvényében (2.2.-2.5. ábra). 

   
2.2. ábra                                                                             2.3. ábra 

Nagy tisztaságú (99,996 %) alumínium olvadék                           Alumínium ötvözet olvadékok felületi 
      felületi feszültségének változása a hımérséklet                                feszültségnek változása az 

függvényében.       ötvözık mennyiségének 
függvényében. 
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        2.4. ábra                                                                        2.5. ábra 

            Összefüggések N2-nel ill. Ar-nal gáztalanított              Összefüggések 0,3% Na–tartalmú  
         AlCu33 és Al99,9 ötvözetek felületi-feszültsége           Al99,9 ötvözet felületi feszültsége 
                    és a hımérséklet között.                                           a hıntartási idı, és a °C  között 

2.2. A leggyakoribb fıötvözık hatása  
 

Fıötvözınek azokat az ötvözıket tekintjük, amelyek alapvetıen megváltoztatják az Al-

öntészeti ötvözetek, szilárdsági és egyéb tulajdonságait. A fıötvözık a Si, a Cu, a Mg, a Zn, 

stb. minden esetben, a legnagyobb mennyiségben szerepelnek az Al mellett az ötvözetekben, 

ezen az alapon különböztetjük meg az  

- Al-Si bázisú, 
- Al-Cu bázisú  
- Al-Mg bázisú  
- Al-Zn bázisú stb. ötvözeteket.  

 
A szilícium hatása: 
 

A világon a könnyőfémötvözetek között legjobban elterjedt öntészeti ötvözet típus az Al-

Si ötvözet, melyet a gravitációs és a nyomásos öntvények gyártásakor egyaránt használnak. 

Az alumínium-szilícium öntészeti ötvözet (2.6. ábra): 

 hipoeutektikus  
 eutektikus és 
 hipereutektikus összetételő lehet. 

Az alumínium-szilícium binér ötvözet, eutektikus rendszer szerint kristályosodik (2.7. ábra).  
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2.6. ábra Alumínium-szilícium ötvözetek szilárdság növelésének lehetıségei. 

 
 
 

Az alumínium-szilícium binér rendszer esetén: 

 a kristályosodás jellege:      eutektikus 

 a Si maximális oldhatósága az eutektikus hımérsékleten (cmax): 1,65 % 

 a binér rendszer eutektikus hımérséklete (TE):   577 °C  

 a binér rendszer kristályosodásakor kiváló második fázis (x): Si 

 
Az alumínium az eutektikus hımérsékleten még 1,65% szilíciumot old, ami a 

hımérséklet csökkenésével fokozatosa csökken, és 20°C-on már csak 0,01% körüli szilíciumot 

képes oldatban tartani. Az alumíniumból az eutektikus hımérsékleten 2 %-ot képes a szilícium 

oldatba tartani, de a hımérséklet csökkenésével az oldott alumínium mennyisége fokozatosan 

csökken és 20°C-on már csak 0,2 %-ot tud oldatban tartani. 

Tekintettel arra, hogy a hipoeutektikus és eutektikus összetételő öntészeti ötvözetek 

kristályosodásakor nagyon gyakoriak a dermedési anomáliák. Ilyenkor nagymérető szilícium 

poliéderek jelennek meg a szövetszerkezetben, ami az öntvények további felhasználhatóságát 

döntı mértékben befolyásolják. Ezért a hipoeutektikus és eutektikus összetételő öntészeti 

ötvözeteket folyékony állapotban mindig nemesíteni kell Na-mal vagy Sr-mal. 
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A szilíciumtartalom növelésének hatása az AlSi biner ötvözetben: 

- javítja a formakitöltı-képességet (2.8.a ábra). A 2.8. a ábrán látható, hogy ∼3% Si 

tartalomig csökken majd ∼18% Si tartalomig növekszik a folyékonyság értéke, az öntési 

hımérséklet növekedésével növekszik a spirálpróbán mért érték (2.8.b ábra).  

 
 

           
2.7. ábra Alumínium-szilícium kétalkotós ötvözet egyensúlyi diagramja. 

 

                                    
                                 2. 8. a ábra                                                                  2. 8. b ábra 

Al-Si kétalkotós ideális állapotába részlet és a                    A kifolyási próbán mért spirálhossz 
kifolyási próbán mért spirálhossz a Sí-tartalom              értékének változása a Sí-tartalom és az 

     függvényében.                                             öntési hımérséklet függvényében. 
 

Egy ötvözet folyékonyságát a technológiai próbatesteken mért kifolyás hosszával lehet 

jellemezni (lásd. Elméleti Öntészet). Azt tudni kell, hogy az ilyen kísérletek nagyon 

érzékenyek a kísérleti feltételek pontos betartására, de megfelelı gondosság és kísérleti 

feltételek pontos biztosítása mellett kapott vizsgálati eredmények, fıleg az ötvözet 

megszilárdulásának módjától függ. Azok az ötvözetek, melyek kis hımérséklet közben sima 
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szilárd-folyékony határfelülettel kristályosodnak, rendszerint jó folyékonyságot mutatnak. A 

nagy hımérséklet közben kristályosodó ötvözeteknek nagyon gyenge a folyékonysága.  

A fentieknek megfelelıen trend szerint változik a folyékonyság a kétalkotós ón-ólom ötvözet-

rendszer esetén. Ugyanakkor az alumínium-szilícium ötvözetek részben abnormálisan 

viselkednek, mivel a maximális folyékonyság a hipereutektikus összetételnél jelentkezik. A 

folyékonyság matematikailag elsı közelítésben a következı összefüggéssel fejezhetı ki: 

  L= v ( a tf ) 
ahol: 
v: az a sebesség, amellyel a folyékony fém  a folyékonyság vizsgálathoz használt 
próbatest szelvényébe belép (értéke a kísérleti körülményektıl függ.) 

tf : a próbatest dermedési ideje  

a:  0 és 1 között változó étékő szorzó tényezı, az „a” tényezı értéke nagyon érzékeny 
az ötvözet dermedési morfológiájára: 

- amikor kristályosodáskor a szilárd-folyékony határfelület sík, akkor az „a” 

tényezı értéke közelít 1-hez,  

- ha kristályosodáskor a szilárd-folyékony határfelület erısen tagolt dendrites, 

akkor az „a” értéke 0,2 vagy 0,3 nagyságrendő. 

Következésképpen a folyékonyság értéke az ötvözet-összetételének függvénye. Az öntészeti 

szakirodalom a kristályosodás két fı típusát különbözteti meg, úgymint: 

- az exogén és  

- az endogén típusú kristályosodást. 

 

Az exogén típusú kristályosodáskor: 

- a kristályosodás az öntvény falán indul el, oszlopos kristályok az öntvény falára 

merılegesen növekednek az öntvény falától a középvonal felé. 

Az endogén típusú kristályosodáskor: 

- az olvadékban egyidejőleg kristálycsírák képzıdnek a fal mentén, miközben a teljes 

keresztmetszetben is az egyenlı tengelyő kristályok növekedése kezdıdik meg. 

 
Sok esetben a megszilárdulás exogén típusúnak indul és egy bizonyos idı elteltével a 

megszilárdulás endogénné válik, ilyenkor az öntvény makroszerkezete oszlopos és egytengelyő 

kristályokból áll. A legtöbb nagyszilárdságú alumínium ötvözetnél a likvidusz és a szolidus 

hımérséklet közötti különbség nagy, ennek következtében ezeknek az ötvözeteknek a 

dermedése endogén módon történik. 
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A kristályosodás fı típusainak jellemzése a 2.9. ábra szerint: 

I.  mezıben a dermedés típusát nagyon sima szilárd-folyékony határfelület jellemzi 

II.   mezıben a dermedés típusát erısen tagolt (durva) szilárd-folyékony határfelület 

jellemzi  

III.   mezıben a dermedés típusát dendrit-nyalábok határolta szilárd-folyékony határfelület 

jellemzi 

IV-V. mezıben a dermedés típusa homogén eloszlású egytengelyő kristályok jellemzik  

 

Az öntvény táplálhatóság mindig összefüggésben van a dermedési morfológiával, ezt 

bizonyítja a 2.10. a, b ábra. Az ábrákon az elsı csoportba tartozó ötvözetek szövetszerkezete 

csak primer alumínium dendriteket tartalmaz. A második csoportba tartozó ötvözetek 

szövetszerkezetében döntıen eutektikum található. Ezeknek a fıleg öntészeti ötvözeteknek a 

fázisdiagramban elfoglal helyzetük szerint a megszilárdulás típusa fıleg endogén. 

 
 

  
 2.9. ábra A kristályosodás fı típusainak helyzete egy biner fázisdiagramban. 

 

 
                                                        2.10. a ábra                                                       2.10. b ábra 
                      A dermedési morfológia változása az Al szennyezı                A dermedési morfológia 
                                     tartalmának és az AlSi ötvözet Si                              változása a Si tartalom 
                                         tartalmának függvényében.                                               függvényében. 
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Alumínium–szilícium ötvözet esetén a Si-tartalom változásnak hatása az ötvözet legfontosabb 
tulajdonságaira 
 
Hipoeutektikus összetételő ötvözetek esetén a Si-tartalom növekedésével: 

- javul a szakítószilárdság és a keménység értéke,  

- javul a kopásállóság,  

- ~ 10%-tól rontja a forgácsolhatóságot (különösen jelentıs a romlás azoknál az 

ötvözeteknél, melyeket folyékony állapotban nem nemesítenek), 

- csökkenti a fajlagos áram-vezetıképességet, 

- eloxálásnál és galván bevonatok készítésekor egyre sötétedı szürkés-fekete színt okoz, 

- a Si tartalom növekedésével arányosan növekszik a melegszilárdság, 

- a Si tartalom mennyiség növekedésével ∼4%ig csökken a táplálhatóság a teljes 

dermedési idı függvényében, 4-10% Si tartalom között stagnál, ezt követıen javul és 

15% Si tartalmú ötvözet esetén már eléri az ötvözetlen Al esetén mért értéket (2.11. 

ábra). 

 
2.11. ábra Összefüggés Al-Si és Al-Cu ötvözetek táplálhatóságának változása az ötvözıtartalom 

függvényében 
 

- a Si tartalom növekedése dermedés közben csökkenti a térfogatos fogyást, és a lineáris 

zsugorodás értékét (2.12.-2.13. ábra). A lineáris méretváltozás értéke legjobban a Mg tartalom 

növekedésével változik, amit sorrendben a Si, Cu, és a Zn tartalom változása követi. A lineáris 

méretváltozást legkisebb mértékben a Zn mennység változása befolyásolja. 
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         2.12. ábra                                                                        2.13. ábra 

       Fogyás értékének változása AlSi és AlCu                                AlCu AlMg AlSi AlZn ötvözetek 
           ötvözet esetén a Si  ill. a Cu tartalom                                          lineáris zsugorodásának  
                             függvényében.      változása az az ötvözıtartalom 

               függvényében. 
 
A Cu-tartalom hatása 
 
Az öntészeti alumínium-réz binér ötvözet eutektikus rendszer szerint kristályosodik (2.14. 

ábra). 

Az alumínium az eutektikus hımérsékleten:     548 °C-on 5,7 % rezet old.  

A biner rendszer kristályosodásakor kiváló második fázis:   Al 2Cu  

A hımérséklet csökkenésével a szilárd oldat réz oldóképessége jelentısen csökken. 

 
Alumínium–szilícium ötvözet esetén a Cu-tartalom változásnak hatása az ötvözet legfontosabb 
tulajdonságaira  
 

- Cu tartalom növelése növeli a szakítószilárdságot, az Rp0,2 értéket és a keménységet, 

- csökkenti a szívóssági értékeket, 

- javítja a megmunkálhatóságot, 

- a Cu % növelésével csökken a dermedéskor a térfogatos fogyás értéke (2.12. ábra), 

továbbá a táplálhatóság (2.15. ábra) és szilárd állapotban a lineáris zsugorodás értéke 

(2.13. ábra). 
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2.14. ábra Alumínium-réz egyensúlyi diagram részlet. 

 

 
2.15. ábra Összefüggés a dermedési és a stagnálási idı  valamint a táplálhatóság között Al-Cu 

ötvözetek esetén a Cu-tartalom függvényében. 
 

- a 2.16. ábrákon a Cu-tartalom változásának hatása látható az AlSi7 és AlSi9 ötvözetek 

kristályosodásakor mérhetı likvidusz-, a binér AlSi eutektikum-, és az AlSiCu ternér 

eutektikum kristályosodásának hımérséklet változására. 

- a 2.17.a, b. ábrákon a Cu-tartalom változásának hatását mutatják be az Al-Cu kétalkotós 

ötvözetek spirálpróbán mért kifolyási hosszúságára. Látható, hogy az ötvözı 

növekedésének hatására a mért kifolyási hosszúság érték kezdetben csökken, ~3% Cu 

tartalomnál a minimum érték elérése után elkezd növekedni, és az eutektikus összetétel 

tartományában már lényegesen, meghaladja a színfém esetén mért értékeket. 

- rontja az öntvény mérettartósságát, 

- 3 – 5% réztartalmú ötvözetek melegrepedékenységre hajlamosak, 

- rontja a korrózióállóságot, ezért a felhasználók „a korrózióálló öntvényeknél” 

mennyiségét általában 1%-ig engedélyezik, de tengervízálló öntvényeknél maximum 
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0,2%-ig konyhaedényeknél maximum 0,3%-ig, robbanásbiztos villamos 

kapcsolószekrényeknél maximum 0,4% engedélyezett. 

   
2.16. ábra Összefüggés AlSi7 ill. AlSi8 ötvözetek kristályosodáskor a mérhetı likvidusz-, a binér AlSi 

eutektikum-, és az AlSiCu terner eutektikum kristályosodásának hımérséklet változására.   
 

               
                                            2.17. a ábra                                                     2.17. b ábra 

            Al-Cu kétalkotós ideális állapotába részlet és a kifolyási próbán mért 
            spirálhossz a réztartalom ill. az öntési hımérséklet függvényében. 

 
Az AlCu biner ötvözet szilárdsági értékeinek változása a Cu-tartalom függvényében 

öntött és hıkezelt állapotban a 2.18. ábrán látható. A Cu-tartalom növekedésével a Rm értéke 

∼3%-ig növekszik, a további Cu-tartalom növelés már öntött állapotú próbák szakítószilárdság 

értékét nem növeli. Az Rp0,2 értéke a vizsgált összetételi tartományban folyamatosan növekszik. 

A nyúlás értéke a Cu-tartalom növekedésével folyamatosan csökkent. Hıkezelés hatására a RM, 

és a  Rp0,2 értékek egy maximális érték eléréséig növekedtek, majd csökkentek. A maximális 

érték RM esetén 5-6%, Rp0,2 esetén 6-7% tartományban volt. A nyúlás értékek hıkezelés után 

kismértékben növekedtek. 
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2.18. ábra AlCu biner ötvözet szilárdsági értékeinek változása a Cu-tartalom függvényében öntött és 

hıkezelt állapotban. 
 
A magnéziumtartalom növelésének hatása az AlSi ötvözet tulajdonságaira: 

A magnéziumot az Al-Si ötvözetek esetén a felhasználói igényekhez igazodva ötvözik, amely 

- növeli a szakítószilárdságot és a keménységet, különösen nemesítı hıkezeléskor, amikor 

az ötvözet 0,3-0,7% Mg-ot tartalmaz. Hıkezeléskor az ötvözetben megjelenik az Mg2Si 

vegyület, melynek szegregációja irányított hıkezelési körülmények között számottevı 

mértékben növeli a szilárdsági értékeket (2.19.-2.21. ábra). A Mg-nak, mint ötvözınek a 

megjelenése az Al-Si ötvözetben nem csak a hıkezelhetıséget biztosítja, megjelenése 

módosítja a kristályosodáskor kiváló fázisokat is. Az eutektikum kristályosodását követıen 

550°C körül megjelenik a Mg2Si fázis (2.20. ábra), 

- javítja az öntvény melegszilárdságát (2.21. ábra), 

- javítja a megmunkálhatóságot, 

- rontja az önthetıséget, mert öntés közben növeli az olvadék habosodási hajlamát, továbbá 

erıs oxidációs hajlama miatt növeli az olvadék viszkozitását, és ezzel rontja a formakitöltı 

képességet,  

- növeli a fémolvadék hidrogénoldó-képességét. 

A cinktartalom növelésének hatása az AlSi ötvözet tulajdonságaira 

A megnövekedett cinktartalom a szekunder öntészeti ötvözetek leggyakoribb szennyezı 

eleme, növekedésekor növekszik: 

- a folyékonyság és  

- a lineáris zsugorodás értéke  

- a melegszilárdság csökken. 
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Kívánatos ezért, hogy a cinktartalom 1,0%-nál kisebb legyen. A külföldi szabványok az 

igénytelen öntvények öntéséhez ennél nagyobb értékeket is megengednek. 

Az AlSi öntészeti ötvözet esetén a Zn tartalom növekedésével arányosan növekszik a 

szakítószilárdság és a keménység értéke, a nyúlás értéke maximális görbe szerint változik. 

Amikor az ötvözet Mg-tartalma növekszik, akkor a szilársági értékek is javulnak (2.22. ábra).  

 

            
2.19. ábra                                                                        2.20. ábra 

AlSi9 öntészeti ötvözet szilárdsági                    AlSi kétalkotós ötvözet egyensúlyi diagram részlet, 
tulajdonságainak változása a Mg                                  1,0 %Mg tartalomnál készült metszete. 

              tartalom függvényében. 
 

 
2.21. ábra Rm és az Rp 0,2 értékek változása hosszúidejő hıntartás után. 

 
Ennek ellenére az öntészeti ötvözet esetén a Zn tartalom értékét maximálják, mert olyan 

esetekben, amikor a fémolvadék hımérséklete az elıírt értéket meghaladja, akkor bekövetkezik 

a Zn spontán kiégése. 

Az AlZn ötvözetek két csoportra oszthatók, amelyek egymástól a Zn tartalom tekintetében 

különböznek: 
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1. 5% Zn tartalomig „UNIFONT” kereskedelmi néven ismert ötvözetek, melyek 

önedzıek és anódikus felületmegmunkálás céljaira használatosak. 

2. 5-12% Zn tartalom mellett több-kevesebb rezet is tartalmazó ötvözetek csoportja. A 

csoportba tartozik az u.n. „német” ötvözet (12% Zn 2 % Cu). Korrózióállóságuk 

mérsékelt, ezért felhasználásuk területe beszőkült az utóbbi idıben. 

 
A többalkotós AlZnMg(Cu) ötvözetek az utóbbi idıben terjednek, ezek az ötvözetek 

alapvetıen két csoportra oszthatók: 

- a 3-5%Zn-et és 0,5-2,5% Mg-ot tartalmazó ötvözetek, jól alakíthatók, közepes 

300…450 N/mm2 a szakítószilárdságuk, hegeszthetık és hegesztés után önnemesedık.  

- a 4-5%Zn-et és 5%Mg-ot tartalmazó ötvözetek kokillába csak korlátolt mértékben 

önthetık, de a szilárdsági értékeik szobahımérsékleten történı pihentetés után 

jelentısen megnınek. További elınye ezeknek az ötvözeteknek, hogy még inkább 

alkalmasak az anódos oxidálásra, mint az AlMg ötvözetek. 

- a négyalkotós AlZnMgCu ötvözetekben a Zn: 8,5%-ig a Mg: 3,8%-ig és a Cu: 3%-ig 

változik, szilárdságuk elérhetı az 500-700 N/mm2 értéket is. 

Az ötvözetek jellemzıje, hogy korrózióra -elsısorban feszültségi korrózióra- valamint 

ridegtörésre hajlamosak. A Si, Fe, Pb szennyezık különösen rontják a korrózióállóságot. 

Legjelentısebb hazai felhasználási területük a bányatám csövek gyártása. 

 

 
2.22. ábra Összefüggés AlSi bázisú ötvözetek esetén a szakítószilárdság, a nyúlás, a Brinell-keménység 

a Zn- és a Mg tartalom között. 
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2.3. Másodrendő ötvözık hatása 
 

A másodrendő ötvözık kisebb mennyiségben szerepelnek az ötvözetekben, mint a 

fıötvözık, ezért döntı mértékben ugyan nem tudják módosítni az alumínium-ötvözet 

szilárdsági tulajdonságait, de egyes tulajdonságokat megerısítenek, még másokat háttérbe 

szorítanak: 

a mangán, a vas, a nikkel, a kobalt, a króm stb.. 

Többalkotós ötvözetek esetén a fıötvözık közé sorolt ötvözık is lehetnek másodrendő 

ötvözık, ilyenkor a fıötvözıtıl mindig kisebb mennyiségben fordulnak elı, a más ötvözetben 

fıötvözınek számító ötvözık: 

pl.: az AlSi9Cu3 típusú ötvözetben a szilícium a fıötvözı, amelybıl 9% van az 

ötvözetben, a réz mivel csak 3%, azért másodrendő ötvözı, de más ötvözetben, pl. az 

AlCu4Si1 ötvözetben, a réz 4%, itt a réz fıötvözı és az ötvözetben mellette lévı Si 

csak mellékötvözı.  

A másodrendő ötvözık közül a nikkel a melegszilárdságot, a króm, a vas, az ólom, az ón a 

forgácsolhatóságot javítja.  

 

A vas vitathatatlanul a legellentmondásosabb elem az alumínium bázisú öntészeti 

ötvözetekben. A vas üzemi tapasztalatok szerint csökkenti az ötvözet tapadását a szerszámhoz, 

ezért tradicionálisan minıségjavító ötvözınek tekintik gravitációs kokilla és félkokilla 

öntéskor, továbbá nyomásos öntéskor. Az ötvözetek vastartalmát rendszerint 0,8…1,1% 

értékhatárok között tartják. Ugyanakkor vannak olyan nyomásos öntészeti ötvözetek, melyek 

vastartalmát 0,10% értékben maximálták, és nem jelentkezik öntéskor fokozottabb tapadási 

veszély, pl.: Silafont-36, a Magsimal-59 és az AlMg5MnSi2 ötvözetek esetén. A felsorolt 

márkanevő ötvözetekbıl biztonsági öntvényeket gyártanak az autóipar részére. 

Gravitációs öntéskor a vas 0,2%-ig javítja az önthetıséget, de 1,0%-nál több vas növeli a 

melegtörékenységet, 2,0% feletti vastartalom ridegséget okoz. Alumínium-szilícium öntészeti 

ötvözetekben a vas az ötvözetolvadékban jelen lévı Mn-nal és Cr-mal hajlamos 

kristályosodáskor intermetallikus vegyületeket („szilícium iszapot”) alkotni. Kis mennyiségő 

jelenlétük hasznos is lehet, mert egyenként, vagy kombinációban kedvezıen módosítják az 

AlSiFe intermetallikus fázis morfológiáját és így az ötvözet képlékenységét. Az öntvény 

szövetszerkezetében elıforduló AlSiFe intermetallikus vegyületek jelentıs mértékben 

csökkentik az ötvözet szilárdsági tulajdonságait, elsısorban az öntvény szívósságát. Ezen az 

alapon a vasat a szennyezık közé is be lehetne sorolni.  
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Más megközelítés szerint a vas bizonyíthatóan a legártalmasabb szennyezıdés az 

alumíniumban és az alumíniumötvözetekben. 

Attól kezdıdıen, hogy a vasat már nem lehet gazdaságosan eltávolítani a primer alumíniumból, 

és/vagy a szekunder alumíniumötvözetekbıl, az ötvözet ára egyre drasztikusabban emelkedik a 

vastartalom csökkenésével. Ennek oka, hogy az alumíniumötvözetek vastartalmának 

növekedése progresszíven csökkenti az ötvözet hideg- és melegalakíthatóságát. A csökkenés 

mértéke különösen a kritikus vastartalom elérése után drasztikus.  

Az ötvözetlen és a gyengén ötvözött alumíniumötvözetek esetén a felhasználás 

szempontjából mértékadó tulajdonságok, az alakíthatóság és a villamos-vezetıképesség azok, 

amelyeknek megfelelı értékeit a technológiai mőveletek során kell biztosítani. Az ötvözetlen 

alumínium alakíthatóságát, képlékenységét a technológiai paraméterek mellett döntıen a vas és 

a szilícium mennyisége határozza meg.  

Az alumínium az eutektikus hımérsékleten 0,052 % vasat old, és ez az érték a hımérséklet 

csökkenésével rohamosan csökken. Amennyiben a kristályosodás nem egyensúlyi 

körülmények között megy végbe, a kristályosodási sebesség és az olvadék összetétele 

függvényében az oldott vas koncentrációja az egyensúlyi értéktıl nagyobb is lehet, elérheti a 

0,07 % - ot is. 

Öntészeti ötvözetek esetén az ötvözet szakítószilárdság értéke csak kis mértékbe változik a 

vastartalom növekedésével, ugyanakkor a nyúlás értéke drasztikusan csökken. 

Általánosan igaz, hogy az alumínium olvadékokban és ötvözeteikben kísérı elemként 

leggyakrabban és legnagyobb mennyiségben a vas fordul elı. 

A legnagyobb mennyiségben gyártott Al-99,5 jelő ötvözetben 0,1...0,3 % vas mindig jelen van.  

Már ez a mennyiség is meghaladja az alumíniumban a vas oldhatósági határt és az oldhatósági 

határ fölötti vas az ötvözetlen alumíniumban Al3Fe, öntészeti alumíniumötvözetekben pedig 

vastartalmú intermetallikus fázisként (pl.: Al (FeMnCr)Si) kristályosodik.  

2.4. Minıségjavító ötvözık 
 

A minıségjavító ötvözık adagolt mennyiségüket tekintve alapvetıen nem tudják 

megváltoztatni az ötvözet szilárdsági tulajdonságait, de kis mennyiségő ötvözésük lényegesen 

módosítja a dermedési tulajdonságokat és a szövetszerkezetet, ennek eredményeként javulnak 

az Al-ötvözetek mechanikai tulajdonságai. 

Leggyakrabban használt minıségjavítók a következık: 

a titán, a bór, a cirkon, a nátrium, a stroncium, az antimon, a foszfor, stb.. 
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A titán-t  és a bór-t  az aluminium bázisú ötvözetekben, szemcsefinomítóként adagolják. 

Üzemi tapasztalatok szerint formaöntödékben elterjedtebben az olcsóbb titán adagolására kerül 

sor. A leggyakrabban gyártott alumínium-szilícium ötvözetek esetén a titán hatása 0,14-0,16%-

os tartományban a leghatékonyabb. Nagyobb mennyiségben történı adagoláskor nagy 

keménységő titánalumínid kiválásának meg van a lehetısége. Részletesebben a Ti és a B 

hatásával az „Alumínium ötvözetek szemcsefinomítása” címő fejezetben foglalkozunk. 

A cirkont, elsısorban AlMg ötvözetek szemcsefinomitására, a nátriumot az AlSi 

hipoeutektikus és eutektikus AlSi ötvözetek rövid idejő, a stronciumot az ötvözet tartós 

nemesítéséhez használják.  

Az antimont szintén az AlSi ötvözetek eutektikumának kristályosodásakor kiváló Si fázis 

morfológiájának szabályozására használják. Részletesebben a „Hipoeutektikus és eutektikus 

összetételő alumínium szilícium ötvözetek nemesítése folyékony állapotban” címő fejezetben 

foglalkozunk az elemek hatásával. 

A foszfort, a hipereutektikus összetételő AlSi ötvözetek primer fázisának finomítására 

használják. 

2.5. Öntészeti AlSi ötvözetek összetételének beállítása 
 

A primer és szekunder alumíniumötvözet gyártásakor az ötvözetek összetételét a 

kemencébe adagolt ötvözıanyagok adagolásával kell beállítani, de öntvénygyártáskor is 

számos esetben van szükség formaöntödében az adott ötvözetolvadékok összetétel 

korrekciójára.  

A kényes öntvények gyártásához tiszta Al-tömbbıl (szabványos összetételő kohó Al-ból) 

indulnak ki, és ötvözéssel állítják be a végleges kémiai összetételt. Ez olyan esetben indokolt, 

ha a szennyezık mennyiségének határait a megrendelı a szabványban elıirt értékhatárokhoz 

képest, szőkíti. Vannak olyan ötvözetek, mint pl.; az AlMg ötvözetek, amikor Na nem lehet 

jelen az ötvözetben. A visszatérı hulladékok döntı többsége viszonylag magas Na-tartalommal 

rendelkezik, ezért ilyenkor kerülni kell a bizonytalan összetételő visszatérı hulladékot.  

A kereskedelmi öntvények jelentıs hányada részben, vagy teljesen visszatérı hulladékból 

készül. Ebben az esetben, ha szükségessé válik egyes alkotók mennyiségének csökkentése, 

akkor a kohó Al-t csak az ötvözet összetételének beállításához használják néhány %-os 

mennyiségben, de számos esetben a kohó Al helyet garantált minıségő gyártásközi, vagy 

amortizációs hulladékot használnak erre a célra, mert ezek beszerzési ára mindig alacsonyabb, 

mint a kohó Al tömb ára.  
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Primer és szekunder öntészeti tömbök gyártásakor a felhasznált ötvözı fémeket 

tulajdonságaik figyelembe vételével többféle módon juttathatjuk az olvadékba. Az ötvözıfém 

bevitele színfém, vagy segédötvözet formájában történhet. A leggyakoribb ötvözı fémek közül 

segédötvözet alakjában kerül ötvözésre, pl. a Mn, Cu, Si, Ti, Ni, Fe stb.. A segédötvözetek 

olvadáspontja, vagy kisebb az alumínium olvadáspontjánál, vagy nem sokkal nagyobb annál. 

Ezért a segédötvözetek probléma mentesen, közvetlenül a betétekhez adagolhatók. 

Ötvözésnél az olvadék hımérséklete 760-780 ºC. Az ötvözı elemek hozzáadásának sorrendje, 

azok olvadási pontjától, sőrőségétıl és az oxigénhez való affinitásától függ. A leggyakrabban 

használt segédötvözetek összetételét és olvadási hımérsékletét a 2.5. táblázat foglalja össze. 

Az üzemi gyakorlatban a magnézium pótlása leggyakrabban szín magnézium adagolásával 

történik. 

Az öntészeti ötvözet összetételétıl függıen az ötvözés menete: 

 

Ötvözés szilíciummal:  

A primer és szekunder öntészeti ötvözettömbök gyártásakor egyaránt elıször 

szilíciumtartalmat kell beállítani. Az adagból vett elıminta alapján kiszámított Si mennyiséget 

a kemencébe kell adagolni. A túlhevített Al-olvadékba a Si bevitele történhet tiszta Si, vagy 

hiperszil (17-19% Si tartalmú kétalkotós Al-Si ötvözet) adagolással. Az ötvözıanyag bevitelét 

követıen a fémfürdıt át kell keverni, és az ötvözıanyagot -a leégési veszteség csökkentése 

céljából- minél hamarabb a fém felszín alá kell juttatani. Rendszerint, öntészeti ötvözettömbök 

gyártásakor a szilíciumot tiszta Si formában ötvözik. Ilyenkor elıször durva ötvözést célszerő 

végezni, amikor is az elıírt Si tartalmat az elıírt érték alsó határára kell beállítani, a beolvadást 

követı kémiai ellenırzés után történhet meg a Si-tartalom finom beállítása. A tiszta Si 

beadagolás után -a kemence folyamatos főtése mellett-, félóránként az olvadékot át kell keverni 

-homogenizálás-, a beadagolt Si teljes mennyiségének beolvadásáig. Beolvadási idı a kemence 

típusától függ (pl: egy 10 tonnás kamráskemence esetén kb. 20 perc/100 kg bevitt Si). 

Formaöntödékben az olvadék Si-tartalmát -ha szükséges- célszerő hiperszil adagolással 

korrigálni. 
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2.5. táblázat Formaöntödékben használt segédötvözetek összetétele és olvadáspontja. 

                      V e gy i  ö ssz e t é t e l   (%) Segédötvözet 
megnevezése Al Cu Si Mn Mg Ti Ni Fe 

Olv.pont  
        OC 

Al-Cu 67 33       548 
 50 50       580 

Al-Si 88  12      577 
Al-Mn 90   10     780 
Al-Mg 90    10    600 

 70    30    485 
 50    50    460 

Al-Ti 98     2   900 
 96     4   1100 

Al-Ni 80      20  780 
Al-Fe        10 890 

 

Ötvözés elıötvözetekkel:  

A szilícium beoldódása után az Al-Cu, Al-Fe, Al-Mn, Al-Ti, Al-Ni, Al-Zr bemért 

elıötvözıket az olvadékba kell adagolni. 

 

Ötvözés magnéziummal:  

Az összes egyéb ötvözı beadagolás után történik a magnéziummal való ötvözés. Az 

ötvözı anyagok beolvadása után az olvadékot át kell keverni. A homogenizálást követıen a 

felzéket -salakot- el kell távolítani, majd mintát kell venni az ötvözet vegyi összetételének 

vizsgálatához. Az elemzési adatok ismeretében, ha szükséges korrekciós ötvözést kell végezni, 

az öntészeti ötvözet szabványos vegyi összetételének beállításáig. Amennyiben az olvadékot 

túl ötvözik, vagy a szennyezı koncentrációja meghaladja a szabványban elıírt legmagasabb 

értéket, úgy az adag öntését megelızıen a szennyezık szintjét tiszta alapanyag hozzáadásával 

kell lecsökkenti az elıírt max. értékhatár alá.  

Leégési veszteségek olvasztáskor és ötvözéskor 

Az olvasztás során úgy az Al, mint az ötvözet elemei oxidálódhatnak, ami  jelentıs fém 

veszteséget okozhat. Az oxidációs veszteség (leégés) függ az olvasztásra kerülı anyag fizikai 

tulajdonságaitól, a kemence típusától, az olvasztás módjától stb. 

A szabványos összetétel és az öntési hımérséklet beállítása után kezdıdik el a csapolás 

és/vagy az öntés. Az üstben lévı fémet elıször a fémtisztításra, gáztalanításra kijelölt helyre 

kell szállítani, majd a fémtisztítás végén a fémfürdı felületérıl a salak eltávolítása utána 

elkezdıdhet a tömbösítés (2.23. ábra). (A tömb: olyan fém, melyet öntéssel az 

újraolvasztáshoz alkalmas alakra hoztak, s amelyet szükség esetén elızıleg megfelelı 
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kezelésnek vetettek alá az összetétel beállítása és/vagy bizonyos fémes vagy nemfémes 

szennyezık csökkentése végett.) 

2.6.táblázat Alumíniumötvözetek leégése olvasztásukkor a betétanyag %-ában. 

Energiahordozó 
Villamosáram Kemence típusa 

Olaj     Gáz 
Indukciós kemence 

Ellenállás főtéső 
kemence 

Betétanyag 

Tégelyes 200kg 1,0-2,0 0,5-0,8 0,5 
40% tömb, 60% 
visszatérı saját 

hulladék 

Tégelyes 200kg 1,3-2,3 0,6-0,8 0,6-0,7 
nagydarabos 

visszatérı hull. 

Tégelyes 200kg 1,5-2,3 0,7-0,8 0,7-0,8 
apró visszatérı 

hulladék 
500-800 kg-os 

billenthetı tégelyes 
kemence 

1,8-2,3 0,5-1,2  
40% tömb, 60% 
visszatérı saját 

hulladék 

2,0-4,0 t-ás teknıs 
kemence 

2,0-2,5 1,0-1,8 1,0-1,5 
40% tömb, 60% 
visszatérı saját 

hulladék 

10 t-ás teknıs 
kemence 

2,0-2,5 1,5-2,0 1,2-1,7 
40% tömb, 60% 
visszatérı saját 

hulladék 
Forgódobos 

kemence 
8,0-10,0 - -  

 

Az öntıüstbıl a fémsugár üvegszálas szőrıszöveten keresztül jut a kokillába. A szőrı 

öntés közben a fémfürdıbe lévı szennyezıdések, salak és oxidhártyák kiszőrését teszi 

lehetıvé. Az öntıláncról lekerülı tömböket kézi erıvel rakatokba pakolják. Mérlegelik, majd 

az üzemi tömbtárolóba viszik (2.24. ábra). 

Magasabb minıségő követelményeknek is megfelelı öntvények gyártása céljára, a tömbösítı 

üzemek vízszintes öntıgépeken különféle keresztmetszető szelvényeket öntenek. Ezeknek a 

termékeknek a szövetszerkezete mindig egyenletesebb és kevesebb anyaghiányos hibahely van 

bennük, mint az öntıláncon öntött tömbökben. 
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2.23. ábra Vízszintes elrendezéső folyamatos öntılánc, alumíniumötvözet-tömbgyártó berendezés 

vázlata. 
 

Öntést követıen a tömböket szabványos jelöléssel kell ellátni (2.25.-2.28.ábra). A jelölés 

helyét és minıségre jellemzı jelöléseket országos szabványok rögzítik. 

 

                        
2.24. ábra Vízszintes elrendezéső folyamatos öntılánc részlet fényképe, és a raklapra rakott öntészeti 

tömbök. 
 

            
2.25. ábra Al-ötvözet tömbök jellemzı méretei. 
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2.26. ábra Különbözı alakú tömbök és az anyagminıség jelölés helyei. 

                      
2.27. ábra                                                                                2.28. ábra 

     Anyagminıség jelölési helyei.                                         Al-ötvözetbıl készült raklap méretei. 

 

Az ötvözetek keveredésének megakadályozása céljából úgy az alakítható, mint az öntészeti 

ötvözetek esetén szabványban rendszeresített szín jelöléseket használnak (2.7. táblázat).  
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Alakítható és öntészeti ötvözetek színjelzése 
 
      2.7. táblázat Alakítható Al-ötvözetek színjelölése             Öntészeti ötvözet tömbök színjelölése.  

az anyagmín. jele Színjel és a jelölés módja az anyagmín. jele Színjel és a jelölés módja 
Al99Mg zöld-sárga-zöld öAlSi12 barna-fehér 
Al99Mg1 zöld-vörös-zöld öAlSi12(Cu) barna-barna-lila 
Al99Mg2 zöld-fekete-zöld öAlSi12Fe1 barna-barna-fehér 
AlMg1 zöld-fehér öAlSi12Cu barna-lila 
AlMg2 zöld-sárga öAlSi12Cu1Fe1 barna-lila-lila 
AlMg3 zöld-kék öAlSi12Mg barna-kék 
AlMg4 zöld-vörös öAlSi10Mg barna-zöld 
AlMg4,5Mn zöld-fekete öAlSi9Cu2 barna-vörös 
AlMg5 zöld-barna öAlSi8Cu3 barna-barna 
AlMg6 zöld-lila öAlSi8Cu3Fe1 barna-vörös-vörös 
AlMgSi barna-sárga öAlSi6Cu1 barna-fekete-fekete 
AlMgSiE 
AlSiMgE 

barna-vörös öAlMg10 zöld-fehér 

AlMgSi1 barna-kék öAlMg9SiFe1 zöld-sárga-sárga 
AlMg1Si1 barna-zöld öAlMg5 zöld-kék 
AlSi1MgCu fekete-fekete-

fehér 
öAlMg3 zöld-kék-kék 

AlCu2Mg fekete-fehér öAlMg2Si4 zöld-fehér 
AlCu4Mg1 fekete-sárga öAlMg2Si4Fe1 zöld-fekete-feket 
AlCu4Mg2 fekete-kék öAlCu4Ti Fekete-zöld 
AlCu2Mg2NiSi fekete-fekete-kék öAlCu4MgTi Fekete-vörös 
AlCu2SiMn fekete-fekete-

vörös 
öAlSi12CuNiMg Sárga-kék-sárga 

AlZn3Mg2Ti vörös-vörös-fehér öAlSi20CuNiMg Sárga-barna-sárga 
AlZn4Mg2 vörös-vörös-kék öAlCu4Ni2Mg1,5 sárga-vörös-sárga 
AlZn5Mg1 vörös-vörös-kék öAlZn5MgTi vörös-vörös-kék 
AlZn6Mg2Cu vörös-vörös-zöld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sáv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sáv 

 
 
A legfontosabb szabványos Al bázisú ötvözetek felosztása rendeltetésük szerint (2.8.-2.10. 
táblázat). 

 
 

2.8. táblázat Általános rendeltetéső ötvözetek. 

      Al Si12 
      Al Si12Fe1 

Bonyolult vékonyfalú, rezgés és nyomásálló öntvé-  
   nyekhez használja a jármő- textil- és a mőszeripar. 

      Al Si12Cu1 
      Al Si12CuFe1 

Kevésbé korrózióálló ötvözetek, mint a rézmentes  
   változatai. 

      Al Si12(Cu) 
      Al Si9Cu2 
      Al Si6Cu1 
      Al Si8Cu3 
      AlSi10Mg8(Cu)  

 
 
Szilárdságilag kevésbé igénybevett öntvények 
gyártására használható ötvözetek. 
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2.9 táblázat Különleges rendeltetéső ötvözetek.  

        Al Mg10 
 
 

Kiváló korrózióállóságú ötvözet, hajóiparban, és a vegyiparban  
használják elıszeretettel. Jól fényesíthetı. 

    Al Mg9SiFe1 
 
 
 

Kiváló korrózióállóság és rezgésállóság jellemzi az ötvözetet.  
Mőszerházak, szerelvények gyártásához használják, gyakran  
alkalmazza a kémiai és élelmiszeripar is az ötvözetbıl készült 
öntvényeket. 

      Al Mg5 
 

 

Kiváló korrózióállóságú, jól fényesíthetı, polírozható, eloxálható  
ötvözet. Mőszerépítı- és jármőipar használja. 
Tőzoltó berendezések öntvényeinek gyártásához használják. 

     
      Al Mg3 
 

Kiváló korrózióállóságú ötvözet, tengervíznek gyenge savaknak is 
ellenáll. Jól fényesíthetı, polírozható, eloxálható ötvözet.  
Dekoratív alkatrészek készítéséhez is használják. 

        Al Mg2Si4 
     Al Mg2Si4Fe1 

Jó korrózióállóságú ötvözet, armatúrák gyártásához használják 

 
 

2.10. táblázat Nagyszilárdságú ötvözetek.  

Al Si12Mg 
Al Si10Mg 

Al Si10Mg(Cu) 
Al Si7Mg 

           Al Si6Mg 

 
Legjobb szerkezeti anyag, úgy a földi, mint a légi 

jármőipari öntvények gyártásához használják. 
 
 

Al Cu4Ti 
Al Cu4MgTi 

 

Dinamikus terhelésnek kitett öntvények gyártásához 
használják. Jármőiparban dugattyú gyártáshoz is 

használják. 
Al Zn5MgTi 

 
Lökésszerő terhelésnek kitett alkatrészek gyártásához 

használják. 

 

2.6. A legfontosabb szabványos Al bázisú ötvözetek jellemzése, felhasználásuk, fizikai és 
mechanikai tulajdonságuk, valamint gyártási sajátosságaik 

 

2.6.1. AlSi6Cu4 ötvözet jellemzés 
 

Alkalmazási terület: 

Az ötvözet közepes és nagy igénybevételnek kitett alkatrészek gyártására használható.  

Felhasználási példák: 

Leggyakrabban gép- és jármőipari öntvényeket, elektrotechnikai alkatrészeket és építıipari 

szerelvényeket állítanak elı az ötvözetbıl.  

Az ötvözet általános jellemzése: 

Homokformába és kokillába jól önthetı, de nyomásos öntéshez is használható ötvözet. 
Kitőnıen forgácsolható. 
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 Si Cu Zn Fe Ti Ni Mn Mg Pb Sn 
AlSi6Cu4 

Kokillába és homok-formába 
történı öntéskor 

 
5,0...7,5 

 
3,0...5,0 

 
2,0 

 
1,0 

 
0,15 

 
0,3 

 
0,1..0,6 

 
0,1..0,5 

 
0,3 

 
0,1 

 

 homokformába  
öntve 

kokillába  
öntve 

Nyomásos 
 öntvény 

Rp0,2 N/mm2 100..150 120..180 160..240 
Rm 160..200 180..240 240..310 
A5 1..3 1..3 0,5..3 

HB 5/250 65..90 75..110 80..120 
váltakozó hajlító szil. 

N/mm2 50x106-nál 
50..70 60..80  

 
Mechanikai tulajdonságok az öntvény mellé külön öntött próbatesten, 

szobahımérsékleten mérve. /homokformába és kokillába öntött öntvények esetén, ha a 

falvastagság kisebb mint 25 mm./ 

 

Fizikai tulajdonságok: 

 ρ = 2,75 kg/dm3  

 dermedési hımérsékletköz:  620....490 °C 

 lin. tág. együttható:   α 20...100 °C  21,5 ⋅ 10-6/ °C 

     α 20...200 °C  22 ⋅ 10-6/ °C 

     α 20...300 °C  23,5 ⋅ 10-6/ °C 

 fajhı 20 °C      0,88 J/g,K 

 fajhı 100 °C      ∼ 0,96 J/g,K 

 térf. zsugorodás dermedés közben:    4,2 % 

 hıvezetı képesség 20 °C-on:    1,1...1,3 W/cm K 

 elektromos vezetıképesség 20 °C-on:  15...  18 m/Ω mm2 

 

Mechanikai tulajdonságok magasabb hımérsékleten végzett megeresztés után.  

 

 20 °°°°C 50 °°°°C 100 °°°°C 200 °°°°C 300 °°°°C 
Rp 0,2 N/mm2 150 150 140 120 80 

Rm 210 200 190 130 100 
A5 2 2 2 2,5 5 

HB 5/250 90 85 75 55 30 
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Olvadékkezelés 

Homokformába vagy tartósformába történı öntéskor NaF-tartalmú sóval, fém Na-mal, 

vagy Sr-mal az ötvözetet folyékony állapotban nemesíteni és a nemesítettség fokát 

rendszeresen ellenırizni is kell. 

Nemesítés elıtt a fémtisztítást mindig el kell végezni, és annak sikerességérıl meg kell 

gyızıdni, szükség esetén a fémtisztítást meg kell ismételni.  

Gravitációs homok- és kokillaöntésnél Na-os vagy Sr-os nemesítés mellett, rendszeresen el kell 

végezni a szemcsefinomítást is AlTi, AlB, vagy AlTiB elıötvözettel, vagy Ti és B-tartalmú 

sókkal. 

A fémtisztítás után /fıleg akkor, ha aktív fémtisztítást végeztük/ a szemcsefinomítás 

hatékonyságát is le kell ellenırizni, és szükség esetén ismét el kell végezni.  

 

Öntési hımérséklet 

Az ötvözetnél a javasolt öntési hımérsékletet az öntvény falvastagság, ill. a kokilla 

hımérséklet figyelembevételével kell meghatározni, 

 homokformába történı öntéskor:  690...740 °C 

 kokilla formába történı öntéskor:  690...740 °C 

 nyomásos öntéskor:   610...670 °C 

 

Dermedési tulajdonságok: 

Az ötvözetnek a koncentrált fogyási üreg képzıdésre nagyobb a hajlama, mint a belsı 

mikrofogyási üregek képzésére. A szilíciumtartalom csökkenésével arányosan növekszik a 

térfogatos zsugorodás mértéke és romlik a formakitöltı-képesség. Kokillába történı öntéskor a 

szemcsefinomított és nemesített ötvözetek szilárdsága, formakitöltı-képessége és 

folyékonysága jobb, mint a nem nemesített ötvözeté, azonos öntési és kokilla hımérséklet 

esetén.  

 

Zsugorodási értékek: 

 homokformába öntve:  1...1,2 % 

 kokillába öntve:  0,8...1,0 % 

 nyomásos öntvényeknél: 0,5...0,8 % 
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Hıkezelés: 

Annak ellenére, hogy az ötvözet hıkezeléssel nemesíthetı /tartalmaz Mg-ot/ csak ritkán 

szokták az öntvényeket hıkezelni. Az öntvényeket megmunkálás elıtt legalább 120 óráig 

pihentetni kell, tárolás során a kokillába és a nyomásos öntéssel elıállított öntvények 

keménysége megnövekszik. A keménység növekedése a Mg-tartalom növekedésével arányos. 

Túl nagy Mg-tartalom esetén a szívóssági tulajdonságok jelentısen lecsökkennek az anyag 

fokozatosan ridegedik. Önedzésnél a vetemedés megelızhetı akkor, ha az öntvényeket a 

formából még melegen vesszük ki és melegen tároljuk.  

 

Egyéb tulajdonságok: 

Az ötvözet jól hegeszthetı és nagyon jó a forgácsolhatósága. Korrózióképessége közepes, 

de száraz térben az olajozott öntvények, ill. alkatrészek korrózióállósága nagyon jó. Az 

ötvözetbıl öntött öntvények anódos oxidációja során dekoratív színeket lehet elıállítani.  

 

2.6.2. AlSi9Cu3 ötvözet jellemzése 
 

Az ötvözet felhasználhatósága sokoldalú. A nyomásos öntvények jelentıs hányadát 

gyártják ebbıl az ötvözetbıl. Tagolt vékonyfalú, hımérséklet ingadozásra kevésbé érzékeny 

ötvözet, ezért váltakozó hımérsékletnek kitett öntvények gyártására használható (pl. 

hengerfej). 

Az ötvözetbıl készült nyomásos öntvényeket elsısorban a jármő- a gép- és a mőszeripar 

igényli. Az ötvözetbıl különféle motoröntvényeket, egyéb gépipari alkatrészeket, különféle 

mőszerházakat, elektromotor alkatrészeket stb. gyártanak. Az ötvözet jól önthetı, jól 

forgácsolható.  

A nyomásos öntészetben is általánosan használt ötvözet típus.  

 

 Si Cu Zn Fe Ti Ni Mn Mg Pb Sn 
GD AlSi9Cu3 8..11 2..3,5 1,2 1,2 0,15 0,3 0,1..0,5 0,1..0,5 0,2 0,1 
Gk AlSi9Cu3   1,2 0,8       

 
Egyéb elemek 0,05 %-ot nem haladhatják meg egyenként, összegük 0,15 % lehet, kivétel a 

nemesítéshez és a szemcsefinomításhoz használt elemek mennyisége.  
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 homokformába 
öntve 

kokillába öntve  nyomásos öntvény 

Rp 0,2 N/mm2 100...150 110...160 140...240 
Rm 160...200 180...240 240...310 
A5 1...3 1...3 0,5...3 

HB 5/250 65...90 70...100 80...120 
váltakozó hajlítószilárdság 50...70 60...80 70...100 

 

Fizikai tulajdonságok: 

 ρ = 2,75 kg/dm3 

 dermedési hımérsékletköz:       600...490 °C 

 lin. tág. együttható:  α  20...100 °C  22 ⋅ 10-6/K   

                α  20...200 °C  21 ⋅ 10-6/K 

α  20...300 °C   23,5 ⋅ 10-6/K 

 fajhı 20 °C-on:     0,88 J/g,K 

 fajhı 100 °C-on:     0,96 J/g,K 

 térfogatos fogyás derm. közben:    ∼ 4 % 

 hıvezetıképesség 20 °C-on:    1,1...1,3 W/cm K 

 elektromos vezetıképesség 20 °C-on:  14...18 m/Ωmm2 

 nyomásos öntvényeknél 20 °C-onn:   14...17 m/Ωmm2 

 

Na-mal, vagy Sr-mal történı nemesítés után az ötvözet vezetıképessége valamelyest 

emelkedik.  

 

Olvadékkezelés: 

Homokformába, vagy tartósformába történı öntéskor NaF-tartalmú sóval, fém Na-mal, 

vagy Sr-mal az ötvözetet folyékony állapotban nemesíteni kell és a nemesítettség fokát 

rendszeresen ellenırizni is kell. 

Nemesítés elıtt a fémtisztítást mindig el kell végezni, és annak sikerességérıl meg kell 

gyızıdni, szükség esetén a fémtisztítást meg kell ismételni.  

Gravitációs homok- és kokillaöntésnél Na-os vagy Sr-os nemesítés mellett, rendszeresen el kell 

végezni a szemcsefinomítást is AlTi, AlB, vagy AlTiB elıötvözettel, vagy Ti és B-tartalmú 

sókkal. 

A fémtisztítás után /fıleg akkor, ha aktív fémtisztítást végeztük/ a szemcsefinomítás 

hatékonyságát is le kell ellenırizni, és szükség esetén ismét el kell végezni.  
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Öntési hımérséklet: 

Az ötvözetnél a javasolt öntési hımérsékletet az öntvény falvastagságának, ill. a kokilla 

hımérsékletének figyelembe vételével kell meghatározni.  

 homokformába, kokillába történı öntéskor   690...740 °C, 

 nyomásos öntéskor                600...650 °C. 

 

Dermedési tulajdonságok: 

Ötvözetnél ritkán fordul elı belsı makrolunker és felületi horpadás (beszívódás). A 

melegrepedésre való hajlam a magasabb Si-tartalom miatt még kisebb, mint az AlSi6Cu4 

ötvözet esetén. A folyékonyság és a formakitöltı-képesség igen jó.  

 

Zsugorodási értékek: 

 homokformába történı öntéskor: 1,0...1,1 % 

 kokillába történı öntéskor:  0,9...1,1 % 

 nyomásos öntéskor:   0,5...0,8 % 

 

Hıkezelés: 

Az ötvözet hıkezeléssel nemesíthetı, ennek ellenére a homokformába és a kokillába 

öntött öntvényeket ritkán nemesítik. A nyomásos öntvényeket egyáltalán nem nemesítik.A 

kokillába öntött próbák nemesítés utáni szilárdsági értékei: /ALCAN Nürnberg W. Wischnack/ 

 Rp 0,2 300...340 N/mm2  

 Rm 350...400 N/mm2 

 A5 ∼ 1 % 

 HB 5/250  120...140 

A kokilla és a nyomásos öntési technológiával elıállított öntvények tárolásakor önkeményedés 

következik be. A keményedés mértéke annál nagyobb, minél nagyobb az ötvözet Mg-tartalma. 

A tárolás során az öntvény vetemedik is. A vetemedés megelızhetı, ha az öntvényeket a 

szerszámból /a kokillából/ még melegen vesszük ki, akkor a vetemedés mértéke kisebb lesz. A 

magasabb Mg-tartalmú ötvözetek mindig ridegebbek, kisebb szívósságúak lesznek.  
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Egyéb tulajdonságok: 

Nagyon jó a hegeszthetıség és a forgácsolhatóság a korrózióállóság közepes, de az 

öntvények száraz körülmények között olajozott állapotban hosszú ideig tárolhatók. Az 

ötvözetek anódos oxidációja során világos színő dekoratív színárnyalat nem érhetı el.  

 

2.6.3. AlSi12 ötvözet jellemzése 
 

Az ötvözet bonyolult alakú vékonyfalú, nyomásálló, melegrepedésre nem hajlamos, 

mérettartó jó korrozióállóságú öntvények gyártásához használható. 

 

Felhasználási területe: 

Leggyakrabban bordásalkatrészeket, hengereket, hajtókarokat, szivattyú alkatrészeket, 

vékonyfalú mőszer, ill. hajtómő házakat, olajteknıket, stb. öntvények gyártásához használják a 

jármő-, a gép-, a mőszer és a textiliparban. 

 

Az ötvözet általános jellemzése: 

Mint minden eutektikus összetételő ötvözetnek, úgy az AlSi12-nek is kitőnıek az 

öntészeti tulajdonságai: a formakitöltı-képessége, nem hajlamos a melegrepedésre, kitőnıen 

ellenáll a kémiai korróziónak, a tengervíz korrodáló hatásának, jól hegeszthetı és 

forgácsolható. 

 

 Si Cu Zn Fe Ti Ni Mn Mg Pb Sn 
AlSi12 10,5..13,5 0,1 0,1 1,0 0,15 0,05 0,001..0,4 0,05 0,05 0,05 
KAlSi12  0,08 0,1 0,8       

 

 

Egyéb elemek egyenként nem haladhatják meg a 0,05 %-ot, összegük a 0,15 %-ot.  

homokformába kokillába    
öntött öntve 

hıkezelt 
öntött hıkezelt 

nyomásos 
 öntvény 

Rm  N/mm2 150..200 150..200 170..230 170..230 220..280 
A5 5..10 6..12 6..12 6..12 1..3 

HB 5/250 45..60 45..60 50..65 50..65 60..100 
váltakozó 

hajlítószilárdság 
50..70 70..100 70..90 80..110 60..90 
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Homokformába öntött öntvény szilárdsági értékei 8 nappal a hıkezelés után szoba 

hımérsékleten és változó vizsgálati hımérsékleten: 

 

Hımérséklet °°°°C  
20 50 100 200 300 

Rm  N/mm2 190 185 170 120 80 
A 5   % 6,5 6,5 7,1 10 14 

HB  5/250 55 52 46 32 19 

 

Fizikai tulajdonságok: 

 ρ = 2,65 kg/dm3 

 Dermedési hımérsékletköz a szilíciumtartalom és  

 a nemesítési foktól függıen: 570...580 °C 

lin. tág. együttható:  α 20 ...100 °C  20 ⋅ 10-6 K 

     α 20...200 °C  21 ⋅ 10-6 K 

     α 20...300 °C  22 ⋅ 10-6 K 

fajhı 20 °C-on:   0,90 J/gK 

 fajhı 100 °C-on:  0,96 J/gK 

 térf. fogyás dermedés közben:   3,5 % 

 hıvezetı képesség 20 °C-on:    1,3...1,9 W/cmK 

  nyomásos öntvény esetén 20 °C-on:  1,2...1,5 W/cmK 

elektromos vezetıképesség 20 °C-on:  17...26 m/Ωmm2 

nyomásos öntvény esetén 20 °C-on:  16...20 m/Ωmm2 

 

Nagytisztaságú betét esetén, alacsony kísérı elem szint mellett elérhetı az 1,4 W/cmK és a 18 

m/Ωmm2 alsó határérték is. Na-mal, vagy Sr-mal végzett nemesítés után szintén emelkednek a 

fajlagos értékek.  

Olvadékkezelés: 

Homokformába vagy tartósformába történı öntéskor NaF-tartalmú sóval, fém Na-mal, 

vagy Sr-mal az ötvözetet folyékony állapotban nemesíteni kell és a nemesítettség fokát 

rendszeresen ellenırizni is kell. Nemesítés elıtt a fémtisztítást mindig el kell végezni és annak 

sikerességérıl meg kell gyızıdni, szükség esetén a fémtisztítást meg kell ismételni.  
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Gravitációs homok- és kokillaöntésnél Na-os vagy Sr-mos nemesítés mellett, rendszeresen el 

kell végezni a szemcsefinomítást is AlTi, AlB, vagy AlTiB elıötvözettel, vagy Ti és B-tartalmú 

sókkal. 

A fémtisztítás után /fıleg akkor, ha aktív fémtisztítást végeztük/ a szemcsefinomítás 

hatékonyságát is le kell ellenırizni, és szükség esetén ismét el kell végezni.  

 

Öntészeti tulajdonságok: 

Az alacsonyabb Si-tartalmú - hipoeutektikus összetételő - ötvözetek erısebben 

hajlamosak belsı fogyási üreg képzıdésére, fıleg azokon a részeken, ahol utoljára fejezıdik be 

a dermedés.  

 

Zsugorodási értékek: 

 homokformába történı öntéskor:  1,0...1,1 % 

 kokillába történı öntéskor:   0,7...1,0 % 

 nyomásos öntvény gyártásakor: 0,4...0,8 % 

 

Hıkezelés: 

Ez az ötvözet hıkezeléssel nem nemesíthetı, de a nyúlás értéke hıkezeléssel növelhetı 

520...530 °C-on 3...6 óra homogenizáló izzítás után kemencében lassan kell lehőteni.  

 

2.6.4. AlSi12Mg(Cu) ötvözet jellemzése 
 

Az ötvözet bonyolult alakú vékonyfalú, nyomásálló, melegrepedésre nem hajlamos, 

mérettartó gravitációs és nyomásos öntvény gyártásához használható. Az ötvözet 

korrózióállósága közepes. 

 

 

Felhasználási terület: 

Vékonyfalú olajteknıket, rácsos szerkezeteket, hajtómő házakat, olajszivattyúk házait, 

nyomásálló öntvényeket stb. gyártanak az ötvözetbıl.  
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Az ötvözet általános jellemzése: 

Mint minden eutektikus összetételő ötvözet, úgy az AlSi12Mg(CU) is kiváló 

folyékonysággal és formakitöltı-képességgel rendelkezik. Az ötvözet nem hajlamos a 

melegrepedésre, és belsı zsugorodási üreg képzésére, jól hegeszthetı és forgácsolható.  

 
 
 
 
 
Egyéb elemek egyenként nem haladhatják meg a 0,05 %-ot összegük a 0,15%-ot. 
 

 homokformába 
öntve 

kokillába  
öntve  

nyomásos  
öntvény 

Rp 0,2 N/mm2 80...100 90...120 140...240 
Rm 150...210 180...240 220...300 
A5 1...4 2...4 1...3 

HB 5/250 50...65 55...75 60...100 
váltakozó hajlítószilárdság 50...70 70...90 60...90 

 
 

Hımérséklet °°°°C  
20 50 100 200 300 

Rp0,2  N/mm2      
Rm  N/mm2 190 180 160 110 60 

A 5   % 4 5 7 10 15 
HB  5/250 55 51 45 32 19 

 
Fizikai tulajdonságok: 

ρ = 2,65 kg/dm3 

Dermedési hımérsékletköz függ a szilíciumtartalomtól  

és a nemesítési foktól     530...580 °C  

lin.tág együttható:     α 20...100  °C  20 ⋅ 10-6/K 

        α 20...200 °C  21 ⋅ 10-6/K 

fajhı 20 °C-on:     0,89 J/gK 

fajhı 100 °C-on:      0,96 J/gK 

térfogatos zsugorodás dermedés során:   3,5 % 

hıvezetıképesség 20 °C-on:    1,2...1,6 W/cmK 

nyomásos öntvények esetén 20 °C-on:   1,2...1,4 W/cmK 

elektromos vezetıképesség 20 °C-on:    15...22 m/Ωmm2 

nyomásos öntvények esetén 20 °C-on:   15...18 m/Ωmm2 

 Si Cu Zn Fe Ti Ni Mn Mg Pb Sn 
AlSi12Mg(Cu) 10,5.13,5 1,2 0,5 1,2 0,15 0,2 0,1..0,5 0,4 0,2 0,1 
KAlSi12(Cu)  1,0  0,8    0,3   
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Kisebb Na-mal, vagy Sr-mal nemesített ötvözetek esetén a fajlagos értékek általában 

nagyobbak, mint a nem nemesített ötvözetek esetén.  

 
Olvadékkezelés: 

Homokformába vagy tartósformába történı öntéskor NaF-tartalmú sóval, ill. fém Na-mal, 

esetleg Sr-mal az ötvözetet folyékony állapotban nemesíteni kell és a nemesítettség fokát 

rendszeresen ellenırizni is célszerő. Nemesítés elıtt a fémtisztítást mindig el kell végezni és 

annak sikerességérıl meg kell gyızıdni. 

Az olvadék gáztartalmát technológiai próba, vagy mőszeres mérés segítségével 

ellenırizni kell. Kokillába történı öntéskor egyedi elbírálás alapján kell az öntvény 

falvastagságától függıen eldönteni, hogy kell, vagy nem kell az olvadékot folyékony 

állapotban nemesíteni. Rendszerint célszerő a nemesítést elvégezni, mert a szilárdsági értékek 

kisebb szórásmezıben biztosíthatók. 

Ügyelni kell a gáztartalom szintjére, ugyanis a nemesített olvadék a gázt könnyebben oldja. 

Részben a levegı nedvességtartalmával, részben a forma nedvességtartalmával léphet 

reakcióba az olvadék és oldja a hidrogént.  

 
Öntési hımérséklet: 

 homokformába történı öntésksor: 680...750 °C 

 kokillába történı öntéskor:   680...750 °C 

 nyomásos öntvény gyártásakor: 600...680 °C 

 

Zsugorodás: 

 homokformába történı öntéskor:  1,0...1,1 % 

 kokillába történı öntéskor:   0,8...1,0 % 

 nyomásos öntvény gyártáskor: 0,5...0,8 % 

 

 

Hıkezelés: 

Az ötvözet hıkezeléssel nem nemesíthetı. Lágyításkor 300...400 °C-os hımérsékleten 

kell az öntvényeket hıntartani, majd kemencében lassan kell lehőteni. A hıkezelés célja 
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méretstabilizálás, vagy elektromos vezetıképesség értékének növelése. A szívóssági 

tulajdonságok 520 °C-on 3...6 órás hıntartással, majd lassú lehőtéssel növelhetı.  

 

2.7. Az alumínium és alumíniumötvözetek szilárdsági növelésének módjai 
 

Az alumínium szilárdsági értékei, amint azt a 2.1. táblázatban összefoglalva láthatjuk, 

hogy igen alacsony, ami különféle módon növelhetı.  

Az alumínium szilárdság növelésének több lehetıség van, mint pl: 

 

- ötvözés:  

alumíniumban az eutektikus hımérsékleten maximun 0,05% vas, 2,0% mangán, 5,7% 
réz, 14,9% magnézium és a leggyakrabban használt alumínium-szilícium ötvözetek 
esetén 1,65% szilícium oldódik (2.30. ábra). 

 

            
                                  2.29. ábra                                                                          2.30. ábra    
             A dinamikus viszkozitás változása a CO                          Al-ötvözetek dinamikus viszkozitásának 
                függvényében különbözı tisztaságú                     változása 700°C-on a Ti, a Fe, a Cu, a Mg és a  
                       alumínium olvadék esetén.                                             Zn tartalom függvényében. 
 



 

 52 

 
2.31. ábra Az alumíniumban oldott különbözı fémek mennyisége. 

 
Az ötvözık többféleképen épülhetnek be az Al-ba:  

- Ha atomként épülnek be, szilárdoldatról beszélünk, ami létrejöhet úgy, hogy az 

ötvözıatom helyettesíti az Al atomot a rácspontban, vagy beékelıdik a rácsatomok 

közé. A fémes ötvözık szubsztituciósan épülnek be az Al-ba. A nem fémes elemek, 

közülük is elsısorban a hidrogén intersztíciósan is oldódhat. 

- Az ötvözık -különösen nagyobb mennyiségben- önálló fázisként is megjelenhetnek, 

ezek a fázisok lehetnek tiszta ötvözıfém fázisok (pl. Si), de leggyakrabban az 

ötvözınek az alumíniummal, vagy más ötvözıvel alkotott fémes ill. intermetallikus 

vegyületei. A fázisok általában az alumíniumtól eltérı kristályszerkezetőek, ezért az 

anyag szövetszerkezete heterogén lesz. Az ötvözıatomok oldékonysága szilárd 

állapotban, az alumíniumban korlátozott. 

- Az ötvözık a homogén szilárdoldaton és a heterogén fázisokon kívül még Guiner-

Preston (GP) zónákat is alkothatnak. A GP zónák jellegzetessége, hogy az alapfémmel a 

rácsszerkezetők és rácsállandójuk is majdnem azonos. Ezért a zónahatár közelében 

deformálják az alapfémet, koherenciafeszültséget hoznak létre. A 

koherenciafeszültséggel összefüggı felületi energia a GP zóna méretének 

növekedésével nı, amik részben csökkentenek a kialakuló vakanciák. 

 

Az alumínium ötvözetek legnagyobb részét az ötvözıknek a kohóalumínium olvadékába 

történı beadagolásával készítik. Mind az adagolt, mind a szándékunk ellenére az olvadékkal 

érintkezı anyagok beötvözıdése, illetve az olvadék beszennyezıdése az oldási folyamattal 

kezdıdik. Az alumíniumnak egy, vagy több fémmel való összeolvasztása (ötvözése) révén 

olyan ötvözetek keletkeznek, amelyeknek az alumínium és az ötvözıfém tulajdonságaitól 
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eltérı, új és jobb tulajdonságaik vannak. Ezért, az elemeket elıször az alumínium olvadékban 

való oldhatósága szerint célszerő megvizsgálni és az Al ötvözeteket csoportosítani. 

 
Ötvözés szilárdoldatot alkotó elemekkel: 

Az alumíniumot majdnem minden fémmel lehet ötvözni, de az alumínium alapú 

ötvözetekbıl készült öntvények részére, csak egyes ötvözıfémek bizonyos százalékos 

mennyiségei jöhetnek számításba, mert nagyobb százalékú ötvözéskor az alumíniumötvözet 

sőrősége olyan mértékben megnövekszik, hogy a továbbiakban már nem tekinthetı 

könnyőfémnek. Az ötvözıfémek a szilícium és a magnézium kivételével mind nehezebb az 

alumíniumnál, tehát az ötvözıfémek mennyiségének már a sőrőség is határt szab. 

Nem oldódnak az alumínium és az alumíniumötvözetek olvadékában a: 

C és a S, továbbá nem oldódik 

a hidrogén kivételével egyik gáz sem  
( pl.; az O, a N, a Cl, a nemesgázok stb.).  

Ezekkel az elemekkel ötvözni nem lehet, de mint szennyezıkkel, zárványok alkotóival azért 

számolni kell. 

 
Csak mérsékelten oldódnak az alumínium és az alumíniumötvözetek olvadékában a: 

H, Na, Cd, Pb, Ti,  B. 

Ezek az ötvözık az alumíniummal monotektikus biner rendszereket alkotnak, vagyis a fenti 

elemek jórészt elkülönülnek olvadt állapotban. 

 
A kismértékben oldódó ötvözık azok, amelyekbıl az alumíniumban: 

0,05%-1,0% 

közötti mennyiség vihetı oldatba. Ezek közé az ötvözık közé tartoznak a: 

  Fe, Cr, Zr, V, Ti, Cd, Pb, és a Be.  

 
Az alumíniumban közepes mértékben: 

   1....5%-ban oldódó  

ötvözık tartoznak e csoportba (pl.:  Mn, Si,  Li,….).  

 
Az alumíniumban nagymértékben: 

      5%-nál nagyobb mértékben oldódó  

ötvözık tartoznak e csoportba (pl.: Cu, Mg,  Zn,…..). 
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Alumínium-szilícium ötvözetek szilárdságának növelése folyékony állapotban történı 

szemcsefinomítás és/vagy nemesítés segítségével 

Példaként a 2.6. ábrán (20. oldal) az Al-Si kétalkotós ötvözet állapotábrán be van jelölve: 

- az alakítható és az öntészeti ötvözetek szokásos összetétel tartománya,  

- be van jelölve az, hogy az ötvözetek közül milyen Si tartalmú ötvözeteket lehet és kell, 

AlTi vagy AlB elıötvözettel és/vagy AlTiB elıötvözettel, vagy Ti és/vagy Ti és B 

tartalmú sókkal, szemcsefinomítani, 

- fel van tüntetve, hogy milyen Si-tartalmú ötvözeteket kell P tartalmú elıötvözettel , 

vagy P tartalmú sóval szemcsefinomítani, 

- jelölve van az is, hogy milyen Si tartalmú öntészeti ötvözeteket kell folyékony 

állapotban Na-mal vagy Sr-mal nemesíteni.  

Az öntészeti alumíniumötvözetek általában abban különböznek a képlékenyen alakíthatóktól, 

hogy az elıbbiek rendszerint erısebben ötvözöttek, ezért ridegebbek és kevésbé alakíthatók. 

Az alakítható és az öntészeti ötvözetek abban is különböznek, hogy az öntészeti ötvözetben a 

szennyezık megengedett határa nagyobb. 

 
További lehetıségek az alumínium-szilícium ötvözetek szilárdságának növelésére: 

 

- Hidegalakítás, 
- Ötvözés és hidegalakítás, 
- Ötvözés és nemesítı hıkezelés, 
- Ötvözés, edzés, hidegalakítás és öregítés, 
- Ötvözés, nemesítı hıkezelés és hidegalakítás. 

 
Alumínium ötvözetek szilárdságának növelése szilárd állapotban végzett hıkezeléssel: 

Az alumínium ötvözetek szilárdsági tulajdonságait a különbözı hıkezelési eljárásokkal 

lehet döntı mértékben befolyásolni. A hıkezelésen olyan eljárásokat értünk, melyeknek során 

a már megszilárdult öntvény szilárdsági tulajdonságait módosítjuk, szabályozott hımérsékletre 

való hevítéssel, hıntartással és hőtéssel. Az Al bázisú ötvözeteket két nagy csoportba lehet 

sorolni: a hıkezeléssel szilárd állapotban nemesíthetı és hıkezeléssel szilárd állapotban nem 

nemesíthetı ötvözetekre (2.32. ábra). 
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2.32. ábra Hıkezeléssel nemesíthetı és nem nemesíthetı ötvözetek. 

 
 

2.11. táblázat A magyar szabvány szerinti önthetı alumíniumötvözetek. 

Alakítható ötvözetek Öntészeti ötvözetek 
Nem nemesíthetık 

(hegeszthetık) 
Korrózióállók, 

Villamosvezetık 
Jól alakíthatók 

Nemesíthetı 
nagyszilárdságú 

ötvözetek 
Nem nemesíthetık Nemesíthetık 

Al-Mn Al-Mg-Si Al-Si Al-Si-Mg 
Al-Mg Al-Mg-Li Al-Mg Al-Si-Cu 

Al-Mg-Si Al-Li-Mg  Al-Mg-Si 
Al-Mg0,5-Si0,5 Al-Cu-Mg   

Al-Mg-Zn Al-Cu-Li  Al-Cu 
Al-Mg-Li Al-Cu-Li-Mg  Al-Cu-Ni 

 Al-Zn-Mg   
 Al-Li-Cu-Mg  Al-Zn-Si 
 Al-Zn-Cu-Mg  Al-Zn-Mg 

 
A 2.7. ábrán az AlSi kétalkotós állapot ábrán bejelöltük a hıkezeléssel nem nemesíthetı 

és hıkezeléssel nemesíthetı összetétel tartományokat (azzal a megjegyzéssel, hogy az 

alumínium-szilícium ötvözetek csak akkor nemesíthetık hıkezeléssel, ha az ötvözet 

magnéziumot is tartalmaz). A világszerte alkalmazott alumíniumötvözetek száma igen nagy. 

Általános áttekintésük mégis viszonylag könnyő, mivel a legtöbb alumíniumötvözet az 

alumínium és néhány leggyakoribb ötvözıfém két vagy többalkotós ötvözete. (Ötvözıelem: 

Olyan fémes vagy nem fémes elem, melyet szándékosan adtak az alapfémhez, vagy melyet az 

alapfém már természetesen tartalmazott. A ötvözıelem tömegarányának meghatározott felsı és 

alsó határ között kell lennie, hogy az alapfémnek bizonyos különleges tulajdonságot adjon.) Az 

öntészeti alumíniumötvözeteket, ötvözıit világviszonylatban és hazánkban is a fıötvözık, 

másodrendő ötvözık, minıségjavító ötvözök, és szennyezık szerint sorolják csoportokba. 
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2.8. Az ötvözetlen alumínium, alumíniumötvözetek és segédötvözetek szabványos jelölési 
rendszere 
 

A szabvány dátummal ellátott, vagy dátum nélküli hivatkozásokkal elıírásokat tartalmaz 

más kiadványokból. Ezt a rendelkezı hivatkozást a szöveg a megfelelı helyeken idézi, a 

kiadványok pedig a következıkben vannak felsorolva. Dátummal ellátott hivatkozások esetén 

ezen kiadványok bármelyikének módosítása vagy átdolgozott kiadása csak akkor vonatkozik 

erre az európai szabványra, ha ennek módosítása vagy átdolgozott kiadása azt már tartalmazza. 

Dátum nélküli hivatkozások esetén a hivatkozott kiadvány legutolsó kiadását (a módosításokat 

is beleértve) kell alkalmazni. 

 
2.12. táblázat Különbözı szabványos megnevezések. 

EN 1780-1 Alumínium és alumíniumötvözetek. Az ötvözetlen és ötvözött 
alumíniumtömbök, segédötvözetek és öntvények megnevezése.  
1.rész:  Számjeles megnevezési rendszer 

EN 1780-2 Alumínium és alumíniumötvözetek. Az ötvözetlen és ötvözött 
alumíniumtömbök, segédötvözetek és öntvények megnevezése. 
2. rész: Vegyjeles megnevezési rendszer. 

    EN 1780-3 Alumínium és alumíniumötvözetek. Az ötvözetlen és ötvözött, 
alumíniumtömbök, segédötvözetek és öntvények megnevezése.       
3. rész: A vegyi összetétel írásának szabályai 

EN ISO 
9000 

A minıségmenedzsment és minıségbiztosítás szabályai –  
1. rész: Irányvonalak a kiválasztáshoz és alkalmazáshoz (ISO 9000-1:1994) 

 

Az ötvözetlen alumínium, alumíniumötvözetek és segédötvözetek esetében a vonatkozó 

európai szabványokon alapuló jelölési rendszer elsısorban a vegyjelekre alapozott jelrendszer, 

ami az átolvasztási célú tömbökre és öntvényekre is vonatkozik. 

A vegyjelekre alapozott jelrendszer mellett az alternatív, számjeles jelölési rendszert is lehet 

alkalmazni. 

Jelölési rendszer számjegyekkel: 

- A jelölési rendszer alapja 

EN elıtag amit 1 üres hely követ. 

A bető amely az alumíniumot jelenti, majd egy bető, amely a termék fajtáját képviseli. 

 B     Al vagy ötvözött átolvasztási célú Al tömböket 

 C     öntvényeket 

 M     segédötvözeteket jelenti. 

Ezután egy kötıjel következik, amit közvetlenül öt számjel követ, mely az ötvözet összetételi 

határait képviseli. 
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Az ötszámjeles jelölési rendszerben az ötvözetlen alumínium jelölése: 

A jelölési rendszerben az öt számjel közül az elsı 1-es szám (a legalább 99,00% vagy 

annál nagyobb alumíniumtartalmú kovácsolási célú alumínium esetében). 

A jelölési rendszer öt számjele közül a második a 0 (nulla). 

A harmadik és negyedik számjel a minimális alumínium százalékot mutatja. Ez a két 

számjel a tizedesvesszıtıl jobbra esı század százalékban kifejezett minimális 

alumíniumtartalmat jelenti. 

               AB-10970 a 99,97-es Al-nál 

Az ötödik számjel: 

0 (nulla) az általános felhasználású ötvözetlen alumínium tömböknél;  

 1,2....a speciális felhasználású ötvözetlen alumínium tömböknél. 

 

Az ötszámjeles jelölési rendszerben az ötvözött alumíniumtömbök és öntvények jelölése: 

Egy adott ötvözet esetében a tömböknek és öntvényeknek azonos a számjeles jelölése. A 

jelölési rendszerben az öt számjegy közül az elsı a nagyobb mennyiségben jelenlevı 

ötvözıelemet jelenti a következık szerint: 

 - réz  : 2 XXXX 

 - szilícium : 4 XXXX 

 - magnézium:             5 XXXX 

 -cink  : 7 XXXX 

A jelölés öt számjele közül a második az ötvözet csoportot mutatja: 

 - 21 XXX : AlCu; 

 - 41 XXX : AlSiMgTi; 

 - 42 XXX : AlSi7Mg; 

 - 43 XXX : AlSi10Mg; 

 - 44 XXX : AlSi; 

 - 45 XXX : AlSi5Cu; 

 - 46 XXX : AlSi9Cu; 

 - 47 XXX : AlSi(Cu); 

 - 48 XXX : AlSiCuNiMg; 

 - 51 XXX : AlMg; 

 - 71 XXX : AlZnMg; 

A harmadik számjel tetszıleges. 
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A negyedik számjel általában 0 (nulla). 

Az ötödik számjel mindig 0, kivéve a repülési és őrhajózási alkalmazású ötvözeteket. 

Az ötszámjeles jelölési rendszerben a segédötvözetek jelölése: 

A jelölési rendszer öt számjele közül az elsı a 9-es szám. 

A második és harmadik számjel a fı ötvözıelemek atomszámát képviseli. 

 Példa: - 05 a bórnál; 

 - 14 a szilícium; 

 - 29 a réznél; 

A két utolsó számjel kronológiai szám, de ötödik számjelnél: 

      - egy páratlan számjel van fenntartva a kis szennyezıanyag tartalmú segédötvözeteknek; 

      - egy páros számjel van fenntartva a nagy szennyezıanyag tartalmú segédötvözeteknek. 

 

Az alumíniumötvözetek vegyjelekre alapozott jelrendszere: 

Az alumínium, alumíniumötvözetek és segédötvözetek jelölése vegyjelükön alapszik, 

melyet az alumínium tisztaságát vagy tekintetbe vett ötvözıelem névleges tartalmát mutató 

számok követnek. A használt vegyjelek a periódusos rendszer szerintiek. Az alumínium 

tisztaságát vagy a szóban forgó ötvözıelem névleges tartalmát mutató számok vagy számjelek, 

azokon a vegyi összetételi határértékeken alapulnak. Lehetıleg minden, ennek a jelölési 

rendszernek megfelelı jelölést szögletes zárójelbe kell tenni, az öt számjelet követıen. Ha csak 

a vegyjeles jelölést használjuk, akkor az EN elıtag után üres helyet kell hagyni, majd az A 

betőt, mely az alumíniumot és B betőt, mely az átolvasztási célú tömböt, vagy C betőt, 

mely az öntvényeket jelenti, vagy az M betőt, mely a segédötvözeteket jelenti. Ezt a betőt (B, 

C vagy M) egy kötıjellel kell elválasztani az azt követı jelöléstıl. 

 

Példa:  EN AB-45400[[[[Al Si5Cu3]]]]   vagy   EN AB-Al Si5Cu3 

Az ötvözetlen alumínium jelölési rendszerének szabályai: 

az ötvözetlen alumínium jelölésének tartalmazni kell a fém kémiai vegyjelét (Al), melyet  

a tisztaság százalékos értéke követ egy vagy két tizedes hellyel kifejezve, ahogy ez 

szükséges.  

 

Példa:  EN AB-Al 99,80 

Az Al vegyjel egy üres hellyel van elválasztva százalékos tisztaság értékétıl. Egy toldalék 
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betőt lehet használni az elsı tizedest követıen.  

Ez jellemzi pl.: - E az elektromos alkalmazásokhoz használható minıséget 

Példa:  EN AB-Al 99,7E 

 

Az alumíniumötvözetek és segédötvözetek jelölési rendszerének szabályai 

Az ötvözetet az Al jellel kell megjelölni, melyet a fı ötvözıelem, majd a további ötvözı 

elemek vegyjele követ. Ezeket a vegyjeleket szokásosan olyan számok követik, melyek 

jelöltelemek tömegszázalékos tartalmát fejezik ki. Az Al vegyjelet egy üres hellyel kell 

elválasztani a jelölés további részétıl. Ha több ötvözıelemet kell megjelölni a megnevezésben, 

azokat névleges ötvözı-anyag tartalmuk csökkenı sorrendjében kell írni. 

 

Példa:  EN AB-Al Si5Cu3 

Ha az ötvözıanyagtartalmak azonosak, akkor az ötvözıelemeket a vegyjelek ábécé 

sorrendjében kell írni.  

 

Példa:  EN AB-Al Si12CuMgNi 

Az ötvözı elemek vegyjelei négy elemre korlátozottak. 

 

Példák: EN AB-Al Si12CuMgNi 

  EN AC-Al Si12CuMgNi 

  EN AM-Al Sr10Ti10B0,2 

 

Az ötvözıelemet névleges tartalma (a terjedelem középértéke) szerint kell megkülönböztetni, 

kerekítve a legközelebbi egész számra, ha szükséges a legközelebbi 5/10-re, vagy, 1%-nál 

kisebb ötvözı anyag tartalom esetén a legközelebbi 1/10-re. 

 

Példák:  EN AB-Al Si7Mg0,3 

EN AB-Al Si7Mg0,6 

 

A fı szennyezıket zárójelben kell hozzátenni.  

Példák:  EN AB-Al Si12(Fe) 

EN AB-Al Si10Mg(Cu) 

EN AB-Al Si9Cu3(Fe)(Zn) 
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Technológiára utaló jelölések: 

A szabványos öntészeti ötvözeteket technológia szempontok szerint is megszokták 

különböztetni, ha az ötvözet elıtt: 

- S bető szerepel, akkor ez azt jelenti, hogy a kérdéses ötvözet elveszı homokformába 

történı öntvénygyártás céljára javasolt, ha 

- K bető szerepel, akkor ez azt jelenti, hogy a kérdéses ötvözet tartós formába, kokillába 

történı öntvénygyártás céljaira javasolt, ha 

- D bető  szerepel, akkor ez azt jelenti, hogy a kérdéses ötvözet nyomásos öntési 

technológiával történı öntvénygyártás céljaira javasolt, ha 

- L bető szerepel, akkor ez azt jelenti, hogy a kérdéses ötvözet precíziós öntvénygyártás 

céljára javasolt. 

 

A hıkezelési állapot szabvány szerinti megnevezése 

F:  az öntvény nem kerül hıkezelésre, öntött állapotú, 

O:  az öntvény lágyító hıkezelés utáni állapotú, 

T1: öntés után az öntvény szabályozottan hőtött és természetesen öregített állapotú, 

T4: az öntvény oldó hıkezelését és gyors hőtését, természetes öregítés követi, ahol 

ez alkalmazható, 

T5: az öntés után az öntvény szabályozottan hőtött és mesterségesen öregített, vagy 

túlöregített állapotú, 

T6: a nyers, vagy a megmunkált öntvényeket oldó hıkezelésnek vetik alá gyorsan 

lehőtik és teljes mértékben mesterségesen öregítik (meleg kikeményítés) 

T64: az öntvények oldó hıkezelését követıen gyorsan lehőtik, majd mesterségesen 

alulöregítik 

T7: az öntvényeket az oldó hıkezelését követıen gyorsan lehőtik, és mesterségesen 

túlöregítik 

T8: oldó hıkezelés hidegalakítás, majd mesterséges öregítés  

T9: oldó hıkezelés, mesterséges öregítés, majd hidegalakítás 

T10: gyártási hımérsékletrıl történı hőtés hidegalakítás majd mesterséges öregítés 

A hıkezelési technológia változtatásának eredménye látható a következı ábrán azonos 

összetételő ötvözetbıl öntött próbatestek esetén (2.33. ábra). 
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2.33. ábra Összefüggés AlSi9Mg ötvözet folyáshatára nyúlása és az alkalmazott hıkezelés között. 
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3. A másodlagos alumínium térhódítása, új iparág a -szekunder öntészeti 
ötvözet tömbgyártás- kialakulása 
 

Az alumínium és az alumíniumötvözetek számos elınye mellett az újrahasznosítás 

szempontjából különösen ideális anyag. Akárhányszor feldolgozható, újra és újra megjelenhet a 

legkülönbözıbb formákban, akár mint vízi-, szárazföldi- és légi jármőalkatrész, egyéb 

gépalkatrész, italos doboz vagy akár épülethomlokzat burkolóanyaga, stb.. Ez a felismerés, 

továbbá a világgazdaságban az elmúlt negyed-évszázadban bekövetkezett változások hatására 

az alumíniumipar termelésszerkezete kissé átrendezıdött. Az alumínium és az 

alumíniumötvözetek felhasználásának ütemes növekedését néhány iparág robbanásszerő 

fejlıdése biztosította. Az évtizedek óta húzó ágazatként jelentkezı hadiipar mellett a gépkocsi 

ipar és a csomagolóanyag ipar igényelt egyre nagyobb mennyiséget ebbıl a fémbıl. 

Ugyanakkor a világ számára a hetvenes évek energiaár robbanásai kapcsán és az azt követı 

évtizedekben a másodnyersanyagok fokozatos felértékelıdése következett be, így a világ 

alumíniumtermelésében is a másodlagos fém erıteljes elıretörése tapasztalható. A másodlagos 

fémtermelés növekedési üteme egyre inkább meghaladta a kohófém termelését. Fejlett ipari 

országokban az alumínium elıállításon belül a másodlagos fém mennyiség aránya meghaladja 

az 50%-ot. A fenti folyamatot jól szemlélteti Németország alumínium termelésének 20 év alatt 

bekövetkezett változása, ahol az újrahasznosítás nemcsak a többletigényeket képes fedezni, 

hanem részben a kohófém igényeket is kiváltja. Szélsıségesebb példa Japán, ahol a primer 

alumíniumipar a 80-as években, elsısorban energia, illetve nyersanyag problémákból adódó 

földrajzi átrendezıdése kapcsán 1 millió tonnás kohókapacitást felszámolva, egy évtized alatt 

hasonló volumenő alumíniumötvözet hulladékfeldolgozó kapacitást épített ki. Korábban a 

másodlagos alumínium és az alumíniumötvözetek szinte kizárólagos felhasználója az öntıipar 

volt, így a hulladékfeldolgozás elıször a jelentıs jármőgyártó kapacitásokkal rendelkezı 

országokban futott fel. A hat vezetı tıkés országban a gépjármővek száma 1970-tıl napjainkig 

csaknem megduplázódott (3.1. ábra). Mindez a formaöntészetben is robbanásszerő 

technológiafejlıdést eredményezett. Elsısorban a nyomásos öntés fejlıdött, de az alacsony- és 

nagynyomású öntvénygyártás területén is számottevı elırelépés történt. A másodlagos 

alumínium e látványos elıretörését a kohófém termeléshez képest természetesen elsıdlegesen 

gazdasági tényezık motiválták. 
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3.1. ábra Az alumínium elıállításának és újrafeldolgozásának fázisai. 

 

A bauxitból történı fémelıállításhoz képest a hulladékból történı alumíniumgyártásnak 

energia felhasználási, anyaggazdálkodási, környezet szennyezési és beruházási szempontokat is 

figyelembe véve számos elınye van. Különbözı fémek elıállításának fajlagos 

energiaszükségletét összehasonlítva szembeötlı, hogy milyen nagy a primer alumínium 

elıállításának energia igénye. Még inkább szembeötlı a primer és másodlagos alumínium 

gyártás energiaszükségletének különbözısége (3.2-3.3. ábra). 

 

 
3.2. ábra Néhány fém elıállításának energia igénye ércekbıl, ill. hulladékból történı elıállításakor. 
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3.3. ábra A kohófém és a másodlagos alumínium ill. alumíniumötvözet elıállításának energiaigényének 

megoszlása az egyes technológiai fázisok között. 
 

Figyelembe véve az energia világpiaci árának az elmúlt évtizedekben történt 

nagyságrendi növekedését, nyilvánvaló, hogy az alumíniumhulladék újrahasznosításának 

legjelentısebb elınye az energia-megtakarítás. A hulladékból történı alumínium elıállítás 

energiaigénye -a hulladékminıségtıl és a feldolgozási technológiától függıen- 3-15%-a a 

kohófém elıállítás (timföldgyártástól a fémkikészítésig) energiaigényének. Vagyis az 

alumíniumtárgyak az akkumulátorhoz hasonlóan energiát tárolnak, így az alumíniumot, mint 

"energiabankot" is szokás kezelni. Emlegetik ezen kívül "sőrített villamosság"-ként, de a 

vízenergia egyetlen tengeri, illetve közúti export lehetıségeként is.  

 

Példa erre a gépkocsigyártási alkalmazás: 

100 kg tömegcsökkenésbıl eredı energia-megtakarításnál az energiamérleg 36 ezer km 

alatt kerül egyensúlyba, 150 ezer km-ig pedig 600 liter üzemanyag takarítható meg, primer 

alumíniumtermékek gépkocsiba építésénél. A jármőalkatrész másodlagos alumíniumból történı 

elıállításánál az energiamegtérülési mutató egy nagyságrenddel kedvezıbb. Ugyanakkor az is 

igaz, hogy a napi kereskedelmi és tızsdei forgalomban a primer és a szekunder alakítható és 

öntészeti alumíniumötvözetek árában ez a nagymértékő energia megtakarítás nem tükrözıdik. 

Sıt, nem is ritkán az is elıfordul a Londoni tızsdén, hogy a szekunder öntészeti ötvözetek ára 

10-20%-kal meghaladja -az egyébként jobb minıségi paraméterekkel rendelkezı- a primer 

ötvözetek árát! Ugyanakkor, mivel a fogyasztói társadalmak által egyre gyorsabban amortizált 

termékekbıl egyre nagyobb mennyiség került a győjtı, lerakó helyekre, az újrahasznosítás 

szükségességét a kedvezıtlen környezeti hatások is erısítették. 
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Környezetbarát gyártás 

Amíg az alumínium és az alumíniumötvözetek fizikai és mechanikai tulajdonságai 

alapján a "tervezık álma", addig a természetvédık, környezetvédık lázálma is. Bírálják az 

alumíniumgyártás és az alumínium életciklusának majd minden szakaszát. Pedig a primer és a 

másodlagos gyártás között e téren is lényeges különbség mutatkozik.  

A hulladékkereskedık és -feldolgozók- anélkül, hogy tudták volna évtizedek óta a 

környezetvédelem jegyében dolgoztak. Mővelték az anyag-visszakeringetést, mielıtt e 

fogalmat az ökológiai mozgalom bedobta volna a köztudatba. Bár a hulladékfeldolgozás új 

környezeti problémákat szül, az alumínium könnyő visszaforgatása növeli a környezetvédelmi 

elfogadhatóságot. Az elsıdleges gyártáshoz viszonyítva a hulladékfeldolgozásnál nem 

jelentkeznek a bauxitbánya nyitásokkal járó erdıírtások és azok rekultivációjának költségei. 

Elmaradnak a timföldgyártás melléktermékének a vörösiszapnak az elhelyezési problémái, 

továbbá az alumíniumkohók energiaellátására létesített hı- és vízierımővek természeti és 

biológiai károkozásai. Ugyanekkor gépjármővek öntvényalkatrészeként a másodlagos 

alumínium többszörösen szolgálja a környezetvédelmi elvárások kielégítését: pl. kisebb 

üzemanyag felhasználást, kisebb mértékő légszennyezést eredményez stb.. 

A két gyártási eljárás -a primer és szekunder alumínium- és alumíniumötvözet gyártás 

összehasonlító eredményei azt mutatják, hogy a szilárd hulladék kibocsátás tekintetében 

10,7%, légköri emisszió vonatkozásában 5,9%, vízfelhasználásban pedig 2,8% a másodlagos 

fémelıállítás kohófémre vonatkozó mutatója. 

3.1. Alumínium és alumíniumötvözet amortizációs hulladékok csoportosítása 

Az alumínium és alumíniumötvözet hulladékok osztályba sorolását, általános mőszaki és 

szállítási követelményeit az MSZ 1671. sz. “Nemvas-fémhulladékok” c. magyar szabvány 

tartalmazza (1991.04.01.). A szabvány az alumínium mellett tárgyalja a réz-, nikkel-, horgany-, 

ólom- és ón-hulladékokat is. 

A szabvány az alumínium hulladékokat  

 - 4 fı csoportba osztja, ezen belül  29 csoportban 68 alcsoportot képez.  

Minden egyes alcsoport a tartalmi meghatározáson kívül 3 mutatóval jellemzett: 

 - falvastagság,  

  - vastartalom, és 

  - egyéb szennyezettség (%-ban). 



 

 66 

Látszólag precíz definiálás a nemzetközi gyakorlattól és szabványoktól eltér és a napi 

gyakorlatban mind hulladékkereskedı, mind feldolgozói oldalról nézve nehezen kezelhetı. 

Ennek következményeként a hazai gyakorlatban elterjedt külföldi szokványszabványok, 

elsısorban az amerikai NARI, illetve a német UKM alkalmazása. Az UKM a csoportba sorolás 

mellett részletesen bemutatja a fémkereskedelem szokványait is (szerzıdési záradékok, 

csomagolás, szállítási- és fizetési feltételek, minıségi reklamációk, vitás kérdések rendezése). 

A hulladékokat 19 csoportba sorolja eredeti funkciójuk, illetve gyártási technológia alapján 

utalva az anyagminıségre (ötvözettípus) és a megengedett szennyezettségre. A NARI besorolás 

33 csoportja még inkább hangsúlyozva az eredeti funkciót, találó elnevezésekkel, azt körülírva 

segíti a gyakorlati besorolást.  

 

3.2 Az alumínium hulladékok forrásai és csoportosításuk 
 

Az elıállított alumínium termékeknek csak mintegy 80 %-a jöhet szóba a másodlagos 

alumíniumipar alapanyagaként, a termékek egy része mint pl.: a pigmentek, a pirotechnikai 

célokra használt porok, a más fémekbe ötvözıként bevitt alumínium, vagy a dezoxidáláshoz 

használt alumínium nem nyerhetı vissza. Az alumínium tartalmú hulladékok csoportosítása 

legáltalánosabban eredetük szerint történik. 

Ezen az alapon két fı csoport különböztethetı meg úgy, mint:  

- a gyártásközi és az  

- amortizációs hulladék. 

Új, azaz a gyártási folyamatból származó alumínium tartalmú hulladékok, ezen belül is 

megkülönböztetünk: 

 - az alumínium féltermék gyártása során képzıdı gyártási hulladékot pl. tuskóvég, 

hántolási forgács, selejt stb.. 

 - az alumínium féltermék feldolgozása során keletkezı gyártásközi hulladékot pl.: 

lemez, szalag-, csı-, rúd-, huzalhulladék, öntvény beömlırendszer, tápfej, selejtöntvény stb.. 

 - az alumínium készterméké alakítás fázisában képzıdı ún. gyártási szerelıipari 

hulladékot. 

 - régi , azaz az elhasznált alumíniumtartalmú termékek begyőjtésébıl származó hulladék, 

az amortizációs hulladékok. 
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Az alumínium tartalmú hulladék csoportosításának másik fı szempontja -függetlenül attól, 

hogy gyártási folyamatból származó, vagy elhasznált alumíniumtartalmú termékek 

begyőjtésébıl származó hulladék- a minıség, ezen az alapon elsısorban a: 

- a kémiai összetétel (ötvözetcsoport) és a 

- fizikai tisztaság alapján történik a csoportosítás.  

A fı csoportok: 

- tiszta ötvözetlen hulladék, 

- tiszta ötvözött hulladék, 

- alakítási ötvözet hulladék, 

- öntészeti ötvözet hulladék. 

Idegen anyaggal szennyezett hulladék: 

- gyártási folyamattal bevitt idegen anyag, vagy 

- mechanikailag el nem távolítható tapadó szennyezés. 

Az alumínium tartalmú hulladékok legnagyobb csoportját a begyőjtésbıl származó ún. 

amortizációs hulladékok képezik. 

A begyőjtési hulladékok fı csoportjai: 

- idegen anyag mentes hulladék (pl.: huzal, kábel, italos doboz stb..) 

- könnyen bontható, idegen anyag tartalmú hulladék ( pl.: konyhai edény, acél vagy 

mőanyag füllel stb..) gépi feldolgozást igénylı, idegen anyag tartalmú hulladék, (pl.: 

gépjármő öntvény alkatrész, szigetelt kábel stb..) 

- alumíniumot csak kisebb részben tartalmazó hulladék (pl.: fénycsı stb..) 

 

3.3. Alumíniumhulladék begyőjtési rendszerek 
 

A másodlagos alumíniumipar részére az alapanyag elıteremtése, begyőjtése alapvetıen 

közérdek, így annak megszervezése állami, minisztériumi feladata, de elsırendő érdeke az 

alumíniumiparnak is. 

Ma a begyőjtés kisemberek, kiskereskedık gyakran lenézett tevékenységébıl, az elmúlt 

idıszakok környezetvédelmi célprogramjain átvált mára markáns logisztikai feladat rendszerré. 

A begyőjtés szervezettségének sikere határozza meg, hogy a rendelkezésre álló hulladékból 
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mennyit tudunk begyőjteni és a begyőjtött mennyiség egyben meghatározza a szekunder 

ötvözet termelés elérhetı szintjét is. 

A gyártásközi hulladékok begyőjtése viszonylag egyszerő, mert: 

- keletkezési helyük és pontos összetételük ismert, 

- idıben és mennyiségben pontosan meghatározható, 

- összegyőjtésük ütemezhetı. 

Ennél a hulladék típusnál a megfelelı anyagkezelés a kritikus pont. Az egyes ötvözı 

csoportonkénti elkülönített győjtés és tárolás, illetve a hulladék homogenitásának, 

tisztaságának a megóvása.  

Az amortizációs hulladék begyőjtése nagyobb szervezést kíván. Az amortizációs hulladék 

begyőjtésének alsó szintje a lakossági hulladékok begyőjtésének megszervezése, melynek 

lépcsıi: 

- spontán adódó lehetıségen (hulladék átvevı kiskereskedı) kívül a 

- környezetvédelmi tudatformálás valamennyi PR eszközének hathatós bevetése 

- a háztartáson belül is a szelektív hulladékgyőjtés szükségességének tudatosítása 

- a lakóterületi hulladékudvarok hálózatának kiépítése, és eredményes mőködtetése 

- a telepített begyőjtı-átvevı helyek mellett -elsısorban nagyvárosokban- a mobil 

rendszerő kis felvásárlás megszervezése. 

A mobil rendszerő felvásárlás, olyan mozgó átvevıket jelent, melyek megfelelı jel- és 

táblarendszerrel (átveendı hulladéktípus, ár stb..) ellátott megállók között menetrend szerint 

pontosan közlekedve veszik át a lakosságtól a hulladékot. 

A lakossági hulladékok biztos forráshelye a fentieken kívül, az idıszaki begyőjtési akciók: 

- a lomtalanítások,  

- az iskolai rendezvények,  

- a környezetvédelmi-, és a  

- charitas rendezvények. 

A lakosságtól összegyőjtött hulladékok, a kisüzemi és szolgáltatási szférában keletkezı 

amortizációs hulladékokkal együtt a hulladékbegyőjtı-kiskereskedı telepekre jutnak, ahol meg 

kell kezdeni a hulladékok elıosztályozását, és részleges elıkészítését. 

Ezeken a telephelyeken a begyőjtött hulladékok elıválogatása, elsısorban gyártási technológia 

felismerhetısége, vagy az eredeti felhasználási funkció alapján történik, a további metallurgiai 
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feldolgozásra alkalmasabbá hozás, pedig pl. pakettálással, darabolással stb.. Ha lehetıség van 

rá, akkor a telephelyen elvégzik az idegen anyag mentesítést is stb.. 

A továbbértékesítés zömében nagykereskedık felé történik, miután a kiskereskedıi szint 

döntıen még nem képes a szabványos minıség és a kellı mennyiség együttes biztosítására, 

hogy közvetlen feldolgozói beszállító lehessen. Ennek ellenére itthon, ma még számos 

kiskereskedı közvetlen beszállító ötvözetgyártók felé. 

A begyőjtés harmadik szintje a nagykereskedı, aki az üzemektıl, szolgáltató társaságoktól és a 

kiskereskedelmi hálózatból begyőjtött hulladékot szakszerően osztályozza, gépi elıkészítési 

technológiákkal a hulladékok jelentısebb részébıl közvetlenül kemencébe adagolható 

alapanyagot elıállítva, nagy tételben szállít az olvasztómővek ötvözetgyártók felé. 

Több fejlett ipari országra jellemzı a begyőjtés-beszállítás fent ismertetett modellje, azzal a 

megszigorítással, hogy csak a csúcson lévı nagykereskedı lehet közvetlen kohászati beszállító. 

Az is jellemzı, hogy a nagy tömegben jelentkezı, egynemő hulladékfajták begyőjtésére (nem 

egyszer feldolgozására is) szakcégek specializálódnak, így elsısorban a gépkocsi roncsok 

könnyőfém hulladékainak-, italos dobozok- és háztartási hőtıszekrény hulladékok hatékony 

begyőjtésére.  

Ennek elsı jellemzı példája Észak-Amerika államainak nagy társadalmi és gazdasági sikerő 

italos doboz visszaforgatási akciója volt. Az akció eredményessége az alábbiakkal 

jellemezhetı: 

- az újrafelhasználási programokat nem a környezetvédelemért felelıs szervezetek, 

hanem az alumíniumipar kezdeményezte, de az ágazatok közti fejlett együttmőködési 

készség folytán meg tudta gyızni a résztvevıket a program észszerőségérıl. Ma a 

visszaváltó és hulladékkezelı cégek gyakran a legkülönbözıbb iparágakhoz tartozó 

társaságok (italgyártó és dobozgyártó) közös vállalkozásai. 

-  az alumíniumiparnak a helyi és állami szervezetek képviselıit is sikerült meggyıznie és 

a hulladékgazdálkodást a piac általános törvényeinek alávetnie. (a dobozokat pénz 

ellenében vették át, rendeletileg tették kötelezıvé nagyobb áruházakban, parkolókban az 

átvevıautomatákat, büfékbe dobozlapító prések telepítését). 

-  a lakosság motiválásához a győjtésnek minden lehetı eszközzel propagandát fejtettek 

ki, győjtıakciókat szerveztek, filmeket készítettek iskolák és óvodák számára, a 

programmal azonosítható piktogramokat és figurákat terveztek. 

A kilencvenes évek elején az USA-ban a 80 Mrd darabos doboz felhasználásának már 

több mint 60%-át visszagyőjtötték. A fenti akciók eredményeinek példáját követve több 
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európai országban is elindult a hulladék szervezett begyőjtés megszervezése. A fenti példán 

több európai ország is elindult a begyőjtés megszervezésében. Világossá vált, hogy csak 

térítéses visszagyőjtési akciók lehetnek sikeresek és az is, hogy a nagy alumínium elıállító 

cégeknek kell szabad utat adni a begyőjtés újrahasznosítás hatékony beindítására. Angliában az 

Alcan Alumínium Can Recycling (ACRA) országos kereskedelmi és feldolgozó központok 

hálózatát létesítette, amelyen keresztül könnyen, a helyi bázisok közbeiktatásával 

továbbíthatják a szállítók, a bálázott, tömörített vagy laza alumínium konzervdobozokat az 

ALCAN-hoz. A program 3. évében (1993) már 1200 szupermarket automatái mőködtek, 

visszagyőjtı központként további 50 fix és mobil begyőjtıhely mellett.  

Az eredmény évi 7 Mrd italos doboz. A hálózatra létesített 50 kt/év kapacitású feldolgozóban 9 

m hosszú 27 t tömegő hengerlési tuskókat (alakítási ötvözetet) gyártanak és reklámként 

hirdetik, hogy 1-1 ilyen tömegő tuskó másfél millió doboz anyagát tartalmazza. 

A célirányos begyőjtı rendszerek másik európai példája a német „Duales System 

Deutschland Gmbh” (DSD), amely kezdetben több száz vállalatot, mára több millió lakost 

aktivizált a hasznosítható csomagolóanyagok begyőjtésére. Az ún. „Zöld pont” jelzésrendszer 

bevezetésével megteremtették a szelektálás elıfeltételét. Alumínium és alumíniumtartalmú 

csomagolóanyagokra is érvényes, hogy a jelzett „Zöld pont” a csomagolási hulladék közüzemi 

hálózaton kívüli kezelését és hasznosítását szavatolja. Ezzel országosan megoldották az 

újrahasznosítási szempontból leginkább kritikus alumíniumhulladék (italos doboz, fólia, 

ételtartó tálcák) begyőjtését.  

Az italos doboz győjtırendszerek közös jellemzıje, hogy ennél a hulladéktípusnál esnek 

leginkább egybe a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem érdekei. Ez indukálta azt a 

reklámmal is felérı mozgalmat, melyet az olaszországi Veronában kezdeményeztek immár tíz 

éve. A veronai stadionban nyaranta, több ezer diákmunka-órával, több millió italos dobozból 

elkészítik egy-egy világhírő épület (elsıként a Colosseum, majd a milánói Scala stb.) 

harmadára kicsinyített mását, aminek slogenje az emberekre a megdöbbenés erejével hat: 

   ez mind érték, de be is temetheti a várost. 

A növekvı alumínium felhasználása következtében, az autógyártás is lényeges forrása a 

garantált tisztaságú alumínium ötvözeteknek. Így a forgalomból kivont autók bontóinak 

elterjedése, egy új lehetısége a célirányos amortizációs hulladékgyőjtésnek. 
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3.4. Alumíniumhulladékok elıkészítése 
 

Alumínium és alumíniumötvözeteket tartalmazó hulladékelıkészítési technológiák 

Az alumínium és alumíniumötvözeteket tartalmazó hulladék-elıkészítés klasszikus 

mőveletei az alábbi fı csoportokra oszthatók: 

 darabnagyság változtatása, 

 darabnagyság szerinti elkülönítés (osztályozás), 

 fajta szerinti elkülönítés (dúsítás) 

 tisztítás (mosás, szárítás). 

 
A darabnagyság változtatása: 

A darabnagyság változtatásának céljai: 

 a következı technológiai mővelethez megfelelı darabnagyság elérése, 

 a hulladék feltárása. 

A meglévı darabnagyságnál nagyobb, illetve tömörebb méretek bálázással (pakettálással), 

továbbá brikettálással, míg a kisebb méretek aprítással, darabolással érhetık el. 

 

Bálázás 

Laza hulladékok (lemez, csomagolási hulladékok, szálas forgács) tömörítésének 

klasszikus eljárása a bálázás, illetve pakettálás (3.4. ábra). 

 
3.4. ábra Laza alumínium- ill. alumíniumötvözet hulladék tömörítésének elvi vázlata. 

 
A 0,5 kg/dm3 sőrőségő hulladék sőrősége pakettálás után ≈1,5-2,0 kg/dm3-re növelhetı. A 

bálázás elsıdleges célja a tárolás, rakodás és szállítás megkönnyítése, de az olvasztókemencébe 
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való adagolást és a beolvadás körülményeit is befolyásolja. Az adagolási idı csökkenése 

mellett a tömör bála az olvadékba süllyedve rövidebb ideig érintkezik a kemenceatmoszférával, 

így csökken a leégési veszteség. 

 

Brikettálás 

A centrifugálással olaj vagy emulzió mentesített törtforgácsokat általában hideg sajtolási, 

a szárítással, égetéssel megtisztított forgácsokat melegsajtolási technológiával brikettálják, 

általában 1-30 kg tömegő hengeres formájú darabokká (3.5. ábra). A hideg sajtolt forgács 

sőrősége a tömör alumíniuméhoz viszonyítottan 65-80 %. A brikettálás céljai és elınyei 

megegyeznek a bálázásnál ismertetettekkel. 

 
3.5. ábra Laza alumíniumforgács brikettálásának elvi vázlata. 

 

A laza hulladék sőrősége dugattyús brikettálással ≈1,5-2,0 kg/dm3-re növelhetı, profil 

hengerrel történı tömörítéskor elérhetı a 2,3 kg/dm3 . 

 

Vágással történı darabolás 

Hosszirányban nagy kiterjedéső hulladékok darabolására, illetve adagolható méretre 

hozására elsısorban ollók használatosak. 

A hulladékvágó ollók egyik éle rögzített, másik éle mozgatható:  

- az ollót aligátor típusú ollónak nevezzük, ha a mozgó él egyes pontjai körpályán 

közelítik meg az álló élt (3.6.ábra),  
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3.6. ábra Mobil aligátor típusú olló. 

 
- az ollót guillotin típusú ollónak nevezzük, ha a mozgó él egyes pontjai párhuzamosan 

mozognak az álló él pontjaihoz viszonyítva (3.7. ábra). 

 

 
3.7. ábra Guillotin típusú olló. 

 

A hazai szekunder ötvözet elıállító üzemekben elsısorban az elıbbiek használatosak 

(3.8. ábra). Az él mozgatás, azaz a nyíróerı létrehozható mechanikus vagy hidraulikus úton. A 

vágás célja adott esetben idegen anyag eltávolítása (dúsítás) is lehet, pl. profilvégekrıl az acél 

kötıelemek, illetve autóhőtıkrıl a mőanyag végek levágása. 

A következı ábra vázlatosan foglalja össze az amortizációs hulladékok aprítással végzett 

elıkészítési módszereit.  
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a,                                                    b,                                              c, 

 
d,                                                e,                                                 f, 

 

g,                                     h,                               i,                            j, 

3.8. a-j ábra Amortizációs alumíniumötvözet hulladék méretének változtatása. 
 

Kis és közepes mérető amortizációs hulladékokat bálázás ill. brikettálás elıtt forgókéses 

aprító berendezésekkel lehet feldolgozásra elıkészíteni. A következı ábrákon (3.9.-3.12. ábra) 

erre mutatunk be példákat.  

 

 
3.9. ábra Darabos amortizációs alumíniumötvözet hulladék és alakítható alumíniumötvözet- forgács 

aprítására alkalmas forgókéses aprítóberendezés. 
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3.10. ábra Vékonyfalú öntvények és nagy fajlagosfelülető amortizációs anyagok aprítására alkalmas 

malom. 
 

 
 

3.11. ábra Forgókéses vékonyfalú alumíniumötvözet hulladék feldolgozására alkalmas berendezés. 
 

 
3.12. ábra Horizontális elrendezéső forgóhengeres aprító berendezés. 

 
A hidegvágás mellett nagy hımérséklető technológiák, így a lángvágás és a plazmavágás 

is használatosak, elsısorban nagy kiterjedéső hulladékok, pl. tartályok, különféle roncsok 

felaprítására. 

 
Törés 
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Jó hatásfokkal lehet aprítani az alumínium és az alumíniumötvözet hulladékokat nyíró, 

húzó, hajlító-csavaró és ütı igénybevétel kombinációjával, amit elsısorban a kalapácsos törık 

valósítanak meg. A kalapácsos malmokban az általában vízszintes, ritkában függıleges 

tengelyő forgórészre több sorban csuklósan rögzítik a kalapácsokat, amelyek a tengely forgása 

közben fejtik ki a fent említett erıhatásokat. Ezek a malmok különösen alkalmasak a feltáró 

aprításra, ezért világviszonylatban is rendkívül elterjedtek (3.13.-3.15. ábra). 

 

 
3.13. ábra Ötvözött alumíniumhulladék aprítására alkalmas pofástörı elvi ábrája. 

 
 

 
3.14. ábra Ötvözött alumíniumhulladék aprítására alkalmas kúpos-törı elvi ábrája. 

 
 



 

 77 

 
3.15. ábra Ötvözött alumíniumhulladék aprítására alkalmas hengeres-törı berendezés elvi ábrája. 

 
Shredderezés 

Az elmúlt évszázad második felében a kalapácsos törıkbıl fejlesztették ki a 

nagyteljesítményő shreddereket (rotációs malmok), elsısorban autóroncsok feldolgozásának 

elıkészítésére (3.16.-3.17. ábra). A gépkocsi roncs feldolgozása során jelentıs mennyiségő, 

külön választható alumíniumötvözet hulladék képzıdik. Ez adta az ötletet a fejlesztıknek, hogy 

kifejlesszenek különbözı típusú berendezéseket, köztük olyan berendezéseket is, melyek a 

részben idegen anyagokat is, tartalmazó amortizációs alumíniumötvözet hulladékok 

feldolgozására is alkalmasak.  

 

 
3.16. ábra Idegenanyag tartalmú alumíniumhulladék feldolgozó sredder és kiszolgáló egységeinek 

telepítési vázlata. 
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A berendezések jellemzıi: a kalapácsok, a fıtengelyek, az üllık és a csapágyak terhelhetısége 

alapvetıen behatárolják a típus felhasználhatósági területét a feldolgozható darab maximális 

mérete, illetve tömege. 

 

 
 

3.17. ábra Alumíniumtartalmú hulladék-feldolgozó (shredder) elvi ábrája. 
 

Shredderezéskor fémporok és olyan szennyezıanyagok kerülnek a légtérbe, amelyek 

keveréke tőz- és robbanásveszélyes, ezért a berendezések megfelelı porleválasztóval, tőz és 

robbanás biztonságtechnikai egységekkel vannak felszerelve. 

Szintén szerves része az alumínium és alumíniumötvözet tartalmú amortizációs hulladékok 

feldolgozásához használt shreddereknek a többfokozatú mágneses leválasztóval ellátva, 

amellyel biztosítható a kapott „alumínium ırlemény” alacsony, max.0,1%-os vastartalma. A 

nagyteljesítményő shredderek mellett (a 600/perc fordulatszám felett üzemelı) -elsısorban 

energiamegtakarítási, biztonságtechnikai és karbantartási okok miatt- terjednek az egy 

nagyságrenddel kisebb fordulatszámú, nagy nyomatékot kifejtı shredderek is.  

A kis fordulatszámú berendezéseknél az aprítást általában két ellentétes irányban forgó 

tengelyre szerelt vágókerekek végzik. A tengelyek fordulatszáma közti 30-50 %-os eltérés 

hatására az adagolt hulladékot az egymásba kapcsolódó vágókerekek valósággal eltépik, 

szétnyírják. 

 
Aprítás mélyhőtött állapotban:  

A hagyományos aprítás energia-felhasználásának csökkentése és a feltárás 

hatékonyságának növelése céljából alkalmazzák a hőtéstechnikát, amikor is a hulladékok 

aprítása mélyhőtött állapotban történik. 

A vegyes összeépítéső anyagok, elsısorban fémek és mőanyagok szétválasztására alkalmazzák 

a leggyakrabban. Az eljárás alkalmazásának alapja az a felismerés, hogy a hımérséklet 

csökkenésekor egyes fémek (elsısorban vasötvözetek, cink) és a legtöbb mőanyag szilárdsági 
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tulajdonságai számottevıen megváltoznak. Meghatározott hımérséklet alatt ridegtöréssel 

törnek, plasztikus alakváltozás nélkül.  

Ellentétben a fentiekkel az alumínium és a réz képlékenysége a hımérséklet csökkenésével 

növekszik. Az eltérı ridegedési tulajdonságok mellett, a különbözı anyagok eltérı hıtágulása 

miatt a vegyes összetételő anyagokban feszültségek lépnek fel, így kisebb mechanikai energia 

segítségével, egyes esetekben maguktól is elválnak egymástól. A mőanyagok zsugorodása 

90°C-on általában ötszöröse az alumíniuménak. Ez lehetıvé teszi a különbözı bevonatok 

egyszerő lefejtését hordozóikról. 

A harmadik feltárást segítı hatás, hogy a vegyes szerkezető anyagokat összetartó több 

komponenső ragasztók általában -50°C és 90°C között elvesztik kötıképességüket. A hőtés 

során a fenti folyamatok egyszerre játszódnak le, lehetıvé téve a különbözı komponensek 

biztos szétválasztását. A fagyasztás hőtıközege kis forráspontú folyadék, rendszerint 

cseppfolyós nitrogén. A nitrogén forráspontja -196°C, amely hımérsékleten gyakorlatilag 

minden mőanyag és számos fém is rideggé válik. Ha nincs szükség -79°C-nál alacsonyabb 

hımérsékletre, hőtıközegként folyékony szénsav is (szárazjég) megfelel. A gyakorlatban 

nagyobb mennyiségő vegyes összetételő anyag feldolgozására folyamatosan üzemelı 

berendezéseket használnak. 

A hőtendı tárgyak alakjától és méretétıl függıen csigás hőtıket, hőtıcsöveket, hőtıalagutakat 

vagy forgó csıhőtıket alkalmaznak. A mélyhőtéses aprítás fı felhasználási területei 

csomagolóanyagokról (pl. italosüveg-kupak), kábelekrıl a mőanyagok leválasztása, pakettált 

autóroncsok törése stb.. 

 
Hulladékok darabnagyság szerinti elkülönítése (osztályozás): 

A hulladékaprító gépek általában nem adnak egyenletes szemnagyságú ırleményt, 

ugyanakkor a feltárás hatásfokának javítása, vagy a következı, pl. dúsító mővelet 

eredményessége érdekében meghatározott szemnagyság tartományú ırleményre van szükség. 

Elsı esetben egyfokozatú osztályozást vezetnek be, amely vagy megakadályozza, hogy az 

anyag a kívántnál nagyobb szemnagysággal lépjen ki az aprító berendezésbıl, vagy a kívántnál 

nagyobb darabokat visszajuttatja az aprítógépbe (3.18. ábra). Ezt a célt szolgálják az ırlıgépbe 

épített rostélyfelületek, illetve a külön mőködtetett egyfokozatú osztályozók, síksziták, vagy 

vibrátorok (3.19. ábra). 

A szemnagyság szerinti osztályozás -különbözı mechanikai tulajdonságú, illetve különbözı 

mértékben aprítható alkotók esetén- egyidejőleg dúsítást is jelent. 
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3.18. ábra Szemcseméret szerint osztályozó forgódobos berendezés. 

 
 

 
3.19. ábra Rezgı-rostás osztályozó berendezés elvi vázlata. 

 

Hulladékok válogatása (osztályozása) 

A feltárt vagy eredendıen kevert hulladékok szétválogatása (szeparálása), illetve dúsítása 

az egyes alkotók fizikai tulajdonságai közti különbség alapján történik. 

 

Vizuális alapú kézi válogatás 

A legısibb módszer a vizuális anyagismereten alapuló kézi válogatás. Ma már kisüzemi 

szinten ez is gépesített, válogató körasztal vagy válogatószalag alkalmazásával. A szalag 

melletti válogatás lényege az, hogy a kevert hulladékot egy vibrációs rostára adagolják, amely 

az apró részek és a földszennyezések eltávolítása után kis sebességő gumiszalagra továbbítja. A 

szalag mellett válogató munkások a felismert minıségő darabokat elszállító egységládákba 

szedik. 

 

Dúsítás mágneses tulajdonságok alapján 

A hulladékból a ferromágneses vas- és acélhulladékok elkülönítésére legáltalánosabban 

használt módszer, a mágneses szeparálás (3.20. a, b, c ábra). A mágneses tér létrehozható 

állandó vagy elektromágnessel. Az állandó mágnes térerıssége és az üzemeltetési költsége 
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kisebb, mint az elektromágnesé. Az elektromágneseknek nagyobb az üzemeltetési költségük, és 

a térerısségük is, mint az állandó mágneseknek. A hulladékok osztályozása során a 

legegyszerőbb megoldás az állandó mágnessel mőködı mágneses kihordóhengerrel ellátott 

szállítószalag. A ferromágneses részek a dobozhoz tapadva a hengeren átfordulnak, majd a 

győjtıtartályba hullnak. A nem mágneses részek a szalag sebességétıl függı pályán haladnak 

tovább. A kétféle anyag keveredését terelılap gátolja. 

      

 
3.20. a. ábra Különféle megoldások a ferromágneses anyagok különválasztására. 

 

 
3.20. b. ábra Különféle megoldások a ferromágneses anyagok különválasztására. 

 

 
3.20.c. ábra Különféle megoldások a ferromágneses anyagok különválasztására. 
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A mágneses dobszeparátorok esetén a mágnesdob nincs egybeépítve a szállítószalaggal, külön 

meghajtása van. A dob belsejében lévı és azt kb. félig kitöltı mágnes rögzített helyzető, nem 

forog a dobbal. A mágnesdob elhelyezése a feladott anyagban lévı mágnese és nem mágneses 

részek arányától függ. A leválasztás másik módja a szállítószalag fölé helyezett szalagos 

szeparátor. Itt a leválasztás, illetve a kihordás iránya lehet a szállításra merıleges 

(keresztirányú) , vagy vonalba helyezett. 

 

Dúsítás súrlódó erık különbözısége alapján 

Az egyik legegyszerőbb szeparátor a vibrációs osztályozó. A vibrációs osztályozó fıként 

kábelhulladék ırlemények osztályozásánál terjedt el. A feladott vegyes hulladék részecskéire a 

gravitációs erın kívül a vibrációból származó erıhatás és a súrlódó erı is hat. A súrlódási 

együttható különbözısége miatt a részecskék különbözı irányba mozdulnak el, azaz a gumi és 

a mőanyaghulladékok felfelé haladnak, míg az alumínium szemcsék lefelé csúsznak a vibrációs 

lapon. Az elválasztás hatékonysága több vibrációs lap egymás után kapcsolásával növelhetı.  

 
Dúsítás sőrőségkülönbség alapján. 

Alumíniumhulladékok leválasztására elsısorban a nehézszuszpenziós flotálás terjedt el, 

de az utóbbi idıben fıként kis szemcsemérető (< 20 mm) hulladékok esetében elterjedıben van 

a „száraz flotálás”, azaz az aeroszuszpenzióban történı szeparálás (3.21. ábra). 

 

             

3.21. ábra 
Cik-cak légosztályozó.                                         Osztályozás sőrített levegıvel. 
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Nehézszuszpenziós szeparálás  

A sőrőség különbségen történı elválasztás lényege, hogy a hulladékot olyan közegbe 

helyezik, amelynek sőrősége az elkülönítendı alkotók sőrősége közötti sőrőséggel rendelkezik 

(3.1. táblázat). Ez esetben a nagyobb sőrőségő darab a szuszpenzióban lesüllyed, a kisebb 

sőrőségőek felemelkednek. A kisebb sőrőségő nemfémes szennyezı anyagok elkülönítéséhez 

víz is használható. A különbözı fémek szétválasztására elválasztó közegként ferroszilíciumpor 

szuszpenziója terjedt el, melynek sőrősége könnyen változtatható, illetve pontosan beállítható. 

A voltaképpeni úszó-merülı feldolgozás kétfokozatú. Az elsıben egy 2,5 g/cm3 sőrőségő 

vizes-ferroszilícium szuszpenzióval felül kiúsztatják a könnyő anyagokat (fa, mőanyagok, stb.) 

a nehezebbek a fenékre süllyednek. A szuszpenziót a szennyezések kiszőrése után 

visszaszivattyúzzák az elválasztó tartályba. A következı fokozat 2,9 g/cm3 sőrőségő 

szuszpenziójában elméletileg már csak az alumínium és ötvözetei úsznak a felszínen. Ezeket -

az ún. középtermékeket- ismét kiszőrik, tisztítják és megszárítják. 

 
3.1. táblázat Különbözı anyagok sőrősége. 

Megnevezés Sőrőség  
(g/cm3) 

szárazfa < 1,0 
gumi 0,7….1,2 
papír 0,8 

mőanyag 1,3….2,2 
magnézium 1,7 

magnéziumötvözet 1,7….1,9 
alumínium 2,7 

alumíniumötvözetek 2,7….2,9 
cinkötvözetek 6,6….7,1 
acél, öntöttvas 7,7….7,9 

ólom 11,3 
réz, rézötvözetek 8,2….8,9 

 

A gyakorlatban ez több fokozatban és több ciklonban is történhet (3.22-3.23. ábra). Az egyes 

anyagféleségek elkülönítését más erıhatásokkal is elısegíthetik, és/vagy javíthatják a 

hatásfokot (pl. elválasztás hidrociklonban). A szeparátorba beadagolt hulladék szemnagysága 

6-150 mm lehet (2,4 m dobátmérı esetén). A kisebb sőrőségő közeggel töltött kamrában 

általában a szerves anyagot (mőanyagot) távolítják el. 
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3.22. ábra Idegenanyag tartalmú alumíniumhulladék feldolgozásának elvi vázlata. 

 

 
3.23. ábra Nehéz-szuszpenziós osztályozó elvi ábrája. 

 

A nehezebb fémrészek lesüllyednek és egy emelılemez közvetítésével a második, nagyobb 

sőrőségő közeggel töltött kamrába jutnak, ahol az alumínium felúszik, a többi fém lesüllyedve 

kihordódik. A dobszeparátor mindhárom termékérıl lemossák a ferroszilíciumport, amit zárt 

körfolyamatban tisztítanak, és újra felhasználnak. 

 

Száraz flotálás: 

A száraz flotálási eljárás elvi alapja annak a felismerésnek az alkalmazása, hogy ha 

sőrített levegıt fuvatunk, egyenletes szemnagyságú szemcsés szilárd anyagrétegen át, akkor a 

rendszer folyadékként viselkedik. Ha ebbe a fluidizált rétegbe juttatjuk a szeparálandó anyagot, 

a kisebb sőrőségő részecskék lebegnek, a nagyobb sőrőségőek lesüllyednek. Különbözı 

homokféleségekkel a fluidizált ágy sőrősége változtatható. Ezen az elven mőködik a győrő 
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alakú rázócsatornás „SANDFLOW-szeparátor”, ahol a felúszó és lesüllyedı frakciók 

leválasztására két változat terjedt el: 

- a leválasztásra szitalemezeket használnak, vagy 

- a elválasztás két külön csatornában kvarchomokkal, illetve a  

- kvarchomoktól nagyobb sőrőségő szemcsés anyaggal pl.: kromithomokkal két 

fokozatban történik. 

 

Dúsítás elektromos vezetés különbözıség alapján: örvényáramú szeparátorok 

Az utóbbi idıben nemfémek és fémek szétválasztására széles körben terjed el az 

örvényáramos szeparálás. Az eljárás alapja, hogy változó mágneses térben az elektromos 

vezetı anyagban feszültség indukálódik, melynek hatására örvényáramok keletkeznek. 

Keletkezı örvényáramok az eredeti mágneses térerıvel ellentétes polaritású erıteret hoznak 

létre és ez a vezetınek az eredeti térbıl való kilökıdésére törekszik. Az örvényáram 

következtében fellépı kilökı erı nagysága függ a szeparálásra kerülı anyag elektromos 

vezetıképességétıl, sőrőségétıl, alakjától és méretétıl, valamint a mágneses térerısségtıl és a 

tér frekvenciájától. 

Tapasztalat szerint a kilökı erı az anyag elektromos vezetése és sőrősége hányadosának 

függvénye (alumínium esetében ez az érték különösen nagy). Az elmúlt években az 

örvényáramú szeparátorok számos változatát fejlesztették ki, amelyek a mágneses mezı 

létrehozásában, módjában méretében vagy szerkezeti megoldásában különböznek egymástól. 

A készülékek két csoportba sorolhatók: 

- az elsı csoportba azok a berendezések tartoznak melyeknek a mágneses terét 

folyamatosan, vagy  szakaszosan változtatják és a kilökı erı nagysága nem függ a darab 

mozgási sebességétıl (pl.: a forgó mágneses dobszeparátor, vagy lineáris motor ), 

- a második esetben a hulladék állandó mágneses térben mozog és a kilökı erı nagyságát 

a hulladék mozgási sebessége határozza meg. (RAYTHEON szeparátor). 

A válogató szállítószalag alatt és felette elhelyezett induktorok (lineáris motor) hatására a 

szalagra adagolt anyag fémes frakció részében olyan erıs örvényáram alakul ki, hogy a 

keletkezı mágneses tér a fémet a szalagról lelöki. Több lineáris motor mőködésének 

összehangolásával a hulladékból egy szalagon többféle fém is leválasztható. Az állandó 

mágnessel dolgozó örvényáramú szeparátorok felépítése egyszerő és energiatakarékos. 
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Az ún. RAYTHEON féle szeparátor lényegében egy ferde lap, amelyre a lap tengelyéhez 

képest 45°-os szögben váltakozó polaritással elhelyezett keramikus mágneslemezek hozzák 

létre az elsıdleges mágneses teret. A lapra felülrıl adagolt hulladékrészek a lap dılésszögétıl 

függı sebességgel, illetve gyorsulással haladnak lefelé, miközben a bennük keletkezı 

örvényáram keltette másodlagos mágneses tér hatására pályájuk a függılegestıl eltér. Az 

eltérés az elektromos vezetıképesség és a sőrőség hányadossal arányos. A nem vezetı darabok 

egyenes vonalban haladnak a lapon. Ily módon a hulladékból több termék is elıállítható. 

 

3.5. Egyedi hulladék feldolgozási technológiák 
 

Forgácselıkészítés technológia 

A forgács keletkezés körülményei és nagy fajlagos felületük következtében olajjal és 

vizes-olajos emulzióval erısen szennyezettek, minek következtében por és idegen fémdarabkák 

is megkötıd(het)nek a felületén. 

 
 

3.24. ábra Szálas és apró alumíniumforgács feldolgozásának törzsfája. 
 

A szennyezık olvasztás elıtti eltávolítása az ötvözött és ötvözetlen forgács elkülönített 

feldolgozása indokolja. 

Korábbi években kialakult klasszikus technológiák szerint: 

- a különösen nedves, olajos forgácsokat olajtalanító centrifugában kell megszabadítani a 

tapadó szennyezıdésektıl, vagy 
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- az olajos, erısen szennyezett forgácsot forgódobos berendezésben ellenáramú 

mosófolyadék segítségével olajtalanítani, a megtisztított forgácsot ezután centrifugálással 

lehet szárítani, 

 
3.25. ábra Szálas ill. apró alumíniumforgács nedvesség, olaj, ill. emulzió tartalmának 

csökkentése vertikális forgács centrifuga segítségével. 
 
 

 
3.26. ábra Szálas ill. apró alumíniumforgács nedvesség, olaj, ill. emulzió tartalmának 

csökkentése mosással. 
 

- a hagyományos módon elıkészített forgácsot közvetlen tüzeléső forgódobos kemencében 

szárítással, és égetéssel lehet a forgács felületérıl az olajat eltávolítani. 

Ezeknek az alkalmazott technológiáknak a hátránya: 

- egyrészt az, hogy a lángnak és füstgázoknak a forgáccsal történı érintkezése növeli az 

oxidációt, ami fémveszteséget jelent, 

- másrészt, az eltávozó gáz nagy mennyiségő olajgızt, port és finom fémrészecskéket 

talmaznak, és mind a két esetben a távozó füstgáz tisztítása költséges. 

A korszerő forgácsfeldolgozás a: 

- mágneses szeparálással kezdıdik, 

- forgács ırlésével folytatódik, majd 
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- folyamatosan egy zárt forgódobba adagolják, ahol a belépı levegı szigorú ellenırzése 

mellett csak annyi olajat éget el, ami magának a dobnak 450-500°C hımérsékleten 

tartásához szükséges,  

- az égetést követıen a beolvasztásra már gazdaságtalan frakciót rostán leválasztják.  

A 450-500°C-os hımérséklet tartomány alkalmas a víz és az olaj teljes elpárologtatására. A 

forgács kezelés végén, a kezdetben olajos, nedves forgácsból tiszta, száraz, lehőtött 

minimálisan oxidált forgácsot kapunk.  

A fenti elven üzemelı legismertebb és legelterjedtebb az angol INTAL típusú gépsorok 

kapacitása 0,5...2,5 t/h (3.27. ábra). A feldolgozósorban az INTAL-szárítóban az olajok teljes 

mennyisége elég. Az égés viszonylag füstmentes, a füstgázok kb. 900°C-os utóégetése 

következtében. A berendezésben a hıt többnyire a forgács olajtartalmának elégetésével nyerik, 

a folyamatot automatikusan víz és olaj befecskendezésével szabályozzák, 3-10 % olajat 1..2,5 

% vizet tartalmazó forgácsból a feldolgozás, illetve a szárítás után a forgács olajtartalma 

0,05%-ot a víztartalom a 0,1 %-ot nem lépi túl. A főtıolaj fogyasztása a forgács olajtartalmától 

is függıen 10..20 kg/t (3.27. ábra). 

Az eljárás (INTAL) közvetlen és közvetett elınyei más feldolgozó eljárásokhoz viszonyítva: 

- automatikusan szabályozott biztonságtechnikai rendszer, 

- száraz, tiszta és hőtött fémforgács a termék, 

- kis tüzelıanyag felhasználás, mert a forgács olajtartalma is hasznosul, 

- nem távozik füst az atmoszférába, 

- javuló munkakörülmények.  

 
3.27. ábra Korszerő forgács visszaolvasztó kemence.  

Csomagolási alumíniumtartalmú hulladékok feldolgozása 
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A csomagolási alumíniumtartalmú hulladékok nagy fajlagos felületük és vékony 

falvastagságuk miatt részben speciális elıkészítést igényelnek. A dobozok, tubusok 

elıkészítése kisebb mennyiségek esetén megoldható pakettálással, nagyobb mennyiségeknél 

azonban a festékek, lakkok környezeti ártalmait, illetve a fokozott fémleégést megelızve, a 

felületi rétegeket aprítás után, vagy a nélkül leégetik a hulladékokról (3.28. ábra).  

 

 
3.28. ábra Csomagolási alumínium hulladékok felületi rétegeinek leégetése. 

 

A bevonatos hulladékot lemeztagos szállítószalaggal 500-600°C hımérséklető kemencetéren 

úgy szállítják át, hogy a hulladék legalább 10 percig tartózkodjon az égési zónában. Más 

megoldás szerint a bevonatos hulladékot, forgódobos kemencében a füstgázokkal 

ellenáramban, vagy azonos irányban haladva égetik le a bevonatot. A bevonatos hulladék 

áthaladása közben a lemeztagos szállítószalagon oxigénben dús levegıt fúvatnak át, amelynek 

hatására a hulladék felületérıl a szerves anyagok könnyebben égnek le. A kemencébıl kikerülı 

hulladék felületén visszamaradt idegen anyagok rostálással távolíthatók el. A fólia típusú 

hulladékokra a fenti eljárás csak nagy fémveszteségekkel alkalmazható. 

 
A kasírozott fóliahulladékokra az ALCAN fejlesztett ki nagyüzemi eljárást, melyet a 

DSD begyőjtı rendszer sikere indukált. A győjtıközpontokból érkezı bálázott fóliát 

felaprítják, majd a technológia lényege következik, a pirolízis. A berendezés alapvetıen 

percenként 1-3 fordulattal forgó, 12 m hosszú, 3 m átmérıjő henger, amelyben a belsı falára 

hegesztett lapátok továbbítják az anyagot. A zsilipeken közbeiktatással történı adagolás és 

kivétel biztosítja a levegı kizárását. Az alumínium hulladékhoz képest ellenáramban mozog az 

utóégetett 600°C-os füstgáz, 4-6 % oxigént tartalmazhat. A szervesanyagok szénhidrogénben 

dús pirolízis gázzá bomlanak le, amelyet a por és alumíniumszemcsék leválasztása után 

átáramolnak a rendszeren, majd levegı hozzákeverésével 900-1200°C-os utóégetésnek vetne 

alá.  A füstgáz egy részét hıcserélıben 600°C-ra hőtve a pirolizáló hengerbe vezetik, a 

fölösleget lehőtik és tisztítják. Az idegen anyagtól megszabadított fóliahulladékot mágneses 

szeparátoron vezetik át, majd sófürdı alatt olvasztják be. A feldolgozó rendszer kapacitása kb. 

1,2 t/óra. 
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3.6. Alumíniumöntödék fémellátása: 
 

Alumíniumöntödék betétanyaga lehet 

- kohóalumínium,  

(az öntvényeknek csak néhány százaléka készül kohóalumínium minıségbıl, speciális célokra) 

primer                 (vagy elsıdleges) öntészeti ötvözet, vagy 

szekunder           (vagy másodlagos) öntészeti ötvözet 

 

 Az alumíniumöntödék betétanyag ellátásának egyszerősített folyamat ábrája a 3.29. ábrán 

látható. 

 

       
 

3.29. ábra Alumíniumöntödék betétanyag ellátásának egyszerősített folyamat ábrája. 
 

A primer öntészeti ötvözetek kohóalumíniumból segédötvözetek hozzáadásával készülnek. 

A szekunder öntészeti ötvözet, gyártásközi és/vagy amortizációs hulladékból segédötvözetek 

adagolásával készül. 
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3.30. ábra Szekunder öntészeti ötvözet tömb elıállítás folyamatábrája. 

 
A 3.30. ábrán látható, hogy az alumíniumöntödékben öntvényeket nem csak primer és 

másodlagos öntészeti ötvözetekbıl készítenek, speciális célokra színfémbıl (kohó-

alumíniumból) is gyártanak öntvényeket, az elektromos- és a vegyipar számára. 

Az Al és Al-ötvözetek olvasztásakor az a cél, hogy minimális költséggel olyan, szabványos 

összetételő és hımérséklető homogén fémolvadékot állítsanak elı, ami különbözı fémkezelı 

eljárások: pl.: passzív ill. aktív fémtisztítási eljárások, szemcsefinomítás, rövid ill. hosszú idejő 

nemesítı kezelés, stb. után csapolásra és öntésre alkalmas. 

Amikor alumíniumötvözetek olvasztásához választunk kemencét, a teljesítmény adatok 

mellett két fontos körülményt kell figyelembe venni, amelyek az olvasztás közben a fém 

minıségére káros hatással vannak: 

 - gázfelvétel és 

 - az oxidálódás. 

 Az olvasztásnál a fémolvadék gázfelvétele és oxidálódása függ:  

- az olvasztott anyag kémiai összetételétıl 

- az olvadék hımérsékletétıl 

- az olvasztás idıtartamától, 

- a fémfürdı felületének nagyságától, 

- a fémfürdı felületének és térfogatának arányától, 

- az olvasztás módjától és 

- a kemence atmoszférájától, valamint a kemencében uralkodó nyomástól.  

A fémolvasztás két legfontosabb fizikai jellemzıje az olvasztási és öntési hımérséklet, 

valamint az 1kg tömegő fém megolvasztásához szükséges energia mennyisége. 
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A 3.31. ábrán bemutatott adatok alapján megállapítható, hogy az alumínium 

olvadáspontja sokkal kisebb, mint pl. a rézé, a rézötvözeteké, vagy a különbözı összetételő 

öntöttvasak és acélötvözeteké, stb.  

- az alumínium olvadáspontja:      660°C és 

- a hipoeutektikus összetételő AlSi ötvözeteké:   576 és 660°C között 

változik az ötvözet összetételétıl függıen 

- a réz olvadáspontja :      1083°C 

- a rézötvözeteké összetételüktıl függıen:    900 és 1050°C között 

változik. 

Ennek ellenére az alumínium jóval nagyobb fajhıje miatt, az alumínium és ötvözeteinek 

megolvasztásához kb. 20%-kal több hıre van szükség, mint az öntészeti rézötvözetekéhez ( a 

sárgarezek ill, bronzok olvasztásához). 

           Pl.: 100kg 99,5-ös alumínium megolvasztásához és 760°C-ra történı hevítéséhez  

                                         128 772 kJ   (30 660 kcal) szükséges, ugyanakkor  

                 100 kg  99,8-as réz megolvasztásához és 100OC-os túlhevítéséhez csak 106 768 kJ  

                                                               (25 500 kcal) szükséges. 

Az olvasztás során felhasznált energia három tényezıbıl adódik össze: 

 

a felhasznált összes energia =  

                             olvasztási energia + kemencefalban tárolt energia + energia veszteségek  

 

Az összes felhasznált energia mennyisége csak a kemencefalban tárolt energia és az 

energiaveszteség csökkenésével mérsékelhetı, mert az elsı rész az olvadt fém hıtartalma. A 

kemencekonstrukció módosításával, jobb hıszigetelı anyagok alkalmazásával, rövidebb 

hıntartási idıvel és jobb munkaszervezéssel szinte minden öntödében van lehetıség az 

energiatakarékosságra. (Pl.: Gázfőtéső kemencébe a tömbök adagolhatók úgy, hogy a betét az 

Al-raklappal együtt kerüljön a kemencébe, de adagolható úgy is, hogy a tömbök ne 

érintkezzenek szorosan egymással. Az utóbbi esetben a füstgáz az egyes tömböket körbe tudja 

járni, ezáltal az adagidı számottevıen csökkenhet (3.32. ábra). Figyelem! Adagoláskor 

gondosan kell eljárni akkor, ha az ötvözettömböket a kemencében visszamaradt olvadékba kell 

rakni, mert ha egyszerre magasról, nagymennyiségő hideg tömb zuhan az olvadékba, akkor a 

kemencetérbe sok kismérető fémcsepp Al-por kerülhet, amikor az „Al-por” koncentrációja egy 

adott határértéket elér, akkor az Al „por” berobbanhat.) 

 



 

 93 

 
3.31. ábra Fémek és néhány ipari ötvözet olvasztásához és túlhevítéséhez szükséges fajlagos energia 

mennyisége. 

 
3.32. ábra Egy egyszerő példa az energia megtakarításra tömbolvasztáskor. 

 

Az olvasztási energia három részbıl tevıdik össze: 

1. a szilárd ötvözet felmelegítéséhez szükséges energia mennyisége, az ötvözet 

olvadáspontjáig, 

2. az olvadáshı energia szükséglete, 

3. a folyékony ötvözet öntési hımérsékletre történı felmelegítéséhez szükséges energia 

mennyisége, 

Ezek egymáshoz viszonyított aránya: 

                                          58…60%  :  30…32%  :   8…12% 

Figyelemre méltó, hogy az olvasztásra fordított részenergiák közül kiemelkedıen a 

legnagyobb hányadot az ötvözet felmelegítésére fordított energia mennyisége teszi ki. Az 

olvasztási energiának a gyakorlatban van még egy negyedik része is, akkor, ha az ötvözet az 

öntési hımérsékletre történt felhevítést követıen azonnal nem kerül leöntésre. A megolvadt 

ötvözetet az öntési hımérsékletre történı felhevítést követıen öntés elıtt hosszabb vagy 

rövidebb ideig az öntési hımérsékleten kell tartani, technológiai, és/vagy szervezési okok 

miatt. Így a tényleges olvasztási energia felhasználás kiszámításakor, akkor járunk el helyesen, 
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ha az elméleti olvasztási energiához hozzáadjuk a hıntartáshoz szükséges energia mennyiséget 

is. 

Ennek értéke függ: 

1. a kemencekonstrukciótól,  

2. a tégelyformától,  

3. a fürdı-felület nagyságától,  

4. a fürdı felületét fedı takarósó hıszigetelıképességétıl,  

5. a metallurgiai beavatkozások gyakoriságától stb..  

 

Németországban a folyékonyfém szállítása rendszeresen 1972-tıl folyik a Stuttgart 

Vaihingen-i fémfeldolgozó mő és az Esslingeni-Mettingenbeli Daimler Benz könnyő-

fémöntöde között, ahol a szállítás idıtartama kb. 1 óra. A szállítás nyerges jármővel történik 

(3.33. ábra). A jármőre több billenthetı szállítótartály van felszerelve, amelyek tömege 3,5 

tonna, a hasznos őrtartalma 3,5-4,0 tonna folyékony alumíniumötvözet.  

A tartályt az ötvözetgyártó cégnél 850 – 900 °C-ra felhevítik, majd 730 – 750 °C-os 

fémolvadékkal feltöltik, a szállítás során (kb. 1 óra alatt) a csapoláskor beöntött fémolvadék 

hımérséklet csökkenése csupán 25 – 30 °C. 

Nagyobb üzemekben a hıntartó kemencékbıl a fém szállítása üstök helyett folyékonyfém 

szivattyú és indukciós szállító csatorna segítségével is megoldható. 

 

 
3.33. ábra Folyékony alumínium szállítása nyerges jármőre szerelt hıszigetelı anyaggal kifalazott 

üstökben. 

 

A formaöntödék olvasztókemencéivel szemben támasztott általános követelmények:  

- kis olvasztási költség, 

- nagy olvasztási teljesítmény, 

 - jó hatásfok, 
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- a falazat-, illetve a tégely anyaga ne gyakoroljon káros hatást a fém minıségére, 

- hosszú tégely-, illetve falazat élettartam, 

- pontos hımérsékletszabályozás, melynek következtében kicsi a leégés, 

- mérsékelt fürdımozgás, olvasztás során szükségtelen örvénylések ne kavarják fel az 

olvadékot, 

- az olvadék gázfelvétele csekély legyen, 

- a kemencében levı olvadék legyen egyszerően kezelhetı, 

- a munkahelyi ártalom (zaj, hıártalom) kicsi legyen, 

- ritkán, kis idı igényő és olcsó karbantartást igényeljen. 

A fent említett követelmények az öntödékben üzemelı kemencék típusával részben adottak, 

azonban a kemencék üzemeltetésének módja és a karbantartás szakszerőségének is döntı 

szerepe van. Ezért a kemencék üzemeltetésére vonatkozó elıírásokat érdemes szigorúan 

betartani. 
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4. Alumínium és az alumíniumötvözetek olvasztásakor lejátszódó folyamatok 
 

4.1. A fémöntödei kemencék és energiaellátásuk 

 

A fémöntödei olvasztó-, hıntartó-, és öntıkemencék üzemeltetésekor a felhasznált 

energiaforrás lehet: 

         szilárd-, gáz-, vagy folyékony főtıanyag, vagy elektromos energia. 

Így megkülönböztethetık: 

- kokszfőtéső, 

- gázfőtéső (földgáz vagy propánbután),  

- olajfőtéső, 

- ellenállás-főtéső, 

- hálózati-frekvenciás csatornás indukciós, 

- hálózati-frekvenciás tégelyes indukciós, 

- középfrekvenciás tégelyes indukciós  

olvasztó-, hıntartó-, és öntıkemencék. 

Ha a főtıanyag érintkezik az olvasztott fémmel, közvetlen főtéső, ha nem érintkezik, közvetett 

főtéső kemencéknek hívjuk. 

A közvetlen, gáz- vagy olajfőtéső kemencék, attól függıen, hogy az olvasztandó fém olvadt 

fémen át, vagy közvetlenül érintkezik a tüzelıanyag forró füstgázaival, nedves vagy száraz 

munkaterő kemencének nevezhetık. 

 

A,/ nedves munkaterő kemencék esetében a szilárd betétet közvetlenül adagolják a 

fémolvadékba.  

       A kemencetípus legjellemzıbb képviselıi: 

- a teknıs lángkemence, amely lehet: 

rögzített, stabil építéső,  vagy 

billenthetı és 

forgódobos kemence. 

 

B,/ száraz munkaterő kemencékben a szilárd betét a füstgázokkal közvetlenül érintkezve 

melegszik fel és olvad meg. Az olvadt fém a lejtıs kiképzéső olvasztótérbıl a 

győjtımedencébe folyik. A száraz munkaterő kemencékben az olvasztás kevesebb energia 

felhasználással és gyorsabban megy végbe, mint a nedves munkaterő kemencében, de az 
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oxidációból eredı olvasztási veszteségek nagyobbak. A kisebb energiaigény oka az, hogy a 

padkán elhelyezett betétanyagot az átáramló füstgázok elımelegítik. A padka kialakítása 

lehetıvé teszi a nagyobb mennyiségő, nagy olvadáspontú fémet is tartalmazó hulladék 

feldolgozását (4.1.-4.2. ábra). Ilyenkor, ha a hulladékból az elıkészítéskor nem szerelték ki 

a nagyobb olvadáspontú anyagokat, akkor azok a padkán maradnak, és onnan 

eltávolíthatók. A technológia egyik elınye, hogy olvasztás közben a folyékonyfém csak 

rövid ideig érintkezik az idegen fémmel, így csak keveset tud oldani. Adott üzemi 

technológia esetén a kemence kiválasztása minden esetben a szükséges olvasztási 

teljesítmény és a gazdaságossági figyelembe vétele alapján történik. 

 

Forgács ill. nagy fajlagos-felülető hulladékok olvasztásához vízszintes elrendezéső, billenthetı 

forgódobos kemencéket használnak (4.3.-4.4. ábra). Olvasztáskor a nagy fajlagosfelülető 

hulladék adagolása -azért, hogy az oxidáció okozta fémveszteség kisebb legyen- a 

megolvasztott sófürdıbe történik. 

Ilyenkor a fémolvadék és a sófürdı aránya ≈1:0,5….1:1 között változik. A megolvasztott 

fémolvadékot a forgódobos olvasztókemencébıl, ötvözı- homogenizáló kemencébe szokták 

átönteni, ahol megtörténik a szabványos fémötvözet összetételének beállítása. 

Ezeket a kemence típusokat elsısorban szekunder öntészeti ötvözeteket gyártó üzemekben 

alkalmazzák. 

 
 

 
4.1. ábra Gáz vagy olajtüzeléső fix építéső száraz munkaterő csurgató kemence vázlatos rajza. 
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4.2. ábra Kétajtós gáztüzeléső fix építéső kamrás kemence fényképei. 

 
 

 
4.3. ábra Vízszintes tengelyő forgódobos olvasztókemence. 

 
 

     
        

4.4. ábra Nagy fajlagos-felülető szálas hulladék és/vagy salakolvasztáshoz használható 
billenthetı forgódobos kemence fényképe. 

 
A formaöntödék az olvasztási adagok betétjét tömb formájában beszerzett primer, vagy 

szekunder öntészeti ötvözetekbıl, valamint a saját ötvözet – beömlırendszer, selejt öntvény, 

esetleg a megmunkálási forgács- hulladék visszajáratásával készülnek. Ezen túlmenıen 

    Folyékonyfém 
          betöltés 
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segédötvözeteket, szemcsefinomítókat és egyéb segédanyagokat alkalmaznak a megkívánt 

összetétel és a makró ill. mikroszerkezet eléréséhez. 

Az olvasztás módja alapvetıen a rendelkezésre álló kemencepark függvénye. Az 

olvasztó-berendezések nagyjából azonosak a fentiekben ismertetett hulladék-feldolgozók 

kemencéivel, de a korszerőbb forma öntödékben már nem alkalmaznak forgódobos, csurgató, 

olvasztópadkás teknıs vagy kamrás kemencéket. Ennek az az oka, hogy nem használnak 

idegen eredető, vásárolt alumíniumhulladékot, ezeknél ugyanis fennáll az erıs szennyezettség -

fıleg a bizonytalan szintő vastartalom- veszélye. Szekunder öntészeti ötvözetek gyártásakor az 

olvasztási technológia fı szempontjai, melyek bármely betétfajtára igazak, hogy a gazdaságos 

olvasztás megtörténjen, az alábbi feltételeknek teljesülni kell: 

Az adagolási idı a lehetı legrövidebb legyen. Az adagolás ideje alatt a kemence 

falazatának hımérséklete csökken, amit az adagolás után ismét fel kell hevíteni, ez 

mindenképpen plusz energiafelhasználást jelent. A hosszú adagolási idı következtében 

csökken a kemence olvasztókapacitása. A kemencéket ezért kell nagymérető ajtó(kal)val 

telepíteni, és az adagolást korszerő adagoló berendezéssel végezni. Adagoláskor a kemence 

munkaterét maximálisan ki kell használni. Amikor a lehetı legtöbb betét kerül a kemencébe, 

akkor nagyobb lesz a hıfelvevı felület, ezáltal az olvasztási teljesítmény nı, az átlagos távozó 

füstgázhımérséklet és a fajlagos energiafelhasználás csökken. 

A betét geometriai jellemzıihez igazodjon a munkatér hımérséklete. Darabos, kis 

fajlagos-felülető anyagot nagyobb, a laza, nagy fajlagos-felülető anyagot kisebb hımérsékleten 

kell olvasztani. Ezáltal csökken a leégési veszteség és így kisebb lesz az energiafelhasználás. 

Az olvasztandó betétfajtához alkalmazkodni kell a munkatér geometriájának, valamint az égık 

elhelyezkedésének. Az égıt és a munkateret úgy kell kialakítani, hogy a láng ne ütközzön a 

betétnek, mivel ez növeli a fémveszteséget. Közel sztöchiometrikus égési viszony szükséges. A 

kevés és a túl sok levegı egyaránt növeli a fajlagos energiafelhasználást. Kis légfelesleg esetén 

(nem ég el rendesen a tüzelıanyag), a főtıanyag kémiai energiatartalma eltávozik a 

munkatérbıl, míg nagyobb légfeleslegnél nı a füstgáz mennyiség, és a több oxigén miatt nı a 

leégési veszteség, az optimális érték 1,0-1,05 közé esik. A hıhasznosítás alkalmazása nagyon 

fontos a kis fajlagos energiafelhasználás érdekében. 

A szilárd betét beolvasztásakor, és késıbb az olvadék kezelése során különösen ügyelni 

kell arra, hogy az alumínium ne oxidálódhasson és az olvadék, ne hevülhessen túl. Az 

olvasztást úgy kell irányítani, hogy az olvadék hımérséklete a 780 °C-ot ne lépje túl. Ha az 
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ötvözet olyan alkotókat tartalmaz, melyeknek nagy az affinitása az oxigénhez akkor, 

olvasztásánál a max. olvadékhımérsékletet 750 °C-ra szokták elıírni. 

 

 
4.5. ábra Sklenár típusú aknás olvasztókemence. 

 

 

A mai korszerő aknás kemencék elıdjének tekinthetı már az ötvenes évek végén a színesfém 

öntödékben használt Sklenár típusú aknás kemence, melynek metszete a 4.5. ábrán látható. Az 

aknás gyorsolvasztó kemencék a 60-as évek második felében kezdtek el terjedni könnyőfém-

öntödékben.  

 

 
4.6. ábra Elvi ábra „STRIKO” (a kemencét forgalmazó cég neve) kemencérıl, különbözı megoldások 

láthatók a szilárdbetét adagolására. 
 

A 4.6. és 4.7. ábrán a könnyőfémöntödékben használt „Strikó” aknás kemencék 

szabadalmazott akna geometriával és kisebb mechanikus kopással rendelkezı falazóanyaggal 

kialakított kemencék. Ennek a típusnak a továbbfejlesztett változatánál a STRIKOMELTER 

berendezésnél a kemence geometria biztosítja a füstgáz energiájának hasznosítását, az 

alapanyag szárítását és elımelegítését, alacsony emisszió és környezetterhelés mellett (4.8. 

ábra). A kemencéknél jól elkülönül az olvasztó és hıntartó terület. A körszerő gyorsolvasztó 

berendezéseknél a kemencetér három egymástól jól elkülönülı részbıl áll: elımelegítı zóna, 
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olvasztási zóna és a hıntartó medence. A hıntartó fürdı fölötti égı elhasznált meleg levegıjét 

elsıként az olvasztási zónához, majd onnan az e fölött található elımelegítı zónához vezetik, 

így ezt többszörösen felhasználják. Az olvasztóégı füstgázát is átvezetik a betétanyagon. Ez a 

technika garantálja, hogy a betétanyag kiszárad és elımelegszik, mielıtt az adag eléri az 

olvasztóaknát.  

 

      
4.7. ábra Billenthetı öntödei alumínium gyorsolvasztó kemence, hıntartó medencével. 

 

Abban az esetben, ha az alumínium betétanyagot kifogástalan metallurgiai minıséggel 

szállítják az üzembe, akkor az olvasztómőben mindenek elıtt az a cél, hogy ezt a minıséget a 

továbbiakban is megırizzék és elkerüljék azt, hogy az olvadékba szennyezı anyagok 

kerüljenek. Jelentıs veszélyforrás a nedvesség, a levegı oxigéntartalmával történı oxidáció, 

valamint a szilárd szennyezıanyagok (pl. salak) bemosódása. Különösen nagy hatással van a 

fémminıségre a nedvesség, ami a visszatérı anyag, valamint a tömbanyag szabad levegın való 

tárolásának a következménye. Ezáltal az olvadék hidrogén és oxidtartalma megnövekszik, ami 

jelentıs minıségi problémákhoz vezet. 

A víz, vagy az egyéb nedvesség már az elımelegítı zónájában elgızölög, így 

kifogástalanul száraz anyag érkezik az olvasztó zónába. Ezen túl az elımelegítés során csökken 

a kapcsolat az olvasztandó fém és a levegı oxigén tartalma között. Az oxidok mennyiségének 

további csökkentését az olvasztó zónában lévı égı segítségével úgy oldják meg, hogy nem 

jöhet létre direkt láng-fém kapcsolat. Az alumínium ezért az olvasztóakna legmélyebb részén 

olvad meg, és turbulencia mentesen folyik át, az azt követı hıntartó fürdıbe. A salak, valamint 

a szilárd szennyezı anyagok az olvadéktérben maradnak, ahonnan késıbb eltávolítják. A 

kétkamrás eljárás egyik további elınye az, hogy az olvasztó és a hıntartó zóna következetesen 

elkülönül, ezáltal a hıntartó részben az olvadék közel állandó hımérsékleten 

(hımérsékletingadozás ± 5°C) folyamatosan rendelkezésre áll. Ez a berendezés folyamatos 

olvasztási folyamatot garantál még az olvadék csapolása közben is.  
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4.8. ábra Öntödei gyorsolvasztó kemence vázlata és fényképe. 

 

A gáz-, olaj-, vagy elektromos energiával üzemelı kemence kiválasztásakor az olvasztási 

teljesítmény és a technológiai szempontok mellett azt is mindig figyelembe kell venni, hogy 

milyen gyakran kell az üzemben ötvözetminıséget váltani.  

Magasabb minıségi követelményeknek is megfelelı öntvények gyártásakor ma már csak 

elvétve, és csak kis öntödékben egyezik meg a tégelyes kivitelő olvasztó és öntıkemence. 

Ilyenkor az adag beolvasztását követıen a kemencében végzik el az olvadék fémtisztítást, 

szemcsefinomítását és/vagy nemesítését, és a pihentetést, majd az öntést is. A kemencébıl az 

adagnak csak a kétharmadát szokták kiönteni, majd elımelegített tömb ill. visszajáróanyag 

(beömlı, tápfej, selejt öntvény) adagolására kerül sor és a beolvadást követıen, folytatódik az 

elızıekben ismertetett technológia (4.9. ábra). A betét adagolásakor ügyelni kell arra, hogy a 

tömbök ill. a visszajáró anyag tiszta, víz és olajmentes legyen. A balesetveszély csökkentése 

miatt, továbbá a fokozott intermetallikus zárvány képzıdés megelızése céljából a betétet elı 

kell melegíteni. Nagyobb öntödékben mindig van egy, vagy két központi gyorsolvasztó 

kemence, melybıl a „kihordó”-üstökbe csapolt olvadékot egy kialakított helyre viszik ahol 

elvégzik a fémtisztítást. Ezt követıen öntik be a fémet az öntıkemencébe, ahol elvégzik a 

szemcsefinomítást és/vagy a nemesítést, majd egy rövid idıtartamú pihentetést követıen 

kezdik el az öntés (4.10. ábra).  

A nagyobb öntödék üzemmenetébıl adódik, hogy az öntödének rendelkezni kell, egy 

nagy teljesítményő elıolvasztókemencével, amely képes folyamatosan ellátni folyékony 

fémmel az öntıállások mellett elhelyezett öntıkemencéket. Az üzem homogén összetételő 

folyékonyfém ellátása érdekébe, számos üzem a gyorsolvasztó kemencék mellé egy 

homogenizáló hıntartó kemencét is szokott telepíteni (4.11.-4.12. ábra).  
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A homogenizáló kemencébıl történik a folyékony fém kihordása az öntıkemencékbe. A 

fémtisztítás az alábbi két modell szerint történhet:  

- a homogenizáló kemencébıl kicsapolt fémet elıször egy kiépített fémtisztító állásba 

szállítják, majd a mőveletek elvégzését követıen történik a fém elszállítása és beöntése 

öntıkemencékbe. A kemencékbe beöntött fémet ezt követıen hosszabb rövidebb ideig 

(15…30 perc) pihentetik még az öntés elkezdése elıtt.  

- a homogenizáló kemencébıl kicsapolt fémet közvetlenül beöntik az öntıkemencébe és a 

fémtisztítása az öntıkemencében történik meg, majd 15….30 perc pihentetést követıen 

kezdıdik el az öntés. 

 

           

4.9. ábra                                                        4.10. ábra 

Öntıkemencék folyékony fémellátásának változata. 

 

A kemence kiválasztásakor a másik fontos szempont a gazdaságosság. Az 

olvasztókemencék üzemeltetésének gazdaságosságát mindig jelentıs mértékben az energiák 

egymáshoz viszonyított helyi árai határozzák meg. A korábbi években általánosan használt 

olaj-, ill. gáztüzeléső teknıs, vagy tégelyes kemencék helyett, ma a nagysorozatokat gyártó 

célöntödében korszerő, nagy olvasztási teljesítményő gáztüzeléső, aknás olvasztókemencéket 

üzemeltetnek. Gravitációs béröntödékben, ahol a megrendelésekhez igazodva többször kell 

ötvözettípust változtatni, -mint egy nagysorozatokat gyártó célöntödében-, ezért ott központi 

olvasztóegység szerepét rendszerint 500-750 kg befogadására alkalmas tégelyes gáztüzeléső 

kemence tölti be (4.13.-4.14 ábra). Ötvözet minıség váltáskor, -ha nem áll rendelkezésre, több 

nagyobb mérető tégelyes olvasztókemence- akkor, vagy öblítıadag olvasztásra, vagy 

tégelycserére kerül sor. Ilyenkor természetesen tégelycserére van szükség a rendszerint 

elektromos ellenállás-főtéső (4.14. ábra) az öntıkemencéknél is. A zsebes kemencéket inkább 

a célöntödékben használják (4.15. ábra). 
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                 4.11. ábra                                                        4.12. ábra 

                 Öntıkemencék folyékony fémellátásának változatai. 

 

 

   

                     4.13. ábra                                                     4.14. ábra 

Gáztüzeléső tégelyes olvasztó-, öntıkemence.           Ellenállás-főtéső tégelyes öntı kemence.  
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4.15. ábra Különbözı elrendezéső ellenállás-főtéső „zsebes” hıntartó öntıkemence. 

 
Az alumínium és az alumíniumötvözetek olvasztásakor mindenekelıtt két fontos körülményt 

kell figyelembe venni: 

- a könnyő oxidálhatóságot és  

- a gázfelvételt. 

Az olvasztásnál mindkét körülmény: 

- az olvasztott anyag kémiai összetételétıl,  

- a hımérséklettıl,  

- az olvasztás idıtartamától,  

- az olvadékkezelés minıségétıl,  

- a kemence atmoszférájától és ennek nyomásától függ. 

 

4.2. Az oxidációs folyamatok és az oxidzárványok keletkezése 
 

Az alumíniumnak nagy a vegyrokonsága az oxigénhez. A környezeti hımérsékleten rövid 

idı alatt az alumíniumot vékony, néhány molekularéteg vastagságú összefüggı oxidréteg vonja 

be. Ez a védıréteg néhány nap múlva tized mm vastagságú lesz, majd hónapok alatt 0,4....0,9  

mm-re nı, és ezután majdnem változatlanul marad akkor is, ha hosszabb ideig 100-200°C-on 

hevítik. A hımérséklet további növelésének hatására az oxidréteg vastagsága egyre gyorsabban 

növekszik, és az alumínium olvadék felületén rövid idı alatt kialakul egy összefüggı 

oxidhártya. Minél tisztább az alumínium, annál kisebb a hajlama az oxidálódására, a 

szupertisztaságú alumínium csak nagyon lassan oxidálódik és veszíti el fényes felületét. 
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4.16. ábra Alumínium olvadék felületét fedı oxidréteg vastagságának (µm) változása a hıntartási idı 

függvényében. 
 

Az alumíniumötvözetek, különösen a nagyobb cink-, vagy magnéziumtartalmúak sokkal 

könnyebben oxidálódnak. A fémes betét beolvadásakor megfigyelhetı, hogy amint a szilárd 

anyag folyékonnyá válik oxidhártyát hagy vissza a fémolvadék felületén. A beolvadását 

követıen a túlhevítés és a hıntartás alatt is az olvadék oxidációja tovább folytatódik, és a 

kemencében lévı olvadék felületén az oxidáció sebességétıl függıen vastagodik az oxidhártya 

vastagsága (4.16.-4.17. ábra).  

Az oxidáló közeg lehet a levegı oxigénje -pl.: tégelyben történı olvasztáskor-, továbbá a 

füstgázok oxigénje és a füstgázok H2O-tartalma -minden olyan esetben, amikor a fémolvadék 

közvetlenül érintkezik a gázokkal-, aminek hatására megvan a lehetıség a γ Al2O3 

képzıdésére, amennyiben a kemencetér hımérséklete meghaladja a 900°C-ot, akkor az α Al2O3 

korund képzıdésének lehetısége is adott lesz. 

 

 
4.17. ábra Alumínium olvadék felületén képzıdı oxid mennyiségének (mg cm-2 óra-1) változása a 

hımérséklet függvényében. 
 

Az Al2O3 nagyon stabil vegyület, amelyet a hagyományos olvasztási és öntési 

körülmények mellett nem lehet redukálni, ezért az alumíniumtartalmát fémveszteségnek kell 

tekinteni. Azokat a fémtartalmú oxidokat, amelyek az olvasztási folyamat során keletkeznek, 

leégési veszteségnek nevezzük.  
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Az Al oxidációjakor képzıdı Al2O3 mennyisége az alábbi egyenlet alapján számítható: 

2 x 27 kg Al  +  3/2 kg O2  =  102 kg  +  Al2O3 

Az összefüggés szerint 54 kg Al oxidációjához 48 kg oxigénre van szükség és 102 kg Al2O3 

képzıdik. (A 48 kg oxigén 3/2 O2 x 22,41 Nm3 kmol-1, ami 33,6 Nm3 O2-nek felel meg). 

Az elmondottakból következik, hogy a leégési veszteségek nagyobbik része olyan oxidokból 

áll, amelyek a tisztátalan nagy fajlagos felülető fémötvözetek felületén -mint, például az 

apródarabos hulladékokon, vagy a forgácson már a beolvasztás elıtt is jelen voltak, és csak a 

kisebb hányadot teszi ki az olvasztás során, a következı reakció eredményeként:  

4 Al  +  3 O2  =  2 Al2O3   -  1595,6  [KJ] 

A 800 °C alatt képzıdı Al2O3 porózus, nagy fajlagos felülető, ún. timföld típusú γ Al2O3. 

A gyakorlatban  az olvasztáskor a fémfürdı felületén képzıdı salak fı alkotója igazoltan is γ 

Al 2O3. Magnéziumtartalmú olvadékok esetében számolni kell a hıfejlıdést eredményezı 

reakció lejátszódásával is:  

    2 Mg  +  O2  =  2 MgO  -  565,7   [KJ] 

Kedvezıtlen körülmények esetén ennek az oxidációs folyamatnak a lejátszódásakor 

felszabaduló hımennyiség megemelheti -lokálisan- az olvadék hımérsékletét olyan mértékben, 

hogy adott lesz a korund képzıdés feltétele. Az α Al2O3 képzıdésérıl vizuálisan is 

meggyızıdhetünk, ha megfigyeljük a kemencében a fémolvadék felületét. A reakció 

lejátszódását a vakítóan fényes felvillanások jelzik. 

A megolvadt alumíniumot nem csak a levegı oxigénje tudja oxidálni, hanem az 

oxidképzésben részt vesz a levegı páratartalma, a füstgázok vízgıztartalma, de a nem 

megfelelıen kiégetett, illetve kiszárított kemence és tégelyfalazat, továbbá a leállások utáni 

újrainduláskor a falazatokról nem gondosan eltávolított higroszkópos sómaradványok stb. is 

eredményezhetik az oxidok mennyiségének megnövekedése mellett az olvadék 

hidrogéntartalmának az emelkedését is. Ilyen esetben az Al és a H2O reakcióba lépve: 

2Al  +  3 H2O  =  Al2O3  +  6 H 

Al 2O3 és naszcensz hidrogén képzıdik, ami azonnal oldódik a fémolvadékban. A fenti reakció 

egyenlet azt mutatja, hogy az oxid kialakulás és az olvadék gázfelvétele szorosan összefügg. 

Az Al2O3 nem csak a fürdı felületén keletkezik, a levegı és a füstgázok oxigéntartalmával 

létrejött reakció során, hanem a vízgız elbomlása révén a fürdı belsejében is keletkezhet a 

nedves, olajos betét adagolásakor, az alábbi reakciók szerint (4.1.táblázat). 

A fürdı felszínét, a salak eltávolítása után rövid idın belül ismét vékony néhány µm 

vastagságú oxidhártya borítja, ezért az ötvözık adagolásakor, bekeverésekor viszonylag 

nagymérető Al2O3-hártya részek kerülhetnek a fürdıbe, ami a késıbbiek során az olvadékban, 
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részben oxidhártya formájában, részben finom diszperz Al2O3 zárvány formájában, az 

olvadékban lebegve visszamaradhat. 

4.1. táblázat Az Al2O3 keletkezésekor lejtászódó reakciók. 

Reakció ∆G0
600°C ∆G0

800°C 

2Al       +   3/2O2  =  Al2O3 -1402,7 -1336,0 
2Al       +    H2O   =  Al2O3 + 3H2 -804,4 -770,9 

2AlN    +  3H2O   =  Al2O3 + 2NH3 256,7 -223,5 

2Al4C3  +  6H2O   = 2Al2O3 + 3CH4 708,5 -651,6 

 

Az Al2O3 sőrősége ugyan nagyobb, mint az alumíniumötvözet olvadéké: 

- az α Al2O3 (a korund típusú alumíniumoxid) sőrősége:  3,98 g/cm3  

- a γ Al2O3 (timföld típusú alumíniumoxid) sőrősége:   3,80 g/cm3 

- az összetételtıl függıen az alumíniumötvözet olvadékok sőrősége: 2,30..2,43 g/cm3 

ennek ellenére az oxidok mégsem úsznak fel a salakba. 

Ennek egyik oka, hogy az α Al2O3 (korund típusú Al2O3) zárványok kis méretőek, és kis 

fajlagos felületőek, a γ Al2O3 (a timföld típusú Al2O3) zárványok porózusak, a fajlagos 

felületük nagy, és ezért a felületükön a fémben oldott gázok könnyen adszorbeálódhatnak. 

A korund típusú α Al2O3 zárványok fajlagos felülete a méretüktıl függıen:    1..9 m2/g 

A timföld típusú γ Al2O3 zárványok fajlagos-felülete a méretüktıl függıen:     150..400 m2/g 

Így az oxidok eltávolítása egyben az olvadék gáztartalmának jelentıs csökkenését is 

eredményezi. Az öntvényekben elıforduló Al2O3 zárványok jelenlétét megmunkáláskor 

könnyő felismerni:  

- a γ Al2O3-ot, a timföld típusú alumínium-oxidot a megmunkáló szerszám 

megmunkáláskor elkeni az öntvény felületén, ennek következtében a hibahely után 

csóvaszerő szürkés fehér elkenıdés látható. 

- az α Al2O3, a korund típusú alumínium-oxid nagy keménységő, megmunkáláskor 

könnyen megtapad a megmunkáló szerszám élén és végigkarcolja az öntvény felületét, 

vagy a megmunkáló szerszámot tönkreteszi.  

Az alumínium és alumíniumötvözet olvadékban az oxigén nemcsak sztöchiometrikus vegyület 

alakban fordulhat elı, hanem gyakran a kevésbé stabil szuboxidok is elıfordulhatnak. A 

szuboxidok a fürdı pihentetése során nem tudnak leülepedni, illetve a salakba felúszni. Ha a 

szuboxidokat öntés elıtt valamilyen módszerrel nem távolítják el, akkor a szuboxidok 

kismérető diszperz zárványok alakjában, vagy a mikro fogyási üregek (porozitások) felületein 
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igen vékony hártya formájában az öntvényben visszamaradnak (4.18. ábra). Az α Al2O3 

alumíniumötvözetek olvasztásakor termikus reakció révén keletkezik, pl. akkor, ha a 

szerszámokról reve kerül az olvadékba.  

Ilyenkor a jelentıs hıfelszabadulás kíséretében: 

8 Al  +  3 Fe3O4  =  4 Al2O3  +  9 Fe  +  Q 

reakció szerint keletkezik az αAl 2O3. 

A fürdı felületén lévı „sósalak” mindig tartalmaz -a fürdıbe való egyszeri, vagy többszöri 

bekeverése után- finom eloszlású alumínium cseppeket, mivel a „sósalak” tartalmazhat olyan 

folyósító szereket is, amelyek oxigént adnak le, így -helyileg- adott körülmények között 

kialakulhatnak olyan feltételek, hogy az alumínium oxidáció során a γ Al2O3 helyett α Al2O3 

képzıdik. Ilyen adalékok lehetnek a sókészítmények, a nitrátok, vagy a fluoridok stb..  

Az olvadékban a helyi α Al2O3 képzıdés eredményeként megemelkedik a hımérséklet, ami 

elısegítheti a levegı, vagy a füstgázok oxigénjével a további α Al2O3 képzıdését. Ezeknek a 

reakcióknak a lejátszódását arról lehet felismerni, hogy a sósalakban ilyenkor itt-ott vakítóan 

fehér izzó gócok jönnek létre, amelyek hımérséklete -helyileg- jóval meghaladja az 1000 °C-ot 

és ilyenkor adott az α Al2O3 képzıdésének a további lehetısége. 

Ilyen jelenségek észlelésekor a „sósalakot” gyorsan el kell a fürdı felületérıl távolítani, hogy 

megakadályozzuk a további oxidációs folyamatok lejátszódását. A salak eltávolítása után új 

takaró-tisztítósó takarót kell a fürdı felületén kialakítani, új só adagolásával. Hasonló 

jelenséggel találkozhatunk akkor is, amikor az olvadék felületérıl a salakot salaktálba húzzuk 

le és hagyjuk levegın lassan lehőlni. Ilyenkor a salaküstben levı salak közepén a 

hıfelszabadulással járó α Al2O3 képzıdés következtében az elegy hımérséklete jelentısen 

megemelkedhet. Ez szélsı esetben olyan láncreakcióhoz vezethet, aminek az eredményeként a 

salak teljes fémtartalma, teljes mennyisége oxidálódhat.  

 

         
4.18. ábra Részben idegenanyaggal kitöltött anyaghiányos hibahelyek kontúrját szegélyezı 

oxigéntartalmú hártyák megjelenési formái, alumínium-szilícium ötvözet maratlan csiszolatán. 
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Az α Al2O3 keletkezhet a fürdıben akkor is, ha az alumíniumötvözet olvadék a falazott 

vagy döngölt kemence, és/vagy a tégely szilícium-dioxidjával lép reakcióba: 

4 Al  +  3 SiO2  =  2 Al2O3  +  3 Si 

Az egyenlet szerint az alumínium a szilícium-dioxidot redukálja és a Si a kemencefalazatból 

beötvözıdik az olvadékba, miközben az α Al2O3 a kemencefalazatba beépül. Az alumínium-

oxidok gyakorlatilag oldhatatlanok az alumíniumötvözetek olvadékaiba oldhatóságukat 

különbözı szerzık csak 0,003-0,04% közötti értéknek adják meg. Az alumíniumötvözet 

olvadékok pontos oxidtartalmának meghatározását nehezíti az, hogy az oxidok eloszlása nem 

egyenletes az olvadékban, az oxidok gyakran felhalmozódásokat alkotnak és a mintavétel 

módja szerint a meghatározott oxidtartalom igen tág határok között változhat. 

Alumíniumötvözetek olvasztásakor az alumínium oxidációján kívül számolni kell az ötvözetet 

alkotó többi elem oxidációjával is (4.19. ábra). Az alumíniumötvözet olvadék elemei 

szelektíven és együtt is oxidálódhatnak.  

Szelektíven oxidálódó elemek elsısorban a magnézium, a stroncium, és a kalcium, a 

szelektív oxidációra nem hajlamos elemek a réz, a vas és a nikkel. Az ötvözetekben 

leggyakrabban elıforduló elemek közül 700 °C-on a Mg-nak, Na-nak, Ca-nak, a Se-nek, a Be-

nak és a Zr-nak nagyobb az affinitása az oxigénhez, mint az Al-nak, a Si-nak, a Fe-nak, a Zn-

nek, a Cu-nek és a Mn-nak. Az olvasztási hımérséklet emelkedésével növekszik az elemek 

affinitása az oxigénhez, és ezzel arányosan növekszik az olvadék felületét borító oxidok 

mennyisége is (4.20. ábra). Ennek ellenére az alumínium nagy mennyisége miatt elsısorban az 

alumínium fog oxidálódni, de mindig számolni kell a többi elem oxidációjával is, így 

elsısorban az ötvözetekben leggyakrabban elıforduló magnézium oxidációjával.  

Az együtt oxidálódás eredménye, hogy az alumíniumötvözet olvadékok felületén képzıdı 

salakban az alumínium-oxid és a magnézium-oxid mellett, az Al2O3 és a MgO egymással való 

reakciójának eredményeként képzıdı spinell (MgOAl2O3) is jelen van.  

Üzemi adatok szerint 3% magnéziumtartalmú alumíniumötvözetek esetén 800°C fölött már 

döntıen csak MgOAl2O3 spinell képzıdésével kell számolni. Az olvasztáskor képzıdı spinell 

természetesen a Mg-tartalmú AlSi-ötvözetek szövetszerkezetében is megtalálható lesz. 

Ezenkívül számolni kell azzal is, hogy ha az olvadék Be-ot, Li-ot és Na-ot is tartalmaz, akkor a 

salak alkotók között ott lesznek a 

BeOAl2O3; a LiO 2Al2O3; és a NaO2Al 2O3; 

vegyületek is. 
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Az oxidok közül (αAl 2O3; γAl 2O3 ;MgO; és a MgOAl2O3) az alumíniumötvözetek minıségét 

leginkább az Al2O3-ok veszélyeztetik.  

 
4.19. ábra Összefüggés az alumíniumötvözet olvadék felületén 700°C-on képzıdött oxid mennyisége  
(mg cm-2) és a hıntartási idı között, ha az aluminíumötvözet 1 atom százalék ötvözıanyagot tartalma.  

 

 
4.20. ábra Összefüggés az alumíniumötvözet olvadék felületén 800°C-on képzıdött oxid mennyisége  

(mg cm-2) és a hıntartási idı között ha az ötvözet 1 atom százalék ötvözıanyagot tartalma. 
 

Normál körülmények között a magnéziumtartalmú alumíniumötvözetek olvasztásának 

hımérséklet tartományában 800°C alatt az Al2O3-nak csak a γ Al2O3 módosulata képzıdik. A γ 

Al 2O3 helyett 900°C felett már nagyobb valószínősége van annak, hogy olvasztáskor a 

keményebb α Al2O3 képzıdik, illetve annak, hogy a γ Al2O3 átalakul α Al2O3 -dá. 

Olvasztáskor, ha a technológiában elıírt olvasztási hımérsékletet pontosan betartják, akkor 

csak a kevésbé kemény, de a magnézium-oxidnál és a MgOAl2O3-nál keményebb γ Al2O3 

keletkezhet. Ennek a módosulatnak további jellegzetessége, hogy olvasztáskor a pórusaiban 

meg tudja kötni a gázokat elsısorban a hidrogént. Alapvetıen ez az oka annak az ismert 

jelenségnek, hogy az oxid zárványokat tartalmazó alumínium öntvényben mindig megtalálható 

a gázporozítás is.  
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pl.; ha az alumíniumötvözetben csak 20 ppm oxigén mérhetı, akkor fémben oldott 

hidrogén mennyisége csak: 0,17 cm3H2/100g fém. 

Ha az oxigéntartalom megemelkedik 100 ppm-re, akkor a fémben oldott hidrogén mennyisége 

már 0,35 cm3H2/100g fém értékre emelkedik (4.21. ábra). 

 

 
4.21. ábra Összefüggés az alumíniumötvözet olvadékban oldott hidrogén mennyisége és az 

olvadék oxigéntartalma között.  
 

Ezt az összefüggést az öntödei szakzsargon az „alumíniumöntészet ököl szabálya”-ként 

emlegeti. A 4.22. a-f ábrákon raszter elektronmikroszkópon hibás öntvénytöret felületen 

kialakult részben idegen anyaggal kitöltött anyaghiányos hibahelyek belsı felületén látható 

magas oxigéntartalmú kiválások jellegzetes formáit mutatjuk be. 

Az alumínium és alumíniumötvözetek olvasztása során az olvadékban oldódó gáz (hidrogén) fı 

forrásai: 

- a levegı páratartalma, 

- a kemenceatmoszféra vízgáztartalma, 

- a nedves, oxidált és/vagy olajos felülető betétanyagok,  

- nedves szerszámok,  

- rosszul kiszárított öntıüst, 

- az öntést követıen visszamaradt üst tapadványok, stb.. 

Az oxidációtól és a gázfelvételtıl az olvadék felülete megvédhetı, ha az olvasztást: 

- védıgáz alatt,  

- vákuumban, vagy  

- takarósó alatt végezzük.  
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a./ b./ c./

d./ e./ f./
 

4.22. ábra Az öntészeti alumínium-szilícium öntött öntvények anyaghiányos hiba-helyeinek felületén 
elıforduló különbözı morfológiájú oxigéntartalmú kiválások. 

 

Aktív fémtisztításkor lejátszódó kémiai folyamatok az alumínium és az alumíniumötvözet 

olvadékokban klór  adagolásakor: 

   1./  2 Al + 3 Cl2    →→→→   2 AlCl3 

a képzıdı AlCl 3 183 °C-on szublimál, és reakcióba lép a következı egyenlet szerint az oldott 

hidrogénnel: 

 2./     AlCl 3 + 3 H   →→→→   HCl + Al 

a képzıdı HCl gáz a következı egyenlet szerint reagál az olvadék alumínium tartalmával:  

      3./   3 HCl + Al   →→→→   AlCl3 + 3/2 H2 

a reakció során a képzıdött AlCl 3 -miután szublimált- résztvesz az olvadék további 

gáztalanításában, a H2 molekula pedig távozik a fürdıbıl: 

             4./  AlCl 3 + 3 H2O   →→→→   Al(OH)3 + 6 HCl 

klórtartalmú preparátum pl. C2Cl6 (hexaklóretán) adagolásakor a hı hatására a fürdıbe kerülı 

C2Cl6  elbomlik: 

      5./  Al + C2Cl6   →→→→   Al + C2Cl4 + Cl2 

és bomlás során elsı lépésben tetraklóretán, majd széntetraklorid képzıdik, a  felszabaduló Cl2 

gáz reakcióba lép az alumíniummal:  

 6./  2Al + 3 Cl2   →→→→   2 AlCl3 

 7./    Al + C2Cl4    →→→→     Al + CCl4 + C 

 8./    Al + CCl4     →→→→       Al + C3Cl2 + Cl2  

A klór és fluor tartalmú adalékanyag adagolásakor lejátszódó kémiai folyamatok:  
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9./ CCl2F6   →→→→   Al + C3Cl2 + Cl2 

10./ 2 Al + 3 Cl2   →→→→   2 AlCl3 

11./ Al + 3 F2   →→→→   2 AlF3 

NaF, Na2SiF6, és Al2O3 jelenlétében lejátszódó folyamatok: 

  12./ 2 NaF + Al2O3   →→→→   NaAlO2 + NaAlOF2 

   13./ 4 NaF + 2 Al2O3   →→→→   3 NaAlO3 + NaAlF4 

    14./ 6 NaF + Al2O3   →→→→   2 AlF3 + 3 Na2O 

                                             15./  Na2SiF6   →→→→   2 NaF + SiF4 

     16./  6 Na2SiF6 + Al 2O3   →→→→   4 Na2AlF6 + 3 SiO2+ 3 SiF4 

Exoterm reakciók: 

17./ AlF3 + 2 [Al ] + 1 1/2 O2   →→→→   Al2O3 + AlF3 + Q 

18./ 3 AlF + 1 1/2 O2   →→→→   Al2O3 + AlF3 + Q 

19./ 2AlF3 + 3 [Na]  =  Na3AlF6 + [Al ] + Q 

20./ AlF3 + 3 [Na]  =  3 NaF  +  [Al ] + Q 

21./ AlF3 + 3 [Li ]  =  3 LiF  +  [Al ] + Q 

22./ 2AlF3 + 3 [Mg]  =  3 MgF2  +  2 [Al ] + Q 

23./ 2AlF3 + 3 [Ca]  =  3 CaF2  +  2 [Al ] + Q 

24./ 2NaAlF6 + 3  [Mg]  =  3 MgF2  +  2 AlF3 + 6 [Na] + Q 

25./ 3MgCl2   + 6  [Na]  =  6 NaCl  +  3 [Mg]  +  Q 

Magnézium tartalmú olvadékok esetén lejátszódó reakciók: 

26./ 2 Mg  +  O2  =  2 MgO  +  Q 

27./ Mg  +  H2O  =  MgO  +  H2  +  Q 

28./ 3 Mg  +  N2  =  Mg3 N2  +  Q 

29./ 2 Mg  +  SiO2  =  2 MgO  +  Si 

30./ 4 Mg  +  SiO2  =  2 MgO  +  Mg2Si 

31./ Mg  +  CO  =  MgO  +  C  +  Q 

32./ 2 Mg  +  CO  =  2 MgO  +  C  +  Q 
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4.3. Alumínium és alumíniumötvözet olvasztáskor használt takaró és tisztítósók 
 

Az alumíniumötvözetek olvasztásához használt betétanyag nem elıírás szerinti tárolása 

olvasztáskor jelentıs fémveszteséghez vezet. Az erısen oxidálódott felülető betétanyag 

felületérıl olvasztáskor levált oxidhártyák -helytelen olvasztási technológia eredményeként- az 

olvadékba bekerülve, öntést megelızıen megfelelı olvadékkezelés hiánya következtében hibás 

termékekhez vezetnek. A nemfémes vagy intermetallikus zárványok károsítják a statikus és 

mindenek elıtt a dinamikus szilárdságot stb.. A szilárdsági értékek romlása mellett problémák 

jelentkeznek ezen anyagokból készült termékek felületkezelésekor is. Az oxidtartalmú 

olvadékok sőrő folyásúak, ezért rossz a formatöltı és táplálási képességük. Ahhoz, hogy egy 

olvasztó, vagy átolvasztó kemence gazdaságosan mőködjön az oxidációs fémveszteségeket 

minimalizálni kell a gyártási technológia minden fázisában.  

A fémfürdı felületét fedı takarósó hatása fıleg abban áll, hogy megakadályozza ill. csökkentse 

a fürdıfelület oxidálódásának mértékét. Ezen kívül megnehezíti a füstgáz káros elemeinek 

érintkezését az olvadékkal. 

Olvasztáskor használt só készítményeket kémiai hatásuk szerint két fı csoportba lehet sorolni: 

 1.) passzív és  

2.) aktív  

takaró- és/vagy takaró-tisztítósó. 

 

A takarósó általános feladata: 

Az olvasztásra kerülı anyag felületére feltapadt szennyezıdések leválasztása és a 

takarósóban való összegyőjtése, ezen keresztül bizonyos feltételek teljesülése esetén lehetıvé 

válik a takarósóba került fémcseppek koagulációja és az olvadékba való visszajutása, továbbá, 

hogy védje az olvadékot olvasztás közben az oxidálódástól, valamint a gázfelvételtıl.  

 

A tisztítósók általános feladata: 

A fürdı megtisztítása az oxidoktól és az olvadék gáztartalmától öntés elıtt. Takaró- és 

tisztítósókkal szemben támasztott követelmények a következık, felhasználáskor: 

- legyen hígan folyós, de nem túlságosan, hogy a salak eltávolítása a fürdı felületérıl ne 

okozzon túlzott problémát, 
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- sőrősége legyen kisebb, mint az olvasztott ötvözeté,  

az alumíniumötvözetek sőrősége: 700 – 900 °C között 2,5 – 2,7 g/cm3,  

dinamikus viszkozitásuk: 1,2-0,8 mPas,  

a felületi-feszültségük: 1100-800 mN/m, 

a takaró és tisztítósók sőrősége folyékony állapotban: 1,4-1,6g/cm3 között 

a dinamikus viszkozitásuk kisebb, mint 1mPas, 

a felületi-feszültség 1100-800 mN/m  változik.  

- ne legyen túl higroszkópos,  

A használt só preparátumok rendszerint klorid és fluorid-tartalmúak, ezért 

összetételüktıl függıen többé-kevésbé nedvszívók, különösen a cink- és a 

magnéziumklorid tartalmú sók nagyon nedvszívóak. Ebbıl eredı nehézségek 

leküzdésére az üzemben szigorú rendszabályokat kell hozni és betartatni. 

- ne legyen mérgezı hatású,  

Célszerő a kemencék fölé elszívó berendezést telepíteni. 

- tisztítósóktól elvárható a termokémiai stabilitás, továbbá, hogy az alkotóelemek az 

ötvözet alkotóelemeivel ne lépjenek reakcióba, továbbá ne tapadjon a kemence 

falazatára 

- nagy mennyiségben, stabil minıségben, de ne túl drágán álljon rendelkezésre. 

Hatásaiban: 

- legyen oxidoldó hatású, az alumínium-oxidot és a nemfémes szennyezı anyagokat nagy 

mennyiségben legyen képes megkötni  

- a tisztítósónak legyen olyan alkotója, ami a kezelés oC-án könnyen elbomlik, és a 

képzıdı gáz a fémfürdıt mozgásba hozza, így segítve elı az olvadék hatékonyabb 

tisztítását. 

A legismertebb vegyület, melyet az ilyen hatású tisztítósónál alkalmaznak a ZnCl2, melynek 

olvadáspontja 232°C, forráspontja 730°C. A ZnCl2 rendkívül nedvszívó, ezért tisztán 

egymagában ritkán használják. Rendszerint 2 -3 alkotós keverékként hozzák forgalomba (pl. 

50% ZnCl2 + 50%NaCl, olvadáspontja 560 °C, vagy 22%ZnCl2 + 73% NaCl + 5% KCl 

melynek 720 °C az olvadáspontja). Amikor a ZnCl2 tartalmú tisztítósót merítıharang 

segítségével lenyomják a fémfürdı aljára, akkor az Al és ZnCl2 cserebomlása következtében a 
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fémfürdıbe kis mennyiségő fém Zn kerül, a felszabaduló klór reakcióba lép az Al-mal és AlCl3 

képzıdik a következı reakció szerint:  

2 Al + 3 Cl2    →→→→   2 AlCl3 

a reakció során képzıdı AlCl 3 183 °C-on szublimál, és reakcióba lép a következı egyenlet 

szerint az olvadékban oldott hidrogénnel: 

AlCl 3 + 3 H   →→→→   HCl + Al 

a képzıdı HCl gáz a következı egyenlet szerint reagál az olvadék alumínium  tartalmával:  

3 HCl + Al   →→→→   AlCl3 + 3/2 H2 

a reakció során a képzıdött AlCl 3 -miután szublimált- résztvesz az olvadék  további 

gáztalanításában a H2 molekula pedig, távozik a fürdıbıl. 

AlCl 3 + 3 H2O   →→→→   Al(OH)3 + 6 HCl 

A képzıdött gázbuborékok felfelé emelkedve, az olvadékban lebegı zárványok felszínén 

megtapadhatnak, így csökkentik azok sőrőségét, és lehetıvé teszik azok könnyebb távozását az 

olvadékból a salakba. A gyakorlatban számos fedı és tisztítósó keverék ismert, amelyek fı 

alkotói az alkálifém-fluoridok, kloridok és szulfátok (pl.: kriolit, Na2SiF6, K2SiF4, NaF, NaCl, 

KCl, MgCl stb). A kloridok és fluoridok tulajdonságainak alapos ismeretében a leghelyesebb 

minden adott üzemre, ill. ötvözetre egyedi sókeverék kialakítása, amelyek rendszeres 

használatával a fémleégés az eredetinek 5-10 %-ára mérsékelhetı és az olvadék minısége 

lényegesen javítható, a kemencerongálódás és a kemencekezelési idı radikálisan csökkenthetı. 

Az üzemi gyakorlatban használt és a só forgalmazó cégek által ajánlott néhány nemesítı-, 

takaró- és/vagy tisztítósó összetétele és az ajánlott alkalmazási hımérséklet tartomány látható a 

4.2. táblázatban. 

A takaró- és/vagy tisztítósó adalékok használata hosszú évek tiszta empirikus gyakorlatán 

alapszik. Rendszeres vizsgálatok ezen a területen csak az elmúlt évszázad utolsó éveiben 

kezdıdtek el, felismerve azt a tényt, hogy az optimális összetételő takaró- és/vagy tisztítósók 

optimális mennyiségben történı felhasználása a vitathatatlan technológiai elınyök mellett 

jelentıs környezetvédelmi és gazdasági elınyöket is biztosít. 

A hazai és a nemzetközi szakirodalomban, valamint a különbözı kézikönyvek táblázataiban és 

a sókeverékekkel foglalkozó kereskedelmi prospektusokban található adatok szerint, az Al és 

az Al-ötvözetek tisztításakor használt sókeverékek készítéséhez használható sók egész 

kincsestára található. 

A használható sók lényegesebb jellemzıit (sőrőség: szilárd ill. folyékony állapotban, 

olvadáspont, forráspont, viszkozitás, felületi-feszültség stb.) 4.2. táblázat tartalmazza. A 
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kereskedelmi forgalomban kapható takaró- és/vagy tisztítósók tényleges összetételét a 

forgalmazók -kereskedelmi szempontokra hivatkozva-, nem közlik a felhasználóval, csak a 

biztonsági okok miatt kritikus alkotók elnevezését és mennyiségét adják meg elıírásszerően. A 

4.3. táblázat a leggyakrabban elıforduló takaró- és/vagy tisztítósó alkotók néhány jellemzıjét 

foglalja össze a teljesség igénye nélkül. 

 
4.2. táblázat A nemesítı- takaró- és tisztítósók ajánlott összetétele és felhasználásukhoz javasolt  

olvadék hımérséklet tartományok. 

590-610 550-625 530-720 600-680 580-620 750-760  600 655        ˚C 

a l k o t ó k  m e n n y i s é g e    % 

NaCl 40 60-70 55-65 30-45 45 90 15 • 
NaF 4-10 5-10 • 5-20 5-10 • • • 
KCl 34-51 • • 65-35 30-56 • • • 
AlCl 3 • • • • 6-10 • • • 
AlF 3 5-15 • • • • • • • 

Na2AlF 6 • 6-10 20-30 • • • • • 

BaCl2 • 14-25 5-25 • • • • • 
CaF2 • • • • • 10 • 15 

CaCl2 • • • • • • 85 85 

 
A mindennapi gyakorlatban takarósó alkalmazásakor legtöbbször nátrium-klorid és 

kálium-klorid tartalmú sókeverék használatára kerül sor, a sókeverék sőrősége kisebb, mint az 

Al-ötvözet sőrősége.  

A NaCl, a KCl és 70%NaCl/30%KCl  sőrőség változása a hımérséklet függvényében: 

NaCl:         ρ(805 – 1030
  
 C) = 1,991 - 0,543 103 x T(°C) 

KCL:       ρ(777 - 947
  
C)    = 1,997 - 0,583 103 x T(°C) 

70% NaCl/30%KCl               ρ(710 -820  C)   = 1,985 - 0,560 103 x T(°C) 

A 4.23. ábrán feltüntetett adatok és a számított adatok is igazolják, hogy a NaCl sőrősége 

ugyan nem számottevı mértékben, de nagyobb, mint a KCl sőrősége. A két sót tartalmazó 

sóolvadék sőrősége a lineáris keverési szabály szerint számítható. A takaró- és/vagy 

tisztítósóhoz adott további alkotók a sók sőrőségét emelik (4.24. ábra). 
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4.23. ábra KCl, NaCl és 70%NaCl + 30%KCl tartalmú sóolvadék sőrőség változása a hımérséklet 

függvényében. 

 
4.24. ábra 70%NaCl – 30%KCl tartalmú sóolvadék sőrőség változása 800 OC-on változó mennyiségő 

AlF3, KF, NaF, Na3AlF3, CaF2, és MgF2  adagolásakor. 
 
 

4.3. táblázat Alumíniumötvözetek olvasztásához használt kloridok és fluoridok fizikai tulajdonságai. 

 
Kémiai 
képlet 

Sőrőség 
(g/cm3) 
(20°C) 

Olvadás 
pont, 
(°C) 

Forrás-
pont 
(°C) 

Sőrőség 
(g/cm3) 
(1000K) 

Dinami-
kus 
visz-  

kozitás 
(mPa s) 

Felületi 
fesz. 

(1000K)
(mN/m) 

Gıznyo-
más  

1000 K-on 
(hPa) 

Szabad 
entalpia 

1000 K-on 
(kJO/mol) 

 
 

Megjegyzés 

LiCl 2,07 605 1360 1,451 1,12 109 2,0*10-7 -658 higroszkópos 
NaCl 2,17 805 1413 1,550 1,46 98 1,3*10-7 -638  
KCl 1,98 774 1500(1) 1,518 1,09 82 1,4*10-7 -684 1500oC-on 

szublimál 
MgCl 2 2,32 708 1412 1,691 2,20 139 1,4*10-7 -482  
CaCl2 2,15 782 1600 2,078 3,34 140 1,2*10-10 -642 higroszkópos 
BaCl2 3,86 962 1560 3,147 4,506 168 <1*10-10 -700  

 
AlCl 3 

 
2,44 

  
180(1) 

 
(1,209) 

 
(0,350) 

  
6,3*10-6 

 
-338 

higroszkópos, 
szublimál 

LiF 2,64 845 1681 1,799  234 6,8*10-10 -1040  
NaF 2,56 993 1695 1,957 1,85 185 3,3*10-10 -942  
KF 2,48 858 1502 1,910  131 2,1*10-8 -932 higroszkópos 

Mg F2 3,00 1261 2239 2,266 (,887)  <1*10-10 -743  
CaF2 2,41 1423 2513 2,147 (0,960)  <1*10-10 -1057  
BaF2 4,89 1335 2137 4,027 (1,670)  <1*10-10 -1044  
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AlF 3 2,88  1291(1)     -837 szublimál 
Na3AlF 6 2,90 1000  2,095  134 2,5*10-8 -919  
Na2B4O7 2,367 741 1575       
K 2B2O4 2,367 741        
K 2SO4 2,662 1076 1689       
K 2CO3 2,290 891        
ZnCl 2 2,191    262  732       

MgCl 2KCl 1,60 487        

 
4.4. táblázat Az Al, aNaCl és a KCl dinamikus viszkozitás változása 700 és 1000OC-os hımérséklet 

tartományban. 
         

 
 
 

 
 
 
 

Az alumíniumötvözet olvadékban lévı fémes és nemfémes zárványok (sóolvadék 

maradványok), továbbá a sóolvadékban szuszpendált Al különválása szempontjából, nagy 

jelentıséggel bír a sóolvadék viszkozitása. Az Al, NaCl, KCl és 70%NaCl–30%KCl tartalmú 

sóolvadék viszkozitás értéke a hımérséklet növekedésével arányosan csökken, ezáltal 

elısegítve a különválás az ülepedés, a lebegés, ill. felemelkedés lehetıségét. Ez a folyamat 

függ a részecskék méretétıl, a sőrőség-különbségektıl, a hımérséklettıl és a sóolvadék 

viszkozitástól. A táblázat és az ábra adataiból is kitőnik a hımérséklet emelésekor (700°C-ról 

1000°C -ra ill. 720°C -ról 820°C -ra) a dinamikus viszkozitás értéke megközelítıen a felére 

csökken. Irodalmi adatok szerint az eutektikus összetételő NaCl-KCl sóolvadék dinamikus 

viszkozitása 653°C -on 2,5 mPas (4.25. ábra).  

 
4.25. ábra NaCl, KCl és 70%NaCl – 30%KCl tartalmú sóolvadék dinamikus viszkozitásának változása 

a hımérséklet függvényében. 
 

Hımérséklet           
(OC) 

              Viszkozitás (mPas)                                        
   Al             NaCl           KCl                     

700 1,197 szilárd szilárd 

800 0,948 1,463x 1,094 

900 0,81 1,009 0,841 

1000 0,709 0,732 0,673 



 

 121 

A NaCl-KCl bázisú sóolvadékok kinematikai viszkozitását a sóolvadékokhoz kevert fluorid-

tartalmú sók összetétele és mennyisége változó módon befolyásolja (4.26. ábra.). Az ábrán 

látható, hogy a NaCl+KCl tartalmú sókeverékhez adagolt KF mennyiségének növekedésével 

arányosan csökkenti a sóolvadék kinematikai viszkozitását, -a CaF2, a LiF, a Na2AlF6 kisebb 

mennyiségben adagolva csökkenti, majd egy minimális érték elérése után növeli a sóolvadék 

kinematikai viszkozitását-. A NaF hatása az elızıekben említett vegyületek hatásával 

ellentétes, kezdetben növeli, majd egy maximális érték elérése után csökkenti a kinematikai 

viszkozitás értékét. 

 
4.26. ábra Összefüggés a kinematikai viszkozitás és a NaCl-KCl sóolvadékhoz adagolt NaF, CaF2, LiF, 

Na2AlF6, KF mennyisége között. 
 

A „tiszta rendszerek” esetén meghatározott viszkozitás értékek jelentısen módosulnak akkor, 

ha az olvadékból felúszó Al2O3 miatt megnövekszik a sóolvadék Al2O3 tartalma. Az Al2O3 

hatásához hasonló hatása van az olvadékból a salaktakaróba felúszó MgO-nak, a SiO2-nak és 

spinelleknek is (4.27. ábra).  

 
4.27. ábra Összefüggés különbözı hımérsékleten a NaCl-KCl (1:1) sóolvadék dinamikus viszkozitása 

és a sóolvadék γ  Al2O3 tartalma között. 
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4.28. ábra Alumíniumolvadékban szuszpendált oxidhártyával bevont fémrészecskék. 

 

A takaró- és/vagy tisztítósók esetén a sőrőség, a kinematikai és a dinamikus viszkozitás 

mellett olvasztáskor nagyon fontos szerepe van az oxidok eltávolításakor a felületi 

feszültségnek. A határfelületeken lejátszódó folyamatok reakciókinematikáját ugyanis döntı 

mértékben a felületi feszültség értékek alakulása befolyásolja.  

Az olvadékban ugyanúgy, mint a salakban az oxidok bezárnak fémalumínium cseppeket (4.28. 

ábra), az oxidhártyával bevont fém cseppek „kiszabadítása” több lépésben történik (4.29. 

ábra): 

- Az elsı lépésben, a sóalkotóknak be kell tudni épülni a fém cseppet bevonó oxidrétegbe, 

és meg kell tudni bontani az oxidburkot, ergo a sónak olyan alkotót kell tartalmazni, 

amelyik képes oldani az oxidokat. 

- A második lépésben, a sóalkotóknak az oxidhártya megbontásakor kialakított „csatornán 

keresztül” be kell tudni jutni az oxidréteg és a fémcsepp közé  

- A harmadik lépésben a sóolvadéknak le kell tudni választani a fémcsepp felületérıl az 

oxidréteget, elınyıs, ha ilyenkor a sóolvadék tartalmaz olyan alkotókat, melyek az 

oxidréteget úgy tudják körülvenni, hogy az olvadékból kisebb sőrőségük következtében 

együtt fel tudnak emelkedni a salaktakaróba, ahol megfelelı feltételek mellett a 

fémcsepp kiszabadul az ıt körülvevı oxidburokból és visszakerül a fémolvadékba. 

A folyamat akkor mőködik optimálisan, ha a fürdı felületén a salaktakaró nem magas 

alumíniumtartalmú viszkózus állagú, hanem porszerő és kis alumíniumtartalmú lesz (4.30. 

ábra). 

 

 
                                     4.29. ábra                                                                          4.30. ábra 
Az alumíniumolvadékban szuszpendált és a porszerő                          Nagy alumíniumtartalmú  
              salakban lévı oxidhártyával bevont                                    nagy viszkozitású és porszerő 
           fémcseppek és a tisztítósó kölcsönhatása.                              kis Al-tartalmú „száraz” salak. 
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A felületi feszültség a tiszta rendszereknél -4.5. táblázatban felsorolt adatok szerint- 700 °C és 

1000 °C között a NaCl és a KCl felületi feszültsége -megközelítıen- alig tizede az 

alumíniuménak. A gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy ezek az értékek alkálifluoridok 

adagolásával még tovább csökkenthetık, így még hatékonyabbá teszik az alumínium felületén 

megtapadt oxidok eltávolítását (4.31. ábra). 

 

4.5. táblázat Az Al, a NaCl és a KCl felületifeszültség változása 700 és 1000OC-os hımérséklet 
tartományban. 

Felületi feszültség 
(mN/m) 

Hımérséklet 
(°C) 

Al NaCl KCl 
700 900 szilárd szilárd 
800 865 116* 98 
900 830 107 90 
1000 795 97 82 

 
 

 
4.31. ábra Összefüggés a felületi-feszültség és a NaCl-KCl sóolvadékhoz adagolt NaF, KF, CaF2 

mennyisége között 800 OC. 
 

Az üzemi gyakorlatban gyakran használnak olyan takaró- és/vagy tisztítósót, melyek 

több-kevesebb szulfátot tartalmaznak. Az ilyen típusú sókeverékeknél mindig számolni kell 

azzal, hogy a kedvezı hatások mellett a leégési veszteség megnövekszik (4.32. ábra). 

A szulfátok résztvesznek a salakban lévı finom eloszlású alumínium részecskék alumínium-

oxiddá alakításában. Ezek a reakciók hıtermelı reakciók, a reakciók során felszabaduló hı 

megnöveli a salak hımérsékletét. A hımérsékletnövekedés „láncreakcióként” megkönnyíti az 

alumínium és a sótakaróban lévı fluoridok másodlagos hıtermelı reakcióinak beindulását.  

A sóolvadékban kriolit, vagy NaF alakjában jelen lévı fluoridok az alumíniummal alumínium-

szubfluorid képzıdése közben reagálnak:  
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AlF3+2Al = 3AlF 

3AlF+3 O = Al2O3+AlF3 

Az alumínium-szubfluorid nagyon gyorsan bomló gáz, és emellett nagy a reakcióképessége, 

ezért azonnal reakcióba lép az oxigénnel: Al2O3 és AlF képzıdik, amely ismét a fent leírt 

reakció szerint reagál addig, amíg a reakció kiinduló anyagai el nem fogynak. 

 

 
4.32. ábra Összefüggés a leégési veszteség és a NaCl+KCl bázisú takarósó szulfáttartalma között. 

 
A hımérsékletnövekedéssel arányosan csökken a sóolvadék dinamikus- és kinematikai 

viszkozitása, a felületi feszültsége, amik elısegítik a különálló alumíniumcseppek felületét 

bevonó oxidhártya leválását és a fémcseppek egyesülését, és az olvadékba való visszajutását, 

mellette száraz, porszerő fémszegény salak marad vissza (4.30. ábra). 

Az olvadék ötvözı elemeinek oxidjai szintén megtalálhatók a salaktakaró alkotói között, ill. 

elégtelen fémtisztítás esetén zárványként az öntvényben. Az ötvözıelemek leégési vesztesége 

az ötvözık mennyiségével arányosan növekszik (4.33. ábra). Az ötvözet alumínium veszteség 

növekedése a réz- és a cinktartalom esetén ezen elemek felületi feszültség csökkentı hatásán 

keresztül érvényesül. A Mg-tartalom csökkenése az oxidáció mellett a takaró- és/vagy a 

tisztítósók fluorid és klorid tartalmától függ. 
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4.33. ábra Összefüggés 50%NaCl+50%KCl tartalmú takarósó alatt olvasztott alumíniumötvözet 

alkotóinak leégési vesztesége, az ötvözı elem mennyiség függvényében. 
 

A 4.34. ábrán a fémkihozatal javulása látható a NaCl+KCl bázisú sóolvadékhoz adott 

NaF, KF, CaF2 és a MgF2 adalék mennyiség függvényében 760°C és 800 °C hımérséklet 

tartományban. Az ábra adatai szerint alacsonyabb hımérsékleten (760°C) a CaF2 és a MgF2 

csak 10%-os határig javítja a fémkihozatalt, utána már rontja. A NaF és a KF csak 10%-ig 

javítja utána már nincs hatása a kihozatal javulására. 

 
4.34. ábra NaCl-KCl sóolvadékhoz adott fluoridok mennyiségének hatása a fémkihozatalra változó 

hımérsékleten. 
 

Az oxidoldás hatásossága alapján a következı sorrend állítható fel gyakorlati tapasztalatok és a 

laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján: 

NaF, KCl, LiF, Na3AlF6 >>>> CaF2 MgF2 >>>> AlF3 >>>> LiCl, CaCl 2 MgCl2 

A 4.35. ábrán néhány fluorid a 4.36. ábrán néhány klorid, fluor ill. klór parciális gáznyomás 

értéke látható 1000 K-en. 
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4.35. ábra A fluor parciális gáznyomása 1000 K-en, képzıdı szilárd állapotú AlF3, CaF2, Li3AlF6, 

Na3AlF6 és a MgF2 mennyiségének függvényében, fluortartalmú aktívgázzal történı gáztalanításkor. 
 

Végezetül a 4.6. és 4.7. táblázatban összefoglaltunk az alumínium ötvözetekben 

elıforduló elemek olvadás és forráspontját, továbbá néhány elem gıznyomását Cu és Al bázisú 

ötvözetekben az öntési hımérséklete. 

 
4.36. ábra A klór parciális gáznyomása 1000 K-en, képzıdı szilárd állapotú NaCl, továbbá folyékony 

állapotú CaCl2, LiCl és MgCl2 mennyiségének függvényében, klórtartalmú aktívgázzal történı 
gáztalanításkor. 

 
4.6. táblázat                                                      4.7. táblázat 

        Alumínium ötvözetekben elıforduló elemek                     Elemek gıznyomása Cu és Al bázisú 
     olvadás és forráspontja (1bar nyomáson).                       ötvözetekben az öntési hımérsékleten. 

Elem 
neve 

Olvadás-
pont 
°C 

Forrás- 
pont 
°C 

Elem 
neve 

Olvadás- 
pont 
°C 

Forrás- 
pont 
°C 

Al 660 2500 Be 1280 2967 
Pb 327 1750 Li 180 1336 
Cd 321 765 Cd 321 765 
Cu 1083 2595 Cr 1920 2327 
Mg 650 1102 Zn 419 907 
Mn 1247 2090 P 44 282 
Ni 1445 3177 Sr 757 1364 
Si 1440 2630 Na 98 883 
Zn 419 907 Sb 630 1645 
Sn 232 2337    

 

Elem  
neve 

Bázis  
fém 

Öntési 
hımérséklet 

°C 

Gıznyomás 
mbar 

Be Cu 1100-1200 >0,7 
Li Cu 1100-1200 130-330 
Cd Cu 1100-1200 65-130 
Cr Cu 1100-1200 0,01 
Zn Cu 950-1150 1013 
P Cu 1050-1250 1013 
Sr Al 650-800 <1 
Na Al 650-800 320-870 
Sb Al 650-800 kb.1 
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4.4. Alumínium- és alumíniumötvözetek olvasztásakor keletkezı salakok feldolgozása 
 

Alumíniumöntödékben olvasztáskor az olvadék felületén képzıdı salak az olvasztás 

nemkívánatos mellékterméke. Jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan eljárások, amelyek 

hatásosan meg tudnák akadályozni a salak képzıdését. 

Alumíniumöntödékben a betétanyaggal a kemencébe kerülı tapadványokból, oxidokból stb. az 

alumínium- és alumíniumötvözetek olvasztása során, valamint a fürdıkezelések 

eredményeként a betét tömegére vonatkoztatva az olvasztás módjától függıen: 

a leégési veszteség mértéke 2-15 % között változik. 

A jelenlegi hazai alumínium és alumíniumötvözet termelést figyelembe véve, -és 3%-os átlagos 

leégési veszteséggel számolva-, nem kevesebb, mint évi 12 000 tonna veszélyes hulladéknak 

számító salak képzıdik. Az olvasztáskor képzıdı salakok alumíniumtartalma az 

olvadékkezelési technológiáktól függıen 30-80 %-os határok között változhat. Feltételezve, 

hogy a képzıdı salak átlagos alumíniumtartalma csak 40%, akkor ez évi 4 800 tonna fém 

alumíniumot jelent, melynek tızsdei értéke megközelítıen 7..7,5 millió dollár. Ennek ellenére 

az olvasztás során képzıdı salakfeldolgozás indoka elsısorban a salak alkáliklorid és 

alkálifluorid tartalmának veszélyes volta, és csak másodsorban a fém visszanyerés. 

Az olvadék felületérıl eltávolított salak fémtartalmának egy része egyszerő fizikai módszerek 

segítségével visszanyerhetı, másik része metallurgiai módszerek segítségével gazdaságosan 

kinyerhetı és a rendszerbe visszajuttatható. Összességében a fémolvadék felületérıl lehúzott 

salakot meleg, illetve hideg eljárások segítségével lehet feldolgozni.  

A salakfeldolgozás egyszerősített törzsfája látható a 4.37. ábrán:  

 
4.37. ábra Alumínium és alumíniumötvözetek olvasztásakor képzıdı salakfeldolgozás elvi vázlata. 

 
A nagy fajlagos felülető hulladékok esetén a leégési veszteség mértéke lényegesen 

meghaladhatja a 15%-ot is. Az olvadék felületét borító fıként kloridokból, fluoridokból és 

fémoxidokból álló salak, cseppek formájában jelentıs mennyiségő fém alumíniumot is magába 
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zár. A salak mennyisége jelentıs mértékben függ attól, hogy az olvasztás során mennyi 

takarósót használunk (4.38. ábra).  

A takarósó mennyiségét: 

- az olvasztás módja és az olvasztására kerülı betétanyag,  

- fajlagos felülete, továbbá annak 

- tisztasága határozza meg.  

A nagy fajlagos felülető, mechanikusan szennyezet, olajos betétanyag olvasztásakor mindig 

nagyobb mennyiségő salakkal kell dolgozni. A nagyobb mennyiségő salakkal végzett 

olvasztáskor, a salakba zárt fém mennyiség %-os értéke a salak mennyiségével arányosan 

csökken. Ez a csökkenés abszolút értékben nem minden esetben jelent fém veszteség 

csökkenést is, mert az olvadék felületérıl a salak eltávolításakor elkerülhetetlen, hogy még 

további jelentıs mennyiségő fém ne kerüljön a salakba.  

 

 
4.38. ábra Összefüggés az Al hulladékolvasztáskor felhasznált só mennyisége és az olvasztáskor 

képzıdött salak Al-tartalma között, gyorsan- és lassan lehőtött salakok esetén. 
 
 

A lehúzott salak fémtartalma a salakolási mővelet gondosságától függıen széles határok között 

változik. A salak alumíniumtartalma gyakran elérheti a 30-80 %-ot is, a maradék fıleg 

különféle ötvözıfém-oxidokat és salakképzı sókat tartalmaz. A forró salakban az alumínium 

exoterm reakcióval gyorsan oxidálódik. 

A salakban lévı fémes alumínium mennyiségének megóvása érdekében az alumíniumot, vagy: 

- melegen gyorsan ki kell vonni a salakból, és gyorsan le kell hőteni, vagy 

- a teljes salak mennyiségének gyors lehőtésével, vagy  

- a salaknak az oxigéntıl való elzárásával az oxidáció lehetıségét minimálisra kell 

csökkenteni. 
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Félgyártmány öntödék általában felkészültek saját salakjaik feldolgozására, melyeknek 

számtalan technológiája ismert. Többé-kevésbé ezekben az üzemekben alkalmazott módszerek 

hasonlóak, vagy megegyeznek a nagyobb kapacitású hulladék feldolgozó üzemekben 

alkalmazott salak feldolgozási technológiákkal. A formaöntödéknek a salak gyors hőtése, a 

nagyobb kapacitású félgyártmány gyártó és hulladék feldolgozó üzemeknek a 

melegsalakkezelés javasolt. 

                                                              
4.39. ábra A salak lehúzását követıen különféle módon tárolt salakok fémes Al-tartalmának változása 

az idı függvényében. 
 

Értelemszerően ez a felosztás nem jelenti azt, hogy a félgyártmány gyártó cégek, illetve a 

formaöntödék nem alkalmazhatják a másik módszert. A mai általános gyakorlat szerint a 

formaöntödékben az olvadék felületérıl lehúzott salakot az alábbiak szerint kezelik: 

1. az olvadékról lehúzott salakot lassan hagyják lehőlni a salaktálban, 

 

            
4.40. ábra Különféle kivitelő salaküstök, öntött és lemezbıl hegesztett. 

 
2. az olvadékról lehúzott salakot a kialakított salaktároló helyen kiöntik a salaktálból és 

halmokban hagyják lehőlni, 

3. az olvadékról lehúzott salakot a kialakított salaktároló helyen kiöntik a salaktálból, 

vékonyan elterítik, hogy minél gyorsabban hőljön, 

4. a lehúzott salakot a kialakított salaktároló helyen a célszerően kialakított berendezések 

segítségével vákuum alá helyezik, ahol az oxigéntıl elzárva hőtik le a salakot.  
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1. Amikor az ötvözetolvadék felületérıl lehúzott salakot, a salaktárolóban hagyják a 

kemence elıtt lehőlni, akkor számos alkalommal elıfordul, hogy a lehőlés során a hőlı 

salakban hıfelszabadulással járó spontán oxidációs folyamatok indulnak be. 

Az oxidációs folyamatok:  

-  egyrészt fém veszteséget jelentenek,  

- másrészt a salakban felszabaduló hı csökkenti a salak hőlési sebességét, ezáltal 

kedvezıbb feltételek alakulnak ki a további oxidációs folyamatoknak.  

Számos esetben elıfordul, hogy a salaktároló üstben lévı salakban az oxidációs folyamat során 

felszabadult hı hatására láncreakciószerően beindul a nagy hıfelszabadulással járó 

termitreakció, melynek eredményeként a salak fémtartalma teljes mennyiségben oxidálódik. 

Elsısorban a magasabb magnéziumtartalmú salakok esetén fordul elı nagyobb valószínőséggel 

a salak „begyulladása”. A salak lehúzását követı „utánégés” a salak fémtartalom csökkenésén 

kívül további kellemetlen következménye, hogy a folyamat füstgázokkal és hıvel is jelentısen 

terheli az üzem légterét (4.39-4.41. ábra).  

 
4.41. ábra A kemencébıl lehúzott salak hımérsékletének és alumíniumtartalmának változása különféle 

módon hőtött salakok esetén, az idı függvényében. 
 

2. Az ötvözetolvadék felületérıl lehúzott salakot, a lehúzást követıen salaktállal a lehetı 

legrövidebb idı alatt kiviszik a salaktároló helyre. A salaktárolóba kivitt salakot kiöntik a 

salaktálból, és a salakot „boksákba” hagyják lehőlni. Ilyen esetekben is megvan annak a 

lehetısége, hogy a nagy hıfelszabadulással járó termit reakciók lokálisan olyan mértékben 

megemeljék a salak hımérsékletét, hogy már spontán módon beindul a láncreakció, aminek 

eredményeként a salak fémtartalmának zöme oxidálódik, „elég”.  

 

3. Az ötvözetolvadék felületérıl lehúzott salakot, a lehúzást követıen salaktállal a lehetı 

legrövidebb idı alatt kiviszik a salaktárolóba. A salaktároló helyen egy jó hıvezetıképpességő 
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alaplapon vékony rétegbe szétterítik. A gyorsan hőlı salakban kisebb a valószínősége annak, 

hogy intenzív oxidációs folyamatok játszódjanak le, és ezáltal számottevı mértékben 

csökkentsék a salak fémtartalmát. Az eljárás hátránya a viszonylag nagy hely- és élımunka 

igény. 

 

4. A lehúzott salakot a salaktállal, a lehetı legrövidebb idın belül a salakfeldolgozó 

üzembe viszik, ahol a vizesárokkal körülvett alaplapon lévı lábakra helyezik a salaktálat, és 

egy vákuumszivattyúhoz csatlakozó burával (sisakkal) fedik le. A salaktálat fedı burkolat, az 

alaplapot körülvevı víztároló csatorna alján támaszkodik fel, erre a célra kialakított elemeken. 

A kialakuló vízzár biztosítja, hogy a hőtés ideje alatt friss levegı nem kerülhet érintkezésbe a 

salaktálban hőlı salakkal. A salak ilyenformán egy ún. pneumatikus burokba kerül, 

légmentesen zárt gázkamrában, miközben a gáz mennyisége a burkolat alatt csökken, pl. 

oxidáció következtében. Kezdetben a salak alumíniumtartalma tovább ég a forró salakban. 

Amikor a kamrában minden levegı elfogy, fémoxid formában (pl. alumíniuoxidként) 

lekötıdik, az égési reakció megáll. A gázmennyiség csökkenése miatt a fémburkolat alatt kis 

értékő vákuum keletkezik, aminek következtében a burkolat alatt vízszint megemelkedik. A 

hőtıvíz szintjét rendszerint a salaktál magasságának négyötöd részéig emelik fel, és a salak 

hımérséklet változásának függvényében történik a szintszabályozás. A burkolat alatti 

gáznyomás értékének változtatásával lehet biztosítani, hogy a vízszint, a hőtési idı alatt 

folyamatosan az elıírt szinten legyen (4.42. ábra). A hőtıhatás az alaplapot körülvevı hőtıvíz 

folyamatos cseréjével oldható meg. A hőtı helyek számát a termeléstıl függıen kell 

meghatározni. A rendszer automatizáltság szintje a termelés volumenétıl és a gazdaságosságtól 

függıen változhat. A levegıtıl elzárt gyorsan hőlı salakban, a termitreakciók beindulásának és 

az oxidációnak nincs meg a feltétele, ezért a fém leégés mértéke minimális lesz.  

 

4.5. Melegsalak feldolgozás módszerei 
 

A melegsalak feldolgozás lényege, a forró salakban lévı fémcseppek egyesülésének 

elısegítése a még hasznosítható fém hatékonyabb kinyerése érdekében. Az eljárás sikerének 

feltétele, hogy az ötvözetolvadék felületén képzıdött salakot célszerően megválasztott 

adalékanyagok segítségével elıször porszerő salakká kell alakítani, mert a porszerő salakokban 

maradt fémcseppek egyesülésének esélye lényegesen nagyobb, mint a nagyobb viszkozitású 

salakokban. Az oxidok, úgy az ötvözetolvadékban, mint a salakban, az alumíniumot képesek 
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bevonni. Ezért a fémolvadék tisztításakor, ill. a melegsalak kezelésekor adagolt 

adalékanyagnak elıször a fémcseppek felületére rakódott oxidréteget kell megbontani. Erre a 

célra használt adalékanyagok elıször bevonják az oxidhártyával bevont fémcseppet, majd az 

oxidhártya bevonat folytonossági hibáiba behatolva, az oxidhártyát leválasztják a fémcsepprıl 

és így biztosítják az olvadékból a salak felszínre jutását ill. a salakban a fémcseppek 

koaguálódását.  

 
 

 
4.42. ábra A gyors salakhőtı berendezés elvi elrendezése, a salakhımérséklet és a nyomás 

változása a salaktartályban. 
 
 

A melegsalak feldolgozásakor a forró salakban lévı fémcseppek egyesülésének elısegítése: 

- keveréssel,  

- rázással, 

- vibrációval,  

- préseléssel,  

- centrifugálással történhet (4.43. ábra). 

 



 

 133 

 

4.43. ábra A keveréses melegsalak feldolgozás teljes körő salakfeldolgozást tesz lehetıvé. 
 

Az elsı lépésben: 

Az alumínium, vagy az alumíniumötvözet olvadékok felületérıl lehúzott és még 800°C 

körüli hımérséklető salakot egy hıszigetelt öntöttvas üstbe öntik (4.44. ábra).  

 
4.44. ábra Alumíniumtartalmú salakok kikeveréséhez használható berendezés. 

 
A második lépésben:  

Az üstbe öntött salakhoz a kikeveréses mővelet megkezdése elıtt egy kevés, oxidáló 

hatású sókeveréket kell adagolni. A sókeverék hatására szabályozott körülmények között hı 

felszabadulással járó oxidációs folyamatok indulnak meg, ami természetesen bizonyos mértékő 

fémveszteséggel járó folyamat. 

 

A reakció során felszabaduló hı:  

- egyrészt pótolja a kikeverési folyamat során jelentkezı hıveszteségeket, 
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- másrészt, a kismértékő salakhımérséklet emelkedés elısegíti a salakban lévı 

fémcseppek koaguálódását. 

Az üstben egy hıálló acélötvözetbıl célszerően kialakított kar forog lassan, ami az üst alján 

kialakított nyíláson támaszkodik fel. A kikeverési mővelet közben és/vagy a végén, a 

hıszigetelt üst alján összegyőlt fém kicsapolható a keverıkar megemelésekor és tömbösíthetı. 

A keveréses eljárás során a salak fémtartalma 12....17 %-ra csökkenthetı le. 

A kikeveréses eljárás salak maradványát: 

- hőtıdobban, vagy 

- vibrációs hőtıasztalokon lehőtik és hideg feldolgozásra viszik. 

A hidegsalak feldolgozás során, a salakban még visszamaradt fémet külön választják a 

salakban lévı fémoxidoktól, kloridoktól és fluoridoktól. A különválasztáskor kinyert 

oxidokkal, kloridokkal és fluoridokkal vékonyan bevont, nagyobb mérető fémet tartalmazó 

szemcsékbıl, kohászati úton az alumínium, illetve az alumíniumötvözet gazdaságosan 

visszanyerhetı. Az osztályozáskor különválasztott oxidok, kloridok és fluoridok keverékét 

pelletezés után, speciálisan kialakított forgódobos kemencében 1400 °C-on ki lehet égetni. A 

hı hatására a kloridok és a fluoridok elbomlanak, és a füstgázokkal eltávoznak. A füstgázokból 

száraz és/vagy nedves leválasztók segítségével még további hasznosítható alkotók is 

leválaszthatók. A kiégetett terméknek magas az alumínium-oxid tartalma, és az olvasztott 

ötvözet összetételétıl függı mennyiségben tartalmaz több-kevesebb magnézium-oxidot, 

szilícium-dioxidot stb., továbbá tized százalékos mennyiségben nátrium-, és kálium-oxidot is. 

Az így kapott végtermék tőzálló falazat alapanyagaként hasznosítható. 

A fémtartalmú salakok hideg feldolgozásának alapja, hogy a salak fém és nemfémes részeinek 

különbözık a mechanikai tulajdonságai. 

A salak: 

   nemfémes részei:  

- ridegek 

- könnyen apríthatók, 

- poríthatók. 

   fémes részei: 

    - képlékenyek. 

Ezen az alapon, aprítás után a salak nemfémes és a fémben dús részei elkülöníthetık. Aprítás 

után, rendszerint a durvább szemcsefrakció alumíniumtartalma nagyobb, mint a finomabb 

szemcsefrakcióé. 
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A hideg salak feldolgozó sorok általában: 

- kalapácsos malomból,  

- ırlıdobból, továbbá 

- mágneses szeparátorból, 

- szitákból és porleválasztóból, valamint 

- anyag mozgatáshoz és  

- tárolásához szükséges segédberendezésekbıl áll. 

 

 
4.45. ábra Salak ırlıdob. 

 

Melegsalak feldolgozás AROS-salakfeldolgozó berendezésen: 

Az AROS-salakfeldolgozó berendezés segítségével az olvasztó- és hıntartókemencék 

melegsalakjait lehet feldolgozni. 

Az AROS rendszerő salakfeldolgozás célja kettıs: 

- egyrészt a salakkal lehúzott folyékony fém visszanyerése, másrészt  

- gyors hőtéssel a salak begyulladásának, oxidálódásának megakadályozása. 

Az AROS salakfeldolgozó berendezésen történı melegsalak feldolgozás lényege, hogy a 

kemencékbıl a salak lehúzása egy olyan célszerően kialakított, -a salak lehúzás megkezdése 

elıtt 400-500°C-ra elımelegített hıszigetelt- salaküstbe történik, amelyiknek az alján dugóval 

ellátott nyílás is ki van alakítva. 

A kemencébıl a hıszigetelt és elımelegített salaküstbe lehúzott melegsalakot targoncával a 

lehetı legrövidebb idı alatt kell a zárt rendszerő salakfeldolgozóhoz eljuttatni. Az AROS-

salakfeldolgozó elvi felépítése a 4.46. ábrán látható: 
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4.46. ábra AROS salakfeldolgozó elvi telepítési elrendezése. 

 
A salakfeldolgozóhoz szállított melegsalakot, tartalmazó üstöt haladéktalanul a berendezés 

hidraulikus asztalára kell helyezni. Ezt követıen a melegsalak feldolgozása automatikusan 

történik a berendezésben.  

A szállítás közben a salaküstben lévı melegsalak rázkódik, ennek következtében a salakban 

lévı fémcseppek koaguálódhatnak és az üst alján összegyőlhet. 

A feldolgozás menete: 

- a hidraulikus asztalra helyezett salaküstöt a berendezés felemeli a hőtıhenger szintjére, 

és úgy illeszti egy tömítıgyőrő közbeiktatásával a hőtıhengerhez, hogy ezáltal egy 

hengert képeznek a továbbiakban, 

- a salaküstbıl az AROS berendezés hengerébe beépített forgó lapát kikanalazza a forró 

salakot és kis adagokban továbbítja a hőtıdobba, miközben az összegyőlt fémolvadék 

egy tálcára kifolyik és megdermed, 

- a duplafalú hőtıdobban a két fal között hőtıvíz cirkulál, ez teszi lehetıvé a salak gyors 

lehőlését. A hőtıdobból a salak a nagy ırlési hatékonysággal rendelkezı, speciális 

betétekkel ellátott ırlıdobba kerül át,  

- az ırlıdobban kerül sor a salak ırlésére, és az ırlemény felületének oxidoktól való 

megtisztítására. A dobban az ırlést a folyamat során keletkezı fémrögök végzik el, 

- az ırlıdobban a portalanítást, egy a berendezéshez csatlakoztatott porelszívó végzi, ami 

zsákos porleválasztóval van ellátva. Az ırlés eredményeként az alumíniumtartalomban 

feldúsult portalanított késztermék, ami  az ırlıdob végén egy rostával ellátott vibrációs 

szállító egység segítségével szemnagyságuknak megfelelıen, két frakcióra 

szétválasztva kerülnek ki a berendezésbıl. Az örlemények, szemcsefrakciók szerint, 
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külön-külön arra alkalmas tartályokba kerülnek tárolásra. A rosta fölé mágnesszalag 

van szerelve, amely a frakció termékek vastalanítását oldja meg. 

 

Melegsalak feldolgozás préseléssel: 

Az alumínium vagy az alumíniumötvözet olvadékok felületérıl a salakot salaküstbe 

húzzák le. A lehúzott salakot tartalmazó üstöt gyorsan egy olyan préshez kell szállítani 

amelyiken egy 850-900°C-ra elımelegített, hıszigeteléssel ellátott salaktároló henger van. A 

salaknak az elımelegített hengerbe való átöntését követıen a salakra egy legalább 840-860°C-

ra felhevített nyomótárcsát helyeznek. A nyomótárcsára a berendezés dugattyúja folyamatos 

nyomást gyakorol. A salak összenyomását -kezdetben- a berendezés maximális sebességével 

kell végezni, mindaddig, amíg a fém el kezd folyni, ezt követıen -a salakban lévı fém 

tartalmától függıen- az összenyomás sebességét csökkenteni kell. A salakból a fém a prés 

alaplapján célszerően kialakított győrőhoronyszerő csatornarendszeren keresztül kerül a prés 

elıtt elhelyezett kokillába (4.47. a, b, c ábra). 

Az eljárás során a maradvány alumíniumtartalma olyan mértékben lecsökken, hogy a jelenleg 

ismert kohászati eljárásokkal gazdaságosan további feldolgozásra alkalmatlan. A maradványt a 

ma hatályos környezetvédelmi elıírásoknak megfelelı helyen lehet a továbbiakban tárolni. Az 

eljárás elınye más eljárásokkal szemben, hogy a fémkinyerés elıtt a salakot nem kell oxidáló 

preparátumokkal adagolásával felhevíteni, mint pl. a kikeveréses és a centrifugálásos 

eljárásoknál. Így, elmarad a költséges és környezetszennyezı oxidáló szerek alkalmazása, 

ennek eredményeként kisebb lesz a fémveszteség. 

 

 
4.47. a ábra Alumínium olvasztásakor képzıdı salak fémtartalmának csökkentésére használt 

présberendezés elvi ábrája. 
 

Alumíniumtartalmú-salak  
préselés elıtt                                   préselés után  

a salaktálban 
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4.47. b ábra A megszilárdult salak maradvány 

 
4.47. c ábra 

 

Melegsalak feldolgozás centrifugálással: 

Az eljárás során az ötvözetolvadék felületérıl lehúzott salakot, a feldolgozóhelyre 

szállítás után, egy emelıszerkezet (szkipp) segítségével, a centrifugáló berendezés fölött 

elhelyezett tőzálló téglával kifalazott, és a hossztengelye körül lassan forgatható elımelegített 

konverterbe töltik 4.48. a, b ábra). 

 

 
4.48. a ábra Melegsalak feldolgozó centrifuga elvi elrendezése. 
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4.48. b ábra A kemencébıl lehúzott salak hımérsékletének változása a technológiai folyamat során. 

 

A konverter főtése történhet gáz-, vagy olajégık segítségével. A konverterbe betöltött fém és a 

salak keverékét az eljárás sikerességét biztosító hımérsékletre emelik, majd az elıírt 

hımérséklet elérését követıen, a konverter forgását leállítják, és a fém-salak keveréket a 

konverter megbillentésével viszonylag gyorsan a centrifugáló berendezés forgó alaplapjára 

öntik. A 250-300mm vastag alaplap acélból készül, melynek alsó fele kapcsolódik a 

megfelelıen kiképzett meghajtómőhöz. Az alaplapon helyezkedik el a gömbgrafitos 

öntöttvasból készült csonka kúp alakú, -az alsó részén ~900 mm átmérıjő, ~600 mm magas és 

50...60 mm falvastagságú- fémgyőrő. A fémgyőrőt az alaplapon hézagmentesen kell 

elhelyezni, majd a győrő és az alaplap mechanikus rögzítését követıen a rendszert az üzemi 

fordulatszámra fel kell pörgetni. Az üzemi fordulat elérését követıen megtörténhet a 

konverterben megfelelıen felhevített fém-salak keverék átöntése a centrifugába. A 

centrifugálás során a fém elválik a salaktól, és a centrifugális erı hatására a hideg gömbgrafitos 

öntöttvasból készült fémgyőrő belsı felületére tapadva, gyorsan megszilárdul. A salaknak 

elvileg a berendezés közepén kell maradni. A néhány percig tartó centrifugálási mővelet végén 

a berendezést leállítják, és a fémgyőrőt a centrifugáló berendezés alaplapjáról egy rácsos 

szerkezetre tolják át. Itt a gömbgrafitos öntöttvasból készült fémgyőrőt daru segítségével 

leemelik, a fémtartalmú salakból kicentrifugált és a gömbgrafitos öntöttvas győrő felületén 

megdermedt alumíniumötvözet győrőrıl. A rácsos szerkezeten egy beépített rázórendszer segíti 

elı az alumíniumötvözet győrő belsı felületén megtapadt salak gyors és tökéletes 

szétválasztását. A szétválasztást követıen az alumínium, illetve az alumíniumötvözet-győrőt 

vissza lehet olvasztani, a rázórácsról lekerülı salak továbbfeldolgozásra illetve deponálásra 

kerülhet.  

Az eljárás egyik nagy hátránya, hogy alacsony fémtartalmú salakot a berendezésen nem 

lehet feldolgozni, mert amikor alacsony a salak alumíniumtartalma, akkor a mővelet végén 
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olyan vékony alumíniumgyőrő képzıdik a gömbgrafitos öntöttvas győrőn, hogy azt nem lehet 

róla eltávolítani. További gondot jelent, hogy alumínium olvasztáskor képzıdı salakok és az 

alumínium olvadék sőrősége között viszonylag kicsi a különbség, ez pedig csökkenti a 

különválás hatékonyságát. Az eljárást elsısorban nehézfém- és színesfémtartalmú salakok, 

feldolgozásánál lehet jó hatásfokkal alkalmazni. 

 

4.6. Sósalak feldolgozás 
 

Sófürdı alatti olvasztásnál (elsısorban a forgódobos kemencék salakjai) a sófürdı néhány 

adag után elszennyezıdik (az olvasztott ötvözet összetételétıl függıen megnövekszik az 

alumínium-oxid, magnézium-oxid, szilícium-dioxid stb. tartalma), viszkozitása megnövekszik, 

ezért idıszakonként cserélni kell. Az elhasznált sófürdıt az üzemekben vagy úgy kezelik, mint 

a formaöntödék salakjait, vagy tömbökbe leöntik. A sósalak tömbök fémtartalma lényegesen 

kisebb, mint a fémöntödei salakoké, de még így is 10..15 % kinyerhetı fémet tartalmazhatnak. 

Ennek ellenére a feldolgozás indoka elsısorban a salak alkáliklorid és alkálifluorid tartalmának 

veszélyes volta, és csak másodsorban a fém visszanyerés.  

Az elmúlt évtizedek fejlesztésének jelentıs eredménye, hogy ma már vannak olyan 

technológiák, amelyek lehetıvé teszik, hogy a megszilárdult só teljes egészében hasznosítható 

(4.49. ábra). Az eljárás során a sósalakot: 

 - megırlik, majd az  

 - ırleménybıl kivonják az alumínium-granulátumot, a maradványt  

 - maradványt nedves eljárás segítségével feltárják, majd 

 - különválasztják az oldható és oldhatatlan alkotókat, 

 - az oldható alkotókat tartalmazó oldatból bepárlással kinyerhetı sóalkotókból új 

fedısót készítenek az olvasztáshoz, a szőrın fennmaradó nem oldható oxidokat a cementgyárak 

használhatják adalékként, vagy megfelelı tisztaság esetén timföldgyárakba lehet visszajutatni.  
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4.49. ábra Sósalak feldolgozás folyamatábrája. 
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5. Öntészeti AlSi ötvözetek szennyezıi 
 

Öntészeti AlSi ötvözetek szennyezıinek felsorolásakor figyelembe kell venni, hogy az 

egyes elemek hatása nem egyértelmő, mert pl. egy adott elem az egyik ötvözetben lehet 

minıségjavító elem, ugyanakkor egy másik ötvözetben már szennyezınek minısül. (pl. a 

hipoeutektikus és az eutektikus AlSi öntészeti ötvözetek esetén a Na minıségjavító elemként 

szerepel, míg az AlMg bázisú ötvözetekben már káros szennyezı, mert ridegséget okoz, de a 

hipereutektikus összetételő AlSi ötvözetek esetén is szennyezı elem, mert a P-ral reakcióba 

lépve csökkenti a P-ral végzett szemcsefinomítás hatékonyságát stb.).  

Szennyezı elemeknek tekintjük az Sn-t, Pb-t, Bi-t, Fe-t annak ellenére, hogy javítják az 

öntészeti alumíniumötvözetek forgácsolhatóságát, de öntészetileg jelenlétük kedvezıtlen. 

Növelik a melegrepedési hajlamot, csökkentik a melegszilárdságot és fokozzák a 

salakképzıdést. Mint már arról a korábbiakban is szó volt, a vas azok közé az elemek közé 

tartozik, melyek csak kismértékben oldódnak az alumíniumban. Ezekbıl az elemekbıl csak 

0,05% - 1,0% 

közötti mennyiség vihetı az alumíniumba oldatba. Ezek közé az ötvözık közé tartoznak a: 

Fe, Cr, Zr, V, Ti, Cd, Pb, és a Be.  

A vas vitathatatlanul a legellentmondásosabb elem az alumínium bázisú alakítható és az 

öntészeti ötvözetekben. A vas üzemi tapasztalatok szerint csökkenti az ötvözet tapadását a 

tartósformákhoz, ezért a vasat tradicionálisan minıségjavító ötvözınek tekintik gravitációs 

kokilla- és félkokillaöntéskor, továbbá nyomásos öntéskor. Az ötvözetek vastartalmát ilyenkor 

rendszerint 0,5…1,1% értékhatárok között tartják. Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy vannak 

olyan nyomásos öntészeti ötvözetek, melyek vastartalmát 0,10% értékben maximálták, és 

ennek ellenére nem jelentkezik öntéskor fokozottabb tapadási veszély, pl.: Silafont-36, a 

Magsimal-59 és az AlMg5MnSi2 ötvözetek esetén sem. Az utóbb felsorolt márkanevő 

ötvözetekbıl egyébként biztonsági öntvényeket gyártanak az autóipar részére. 

A vas 0,2%-ig gravitációs öntéskor javítja az önthetıséget, de 1,0%-nál több vas növeli a 

melegtörékenységet, 2,0% feletti vastartalom már ridegséget okoz. Alumínium-szilícium 

öntészeti ötvözetekben a vas az ötvözetolvadékban kristályosodáskor Al3Fe intermetallikus 

fázist képezve rontja a dendritközi táplálás szakaszában a táplálhatóságot, növeli a 

repedésveszélyt, rontja az ötvözet szívóssági tulajdonságát. Olvasztáskor a vas az ötvözet Mn 

és Cr tartalmával „szilícium iszapot”, majd kristályosodáskor Al(FeMnCr)Si tartalmú 

intermetallikus vegyületeket alkot. Az Al(FeMnCr)Si intermetallikus vegyületek, jelentıs 
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mértékben csökkentik az ötvözet szilárdsági tulajdonságait -elsısorban- az öntvény 

szívósságát. Ezen az alapon a vasat a szennyezık közé is be lehet sorolni. A Mn-t, mint 

minıségjavító ötvözıt tudatosan ötvözik az öntészeti ötvözetbe, mert kedvezıen módosítja a 

kristályosodáskor kiváló vastartalmú intermetallikus fázis morfológiáját. A Cr elsısorban a 

szekunder öntészeti ötvözetekben elıforduló elem, melynek forrása az alacsony ötvözıtartalmú 

képlékenyen alakított amortizációs hulladék. Meg kell jegyezni, hogy vannak olyan 

szakirodalmi adatok is, melyek szerint a króm mennyiségét szemcsefinomító elemeknél veszik 

figyelembe, hatását megegyezınek tartják a Ti hatásával (pl. ALCOA-nál a szemcsefinomító 

elemek szintjét Ti+Cr+Zr+V összegeként adják meg).  

Más megközelítés szerint, a vas bizonyíthatóan a legártalmasabb szennyezı az 

alumíniumban és az alumíniumötvözetekben. Attól kezdıdıen, hogy a vasat már nem lehet 

gazdaságosan eltávolítani a primer alumíniumból és/vagy a szekunder alumíniumötvözetekbıl, 

az ötvözet ára egyre drasztikusabban emelkedik a vastartalom csökkenésével. Ennek oka, hogy 

az alumíniumötvözetek vastartalmának növekedése progresszíven csökkenti az ötvözet hideg- 

és melegalakíthatóságát, a csökkenés mértéke különösen a kritikus vastartalom elérése után 

drasztikus.  

Az ötvözetlen és a gyengén ötvözött alumíniumötvözetek esetén a felhasználás 

szempontjából mértékadó tulajdonságok, az alakíthatóság és a villamos-vezetıképesség azok, 

amelyeknek megfelelı értékeit a technológiai mőveletek során kell biztosítani. Az ötvözetlen 

alumínium alakíthatóságát, képlékenységét a technológiai paraméterek mellett döntıen a vas és 

a szilícium mennyisége határozza meg. Az öntést követı technológiai lépések során, a nem 

egyensúlyi túltelített szilárd oldat elbomlik, különbözı mérető és eloszlású vaskiválások 

alakulnak ki. A vas viszonylag nagy aktiválási energiája miatt, a kiválási folyamat viszonylag 

lassan megy végbe, de a képlékenyalakítás (pl. a melegalakítás) a folyamatot meggyorsítja, 

mert az aktiválási energiájának egy részét a kiválási-diszlokáció kölcsönhatás fedezi. A 

homogenizálás és a melegalakítás során kialakuló vas precipitációs szerkezet döntıen 

befolyásolja az alakított termék újrakritályosodását, szilárdságát és textúráját is. 

Az ötvözet típusához helyesen illesztett technológiával elérhetı, hogy a vas finom Al3Fe 

precipitámok formájában váljon ki, amely gátolja az újrakristályosodási folyamatot, ezzel a 

mélyhúzásra szánt ötvözetekben akadályozza a lágyítás során a 90°C-os fül kialakulását. A fül 

kialakulása, vagy megakadályozható, vagy annak mértéke mérsékelhetı, ha az Al 99,5-ös 

ötvözethez 0,2-0,5 % Fe-t ötvöznek. A vas ötvözésének eredménye, hogy a hengerelt termék 

végállapota kevésbé függ az elızetes technológiai folyamatoktól, és a termék szilárdsági 

tulajdonságainak szórása jelentısen csökken. A több oldott vas miatt, az ötvözet 
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újrakristályosodást akadályozó szerepe hangsúlyozottabb, így lehetıség nyílik lágyításkor az 

újrakristályosodott és alakított textúra pontosabb beállítására. A 0,2-0,5 % vas beötvözése 

nélkül, mélyhúzható minıségő alumíniumötvözet termék az Al 99,5-ös minıségbıl 

gazdaságosan nem gyártható. Helyette a nagyobb vastartalmú Al 99,0 ötvözetet célszerő 

használni. A vas az újrakristályosodáson kívül az ötvözet alakíthatóságát is befolyásolja. A 

finom diszperz kiválások (a kritikus méret alattiak) nagy hidegalakíthatóságot biztosítanak 

(fólia, fólia elıtermék), míg a durva fázisok a melegalakíthatóságot javítják. Az alakíthatóság 

javításához célszerő az oldott szilíciumot is csökkenteni, ami a vas/szilícium >2,5 arány 

betartásával érhetı el. 

Villamos vezetıanyaghoz a szabvány elıírásai szerint az Al 99,5 E ötvözetet használják, 

amelyben igen fontos a vezetıképességet már kis mennyiségben is erısen rontó elemek 

minimális szinten való tartása. Ez az alumínium és az alumíniumötvözet bóros kezelésével 

valósítható meg. Általános elıírás szerint az Al99,5E ötvözet Ti+V+Mn+Cr tartalma maximum 

0,03% lehet. 

Az alumínium az eutektikus hımérsékleten 0,052 % vasat old, és ez az érték a 

hımérséklet csökkenésével rohamosan csökken. Amennyiben a kristályosodás nem egyensúlyi 

körülmények között megy végbe, a kristályosodási sebesség és az olvadék összetétele 

függvényében az oldott vas koncentrációja az egyensúlyi értéktıl nagyobb is lehet, elérheti a 

0,07 %-ot is. Öntészeti ötvözetek esetén az ötvözet szakítószilárdság értéke nem változik 

szignifikánsan, de a vastartalom növekedésével az ötvözet szívóssága, nyúlása, és ütımunkája 

jelentısen csökken (5.1.-5.2. ábra). 

Általánosan igaz, hogy az alumínium olvadékokban és ötvözeteikben kísérı elemként 

leggyakrabban és legnagyobb mennyiségben a vas fordul elı. A legnagyobb mennyiségben 

gyártott Al-99,5 jelő ötvözetben 0,1...0,3 % vas mindig jelen van. Már ez a mennyiség is 

meghaladja az alumíniumban a vas oldhatósági határt, és az oldhatósági határ fölötti vas az 

ötvözetlen alumíniumban Al3Fe, öntészeti alumíniumötvözetekben (pl.: Al(FeMnCr)Si ) 

vastartalmú intermetallikus fázisként kristályosodik. Az Al3Fe fázis a szövetszerkezetben a 

metallográfiai vizsgálatok során optikai mikroszkópon tőszerő kiválásként, az Al(FeMnCr)Si 

intermetallikus fázis „kínai írásjelre” hasonlító morfológiával jelenik meg, 
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Az alumínium-vas biner rendszer esetén: 

 - a kristályosodás jellege:      eutektikus 

 - a vas maximális oldhatósága az eutektikus hımérsékleten (cmax): 

 Hansen: Constitution of biner alloys.szerint    0,052% 

L.F.Mondolfo Alumínium Alloys. Butterworths szerint  0,04 % 

 - a binér rendszer eutektikus hımérséklete (TE):   655 °C  

- a binér rendszer kristályosodásakor kiváló második fázis (x): Al 3Fe  

- az alumínium vasoldó képessége 20°C-on:     0,005 % 

azaz, az alumíniumban oldott vas mennyisége tizedrészére csökken a szobahımérsékletre hőtés 

közben, emiatt az alumínium mátrixból újabb Al3Fe kiválások következnek be (5.4. ábra).  

 

 
5.1. ábra Összefüggés változó magnéziumtartalmú alumínium-szilícium ötvözet szakítószilárdsága 

nyúlása és az ötvözet vastartalma között. 
 

    
5.2. ábra                                                                               5.3. ábra 

Összefüggés a nyúlás és a dermedési idı                    Összefüggés az ütımunka, a DAS és az 
       között változó vastartalmú AlSi ötvözet esetén.                        ötvözet vastartalma között. 
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5.4. ábra Alumínium-vas egyensúlyi diagram részlet. 

 
A különbözı vastartalmú alumíniumötvözetekben nemcsak az eutektikus fázis 

mennyisége, hanem összetétele is függvénye a hőtési sebességnek. A nem egyensúlyi 

megszilárduláskor az alumínium mellett vasat és csak kevés szilíciumot tartalmazó 

ötvözetekben az eutektikum túlhőlése miatt, további alumínium-vas vegyületek is képzıdnek a 

lehőlési sebességtıl függıen.  

Lassú lehőlési sebesség esetén az olvadékból csak az Al3Fe eutektikus fázis kristályosodik. A 

dermedési sebesség növekedésékor elıbb az Al6Fe, majd az AlmFe (ahol m>3) képzıdik az 

Al 3Fe helyett. Az Al6Fe fázis képzıdéséhez 3°C, az AlmFe nukleációjához pedig 9°C túlhőlés 

szükséges. De, egyes szerzık szerint még ennél is nagyobb túlhőlésre van szükség. A 

különbözı összetételő vegyületek megfelelı túlhőlések és kritikus hőlési sebességeknél jönnek 

létre. A lehőlési sebesség változásával az AlFe fázisoknak nemcsak az összetétele, hanem a 

képzıdési tartománya is megváltozik a nem egyensúlyi megszilárduláskor, mint az az 5.5. a,b 

ábrán is látható.  

Az olvadék szilíciumtartalmának növelésekor a vas-alumínium vegyületekbe beépül a 

szilícium is, és fokozatosan megjelenek a különbözı összetételő alumínium - vas - szilícium 

intermetallikus fázisok. A kristályosodáskor és a lehőlés során kiváló különbözı összetételő és 

morfológiájú vastartalmú intermetallikus fázisoknak nagy hatásuk van a termék 

tulajdonságaira. A vastartalmú alumínium-szilícium ötvözetek szövetszerkezetében megjelenı 

vastartalmú intermetallikus fázisok morfológiájuktól függıen feszültségnövelıként hatnak, és 

fárasztó igénybevétel esetén a mikró és makró repedések kiinduló pontjai lehetnek.  

A következı egyensúlyi diagramon (5.6. ábra) a 0,5 % vastartalmú ötvözet 

kristályosodásakor kiváló fázisok láthatók a szilíciumtartalom függvényében. A 0,7% 

vastartalmú alumínium - szilícium - vas egyensúlyi diagram szerint (5.7. ábra) már az 1 % 

alatti szilíciumtartalmú ötvözetekben is megjelenik kristályosodáskor a FeAl3 vegyület fázis 
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mellett, H.W.L. Philips szerint az Al12Fe3Si, míg J. E. Hatch szerint Al15Fe3Si2 vegyület fázis 

kristályosodik. Ilyen típusú vegyület fázisokat L.F.Mondolfó a 0,7 % vastartalmú alumínium-

szilícium ötvözetben α fázisként Al8Fe2Si összetétellel azonosított (5.7. ábra).  

 

 
 
5.5. a, b ábra Összefüggés a vastartalmú alumínium ötvözet hımérséklete és a lehőlési sebesség között. 

 
A szilícium-tartalom növekedésekor H.W.L. Philips szerint az Al9Fe2Si2 vegyület fázis is 

megjelenik, amit L.F. Mondolfó a 0,7 % vastartalmú alumínium-szilícium ötvözetben β 

fázisként Al5FeSi összetétellel azonosított, de ugyanezt, a fázist Phragmén 1950-ben m-

fázisnak nevezte. 

 

 
5.6. ábra 0-3,0% Si tartalmú alumínium – szilícium - vas állapotábra metszet 0,5% Fe tartalom mellett. 
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5.7. ábra 0-20% Si tartalmú alumínium – szilícium - vas állapotábra metszete 0,7% Fe tartalom mellett. 

 
A vastartalmú alakítható és öntészeti alumínium-szilícium ötvözetekben megjelenı vastartalmú 

fázisok közül a gyakrabban elıforduló intermetallikus vegyület fázisok az: 

α fázisként megnevezhetı-Al 15Fe3Si2 és a 

β fázisként megnevezhetı-Al 5FeSi fázisok. 

A kevésbé gyakoriak a: 

 δ – fázisként megnevezhetı-Al 5FeSi2 és a 

 p - fázisként megnevezhetı-Al 8Mg3FeSi6 fázisok. 

Az α-Al 15Fe3Si2 fázis kristályrácsa hexagonális és 860˚C az olvadáspontja.  

A β-Al 5FeSi fázis kristályrácsa monoklin és az olvadáspontja 870˚C. 

A δ-Al 5FeSi2 fázis kristályrácsa tetragonális. 

A p-Al8Mg3FeSi6 fázis kristályrácsa szintén hexagonális. 

Más szerzık szerint a 7-12% szilíciumtartalmú Al-Fe-Mn-Si(Cu) ötvözetek kristályosodásakor 

az alábbi vastartalmú fázis kiválására kerülhet sor (5.1. táblázat). 
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5.1. táblázat Al-Fe-Mn-Si(Cu) ötvözetek kristályosodásakor kivásló vastartalmú fázisok. 

jelölés elnevezés , megjegyzés 

Al 5FeSi 

 
 

β-fázis   (Phragmén 1950-ben m-fázisként  azonosította) 
összetétele:                           25-30% Fe, 12-15% Si      
kristályszerkezete: 

monoclin a=b=6,12Å c=45,6 Å  alfa = 91  
Al 8Fe2Si α-AlFeSi fázis  

   összetétele:                          30-33% Fe,  6 – 12% Si 
     kristályszerkezete:  
              hexagonális  a=12,3 Å  c=26,3 Å 

Al 15Mn 3Si2 
 

α-AlMnSi fázis  
                (Phillips és Varley 1943-ban azonosította) 

Al 15(CuMn) 3Si2 
összetételő fázis 

a fázist Phragmén 1950-ben c-fázisként azonosította 
 

Al 15(CuFeMn)3Si2       összetétele: 0–7%Cu,  0-31%Fe, 1,5-29%Mn,  8-13%Si 
      kristályszerkezete:   köbös,   a=12,65-12,68 Å 

 

A vastartalmú alumínium-szilícium ötvözetek kristályosodása során lejátszódó folyamatok 

egyszerősített folyamatábráját H. Westengen: Z Metall 73 360 (1985) a következık szerint 

írják le:  

a kristályosodáskor lejátszódó  kristályosodáskor lejátszódó 
    folyamat    folyamat típusa 

   olvadék ���� Al + Al 3Fe   eutektikus reakció 

  olvadék + Al3Fe ���� Al + α (Al15Fe3Si2)   eutektikus reakció 

  olvadék  + α(Al15Fe3Si2) ���� Al + β(Al5FeSi)  peritektikus reakció 

  de lehetségesek a biner és a ternér eutektikus reakciók is: 

    Al - β (Al5FeSi)  - Si  

Az egyensúlyi diagram metszeten is nyomon követhetjük a vastartalmú intermetallikus 

fázisok kristályosodásának menetét az A356-os szabványos öntészeti ötvözetnél.  

A 0,3 % mangántartalmú alumínium-szilícium ötvözetben az egyensúlyi diagram metszet 

szerint a kristályosodás a szilícium és a vastartalom függvényében a következıkben ismertettek 

alapján megy végbe. (Az 5.8. ábra a vonatkozó likvidusz felületen értendı.) 
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5.8. ábra Összefüggés 0,3 % mangántartalmú alumínium-szilícium ötvözet kristályosodásakor kiváló 

intermetallikus fázisok, az ötvözet szilícium és vastartalma között. 
 

Az amerikai szabvány szerint 0,3% Mn tartalmú szabványos összetételő A356-os ötvözet 

dermedésekor megvan annak a lehetısége, hogy a szilícium tartalmú alumínium szilárdoldat 

primer (αAl) fázis és az eutektikum mellett vas- és mangántartalmú intermetallikus fázisok is 

kristályosodjanak. A jelzett összetételő ötvözet kristályosodása szilíciumtartalmú alumínium 

dendritek kristályosodásával kezdıdik, és a maradék olvadék összetétele az 1-es majd a 2a és 

2b vonalak mentén változik. 

Az α-Al 15(FeMn)3Si2 (intermetallikus) fázis kiválása a 2a vonal mentén történik, majd a 

2b vonal mentén folytatódik és a 3-as pontban, fejezıdik be, ahol az alumínium-szilícium 

eutektikum kristályosodására is sor kerül. A 2b vonal mentén, és a 3-as pontban is az α-

Al 15(FeMn)3Si2 fázis mellett a β-Al 5FeSi fázis kristályosodására is sor kerül(het). 

A β-Al 5FeSi fázis a metallográfiai csiszolatokon, mint tőkristály jelenik meg (5.9.-5.10. ábra):  

  
 

                                                                                   
 

5.9. ábra Eutektikus összetételő nem nemesített 1,0 % vastartalmú alumínium-szilícium ötvözet 
maratlan szövet képe a/ kisebb, b/ nagyobb nagyításban. 

 
 

Primer tőszerő AlFeSi fázis tő és lemez alakú AlFeSi fázis 

    Al-Si  
eutektikum 

Al-Al 2Cu  
eutektikum 

Primér Si 
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Részben anyaghiányos hibahely, ami lehet: 
 

- mikro fogyási üreg, ami úgy alakulhatott ki, hogy a tőszerőnek látszó kiválások (melyek a 
valóságban lemezszerő intermetallikus fázisok) a dendritközi táplálás szakaszában elzárják a 
pórus csatornákat és így megakadályozzák az olvadék áramlását az anyaghiányos helyre, 

- vagy a fémben oldott és a dermedés során felszabadult gáz (a hidrogén) okozta gázporozitás,  
- vagy az olvadékkal a formaüregbe került fémoxidokon adszorbeálódott gáz eredménye. 

(N=256x) 
5.10. ábra  

 
 

 
 

5.11. ábra 0,8% Fe tartalmú hipoeutektikus összetételő AlSi ötvözetbıl öntött öntvény hibás 
szelvényébıl vett minta csiszolatáról készült mikrokép, és a töretfelületen látható részben 

idegenanyaggal kitöltött hibáról raszter elektron mikroszkópon készült felvételek. 
 

A 5.11. a./ ábrán a vizsgált öntvény hibahelyes szelvényrıl optikai mikroszkópon készült 

mikroképen látható, hogy az anyaghiányos hibahelyet tő alakú Al3Fe fázisok szegélyezik. A 

részben idegen anyaggal kitöltött hibahely töretérıl raszter elektron b./ c./ d./ ábrák 

mikroszkópon készült felvételek igazolják, hogy az optikai mikroszkópon látható tő alakú 

fázisok a valóságban lemez alakú kiválások. 

 

β-Fe fázis 
α-AL dendrit 
β-Fe fázis 

nemesített 
Si kiválások 

nem nemesített 
Si 

kiválás 
α-AL dendrit 
α-AL dendrit 
α-AL dendrit 
α-AL dendrit 
Al-Si-Sr tartalmú 

 olvadék 
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A β-Al 5FeSi fázis, mint primeren kristályosodó fázis, csak a metallográfiai csiszolatokon 

és az optikai mikroszkópon látható tőszerő intermetallikus fázisnak. A valóságban a β-Al 5FeSi 

fázis három dimenzióban nem tőszerő kiválás, hanem leggyakrabban sík lemezes formájú 

ugyanúgy, mint az Al3Fe fázis, de gyakran változatos virágsziromszerő formájában is 

kristályosodik (5.12. ábra).  

A 5.10.-5.12. ábrákon látható, hogy a kristályosodás során kiváló különbözı összetételő, 

lemezes szerkezető vastartalmú intermetallikus vegyület fázisoknak milyen változatos lehet a 

megjelenési formája, és arra is bemutatunk példát, hogy milyen módon tudják elısegíteni a 

porozitások kialakulását.  

A fényképeken megfigyelhetı, hogy az intermetallikus fázisok környezetében 

kristályosodáskor kialakuló porozitások felületét szinte kivétel nélkül változó morfológiájú 

oxigéntartalmú hártya vonja be. Joggal vetıdik fel az a kérdés, hogy az ilyen nagymérető 

intermetallikus fázis kiválásoknak milyen hatása van az öntvény tömörre táplálására. 

 

5.1. A kristályosodáskor kiváló intermetallikus fázisok hatása az öntvények tömörségére 
 

A kristályosodáskor kivált vastartalmú intermetallikus fázisok morfológiája azon 

túlmenıen, hogy számottevı mértékben befolyásolják az ötvözet hideg- és melegszilárdsági 

értékeit, jelentıs hatásuk van az öntvény tömörre táplálásánál is. Miért? 

Ahhoz, hogy méretpontos, a nyomáspróbán megfelelı tömör öntvényt tudjunk elıállítani, 

pontosan kell ismerni az öntött ötvözet fajtérfogat változását a hımérséklet, és/vagy az öntéstıl 

eltelt idı függvényében. 

A térfogatváltozást a napi gyakorlatban technológiai próbatesteken határozzák meg, és a 

fogyási üreg térfogata alapján állapítják meg a szükséges táplálás mértékét.  
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~ 350µm 

~ 250µm 
 

 

5.12. ábra 0,8% Fe tartalmú hipoeutektikus összetételő AlSi ötvözetbıl öntött öntvény hibás 
szelvényébıl vett minta töretfelületén látható intermetallikus zárványokról raszter elektron 

mikroszkópon készült felvételek. 
 

A technológiai próbatesteken meghatározott fogyási üreg térfogatát a konzervatív táplálási 

szemlélet egyértelmően a folyékony fém zsugorodásával és a folyékony-szilárd átalakulást 

kísérı térfogatváltozással hozza összefüggésbe. Ez a szemlélet nem veszi figyelembe azt a 

tényt, hogy az ötvözetek dermedésekor fogyási üreg a folyékony-fém kontrakcióján és a 

folyékony-szilárd átalakulást kísérı fajtérfogat változáson kívül úgy is létrejöhet, hogy az 

ötvözet kristályosodási idıtartamát részben, vagy egészben az ötvözet térfogat növekedése 

kíséri. (Korábbi vizsgálatok szerint ez a megállapítás alumínium-szilícium ötvözetekre is igaz.) 

A térfogat növekedést okozó folyamatok, az anyaghiány (a fogyási üreg) mértékét növelik és 

különbözı, a fogyással összefüggı hibák (belsı zsugorodási üreg, szövetritkulás, pontszerő 

porozitás, középvonal-porozitás, melegszakadás, melegrepedés) elıfordulási valószínőségét is 

megnöveli. A kristályosodáskor kialakuló anyaghiány megfelelı táplálási rendszer 

alkalmazásával megszüntethetı (5.13.ábra).  

A táplálásnak alapvetıen ötféle módját különböztetjük meg úgy, mint: 

1. a folyékony táplálás, 

2. a tömeg, vagy masszaszerő táplálás, 

3. a dendritközi táplálás (kristályközi táplálás), 

4. szakaszos táplálás („burts feeding”) és a 

5. szilárd táplálás, az öntvény kontrakciójából eredı pórusméret csökkenés és kis 

sőrőségő fázisok kiválása. 
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5.13. ábra Öntvények tömörre táplálásának lehetséges módjai. 

 
A „tisztán” folyékony táplálás, egy adott helyen (ami fıleg a kis hıfokközben dermedı 

ötvözeteknél jelentkezik) a likvidusz hımérséklet eléréséig tart. Ilyenkor az olvadék a 

metallosztatikus nyomás hatására áramlik a tápfejbıl a táplálandó öntvényrész felé.  

 

Tömegtáplálás: 

A szélesebb hıfokközben dermedı ötvözetek esetén a likvidusz és a szolidus hımérséklet 

közötti hımérséklet tartomány egy részében a folyékony fém és az olvadékban folyamatosan 

növekvı dendritek együtt áramlanak a tápfejbıl a táplálandó öntvényrészbe addig, ameddig a 

dendritek szilárd vázzá nem állnak össze és nem akadályozzák az olvadék és a szilárd fázis 

együttes áramlását. A táplálásnak ezt a szakaszát nevezzük tömegtáplálásnak.  

 

Dendritközi táplálás: 

A szilárd dendritágak összeállását követıen a tömegtáplálást a dendritközi táplálás váltja 

fel. A táplálásnak ebben a szakaszában a folyékony fém a dendritváz alkotta csatornákon 

keresztül áramlik az anyaghiányos helyekre. 
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Szakaszos táplálás /burst feeding/: 

A táplálás végsı szakaszában a dendritágak között kialakult póruscsatornák méretének 

beszőkülésével arányosan csökken a melegebb helyekrıl a hidegebb helyek irányába a fém 

áramlása. Idıvel a póruscsatornák mérete annyira lecsökken, hogy a folyékony fém már a 

metallosztatikus- és az atmoszférikus nyomás hatására nem tud az anyaghiányos helyre 

áramlani. A bezáródott térfogatban a folyékony fém hımérsékletének csökkenésekor a 

folyékony fém térfogata -a folyékony fém kontrakcióval arányosan- csökken és a bezáródott 

térben vákuum alakul ki. A metallosztatikus- és az atmoszférikus nyomás így összeadódik és -a 

dendritágak között beszőkült csatornán keresztül- kis mennyiségő folyékony fém tud bejutni az 

anyaghiányos helyre. Ez a folyamat szakaszosan ismétlıdhet a dermedés végéig, 

akadályoztatás esetén mikro fogyási üreg (mikropórusok) alakul ki.  

A táplálás egyes szakaszait kísérleti úton viszonylag jól el lehet különíteni az 5.14. ábrán 

látható mérési módszer segítségével. A vizsgálandó ötvözetet, egy állványon elhelyezett 

kemence tégelyébe kell önteni. A fém hımérsékletet elıször be kell állítani. Az elıírt 

hımérséklet elérése után egy tőzálló anyagból készült forgó vizsgálótestet kell az olvadékba 

leereszteni. A forgatónyomatékkal arányos mV változását lehet regisztrálni az idı, a 

hımérséklet, vagy a szilárd fázis mennyiségének a függvényében. A hımérsékletet a próbatest 

szélén és a hıcentrumban is meg lehet határozni. A próbatest hőtési sebessége szabályozható, 

mert a kemencetest a tégelyhez képest függılegesen elmozdítható. Így megfelelıen kiépített és 

szabályozott légárammal növelhetı, szigetelıanyagok segítségével pedig csökkenthetı a 

dermedési idı és dermedési sebesség. 

 

 
5.14. ábra Fémek és ötvözetek dermedési tulajdonságának vizsgálatára használható mérési elrendezés. 
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5.15. ábra Összefüggés kristályosodáskor a szilárd fázis mennyisége és a forgatónyomatékkal arányos 

mV értéke között ( a mérési elrendezés a 5.14. ábrán látható). 
  

A mérés megkezdése után a vizsgált ötvözetolvadékba leengedett forgótest 

forgatónyomatékával arányos mV értéke a kristályosodás megkezdéséig nem, ill. csak igen 

kismértékben változik, növekszik (a folyékony táplálás idıszaka). Amikor a fém hımérséklete 

eléri a likvidusz hımérsékletet, akkor a kristályosodás során az olvadékban kialakulnak a 

kristálycsírák, majd a dendritek, késıbb kialakulnak a dendrit kolóniák, melyek száma egyre 

szaporodik, vele párhuzamosan a forgatónyomatékkal arányos mV értéke határozottan elkezd 

növekedni. (A változás oka szövetszerkezet vizsgálat segítségével is nyomon követhetı, ha a 

méréssel párhuzamosan öntünk a vizsgált próbatesttel azonos mérető próbatestet, melynél a 

vizsgált próbatestnél alkalmazott hőlési viszonyokat állítunk be, és adott idıpontban a 

kristályosodást befagyasztjuk. A lehőlt próbatestrıl elkészített csiszolaton a változás 

megfigyelhetı). A mV értékének növekedése annál nagyobb, minél több dendrites kolónia 

jelenik meg a dermedı próbában (öntvények esetén ez a tömegtáplálás idıszaka).  

Amikor a kristályosodás olyan mértékben elırehalad, hogy a dendrit kristályok hálót képezve 

össze tudnak állni, akkor a forgatónyomaték értékével arányos mV értéke hirtelen megugrik, és 

adott mV érték elérésekor a kuplung old és a forgótest befagy a vizsgált ötvözetbe. A 

dendritháló összeállásának kezdetekor a tömegtáplálást felváltja a dendritközi táplálás. Vizsgált 

próbatesttel párhuzamosan öntött próba csiszolatáról készített mikroképen jól látható, hogy a 

primeren kristályosodott szilícium tartalmú dendritek összeérnek (5.15. ábra). 

A Lennart Bäckerrud (SOLIDIFICATION CHARACTERISTICS OF ALUMINIUM 

ALLOYS Vol. 2 Foundry Alloys 1990. AFS/SKANALUMINIUM) vizsgálatai szerint az öntészeti 
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ötvözetek esetén az összetételtıl függıen a dendrites kolóniák kialakulása 13-23% szilárd fázis 

megjelenésekor, a dendritháló összeállása 50-70% szilárd fázis mennyiségnél következik be. 

Ezeket az értékeket természetesen a hőtési sebesség is befolyásolja.  

Öntészeti alumínium-szilícium ötvözetek kristályosodásakor, a vastartalmú intermetallikus 

fázisok mellett, nagymérető szilícium lemezek is kiválhatnak. Ezek a kristályosodáskor kiváló 

fázisok, a dendritközi és a szakaszos táplálás idıszakában ugyanúgy, mint a vastartalmú 

intermetallikus fázisok, elzárhatják a dendritek között kialakult csatornákat, így a fémáramlás 

útját is, és így mikro-pórusok kialakulását idézhetik elı.  

Hipoeutektikus és az eutektikus összetételő öntészeti Al-Si ötvözeteknél a részben idegen 

anyaggal kitöltött anyaghiányos hibahely kialakulás valószínőségének csökkentése érdekében, 

a fentiek alapján célszerő a betétet kis vastartalmú alapanyagokból összeállítani, és/vagy olyan 

elemeket ötvözni, melyek elısegítik a kompaktabb kínai írásjelre hasonlító intermetallikus 

fázisok kiválását. Továbbá öntés elıtt, a poliéderes és a lemezes morfológiával kiváló szilícium 

elkerülésére az olvadékot Na-mal, vagy Sr-mal nemesíteni kell. 

5.2. A vastartalmú intermetallikus fázisok morfológiájának módosítása 
 

A szabványos összetételő AlSi öntészeti ötvözetek rendszerint tartalmaznak Mg-t, Fe-t, 

Mn-t, Cu-t, esetenként Cr-t is. Az természetes, hogy ezek az elemek a kristályosodáskor kiváló 

intermetallikus fázisoknak, nemcsak az összetételét, hanem a morfológiáját is megváltoztatják, 

és a vastartalmú β fázis helyett a szövetszerkezetben a metallográfiai csiszolatokon az 

intermetallikus α fázis jelenik meg, ami a leggyakrabban a „kínai írásjelekre” hasonlító 

változatos morfológiát mutat. Töreteken az ötvözet összetételtıl, a hıntartás hımérsékletétıl, a 

hıntartási idıtıl, az öntési hımérséklettıl, és az öntvény dermedési sebességétıl függıen az 

intermetallikus α fázisok igen változatos térbeli alakban jelenhetnek meg (5.16.-5.18. ábra). 

Az α-Al 15Fe3Si2 fázis nem csak kínai írásjelre hasonlító alakban fordul elı a 

szövetszerkezetben, bizonyos feltételek teljesülése esetén az α-Al 15Fe3Si2 fázis megjelenhet, 

mint poliéder. Ez akkor fordul elı, ha az α-Al 15Fe3Si2 fázis primer fázisként szilárdul meg. A 

mangánt és/vagy krómot is tartalmazó alumínium-szilícium ötvözetek kristályosodáskor a 

mangán és a króm is beépül az intermetallikus fázisba a vas mellé /α-Al(FeMnCr)Si/. 

A vas, a mangán és a króm tartalmú alumínium-szilícium ötvözetolvadékban az alumínium és a 

szilícium a vassal, a mangánnal és a krómmal nem pontosan a sztöchiometriai arányoknak 

megfelelı összetételő intermetallikus fázisokat képeznek. Ezeknek a vegyület fázisoknak a 

kémiai összetételét azért nem lehet minden esetben pontosan megállapítani, mert 
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kristályosodásukat követıen megvan annak a lehetısége, hogy a fázisok részben, vagy teljesen 

átalakuljanak, és/vagy részben oldódjanak. 

 

 
5.16. ábra α-Al(FeMn)Si kínai írásjelre hasonlító intermetallikus fázisokról optikai mikroszkópon 

N=212 x -es nagyításban készült felvétel. 
 
 

Magas oxigén-
tartalmú bevonat

Magas oxigén-
tartalmú bevonat

Magas oxigén-
tartalmú bevonat

α-AlFeMnSi
kiválás

α-AlFeMnSi
kiválás

α-AlFeMnSi
kiválás

a b

c d

Oxigéntartalmú hártyával 

bevont dendritek

Al, Fe, Mn, Si
tartalmú kiválás

 
5.17. ábra α-Al(FeMn)Si kínai írásjelre hasonlító különféle morfológiájú intermetallikus fázisokról 

raszter elektron mikroszkópon készült felvételek. 
 
A fentiekben bemutatott, nagymérető intermetallikus fázisok már nagy valószínőséggel a 

szekunder öntészeti tömbgyártáskor kialakulnak. Az öntészeti ötvözet tömbökben lévı 

nagymérető intermetallikus fázisok a formaöntödében az olvasztás és hıntartás idıtartama alatt 

nem mindig tudnak feloldódni, de annak sincs meg minden esetben a feltétele, hogy a vasban 

dús intermetallikus fázisok leülepedjenek a kemencében.  

 

α-Al(FeMn)Si 
típusú „kínai 

írásjelre” hasonlító 
intermetallikus fázis 
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vastartalmú intermetallikus fázis Al-Si 

öntészeti ötvözetben.

~150 µm

részben 

idegenanyaggal 

kitöltött 

anyaghiányos 

hibahely

 
5.18. ábra 0,8% Fe tartalmú hipoeutektikus összetételő AlSi ötvözetbıl öntött öntvény hibás 

szelvényébıl  vett minta csiszolatáról készült mikrokép. 
 

A fentiekhez hasonló mérető intermetallikus fázisok csak akkor tudnak feloldódni, ha 

az olvasztási hımérsékletet tartósan 900 °C fölött tartjuk. Erre, a formaöntödékben több ok 

miatt nem kerülhet sor, mert: 

- az olvadék hımérséklet emelkedésével arányosan növekszik az ötvözet alkotóinak a  

leégése  

 - a hımérséklet emelkedésével arányosan növekszik az oldott hidrogén mennyisége 

 - a túlhevítéssel arányosan növekszik az olvasztás költsége és a falazat ill. a  

              tégelyfogyás stb.. 

Üzemi tapasztalatok szerint az Al-Si ötvözetek vastartalmának növekedésével arányosan 

növekszik kristályosodáskor az ötvözetek porozitási hajlama (5.19.–5.20. ábrák). 

        
5.19. ábra                                                                        5.20. ábra 

Porozitás változása a vastartalom                                   Összefüggés a porozitás 
          függvényében AlSi9Cu3 ötvözetnél.                         és a szakítószilárdság értéke között. 

 

Mondolfo és társai szerint az olvadék öntés elıtti 300-400˚C-os túlhevítésével lehet 

csökkenteni az olvadékban lebegı intermetallikus fázisok kristálygócainak számát, és a 

meglévık méretét. Kísérleteik során azt tapasztalták, hogy a túlhevített olvadékból öntött 
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öntvények kristályosodásakor a vasban gazdag intermetallikus fázisok száma és azok méretei 

kisebbek, mint a túlhevítés nélküli olvadékból öntötteké, továbbá a jelentısen túlhevített 

olvadék kristályosodásakor „kínai írásjelre” hasonlító α-fázis keletkezik, a lemezes szerkezető 

β-fázis helyett. 

Az ötvözetolvadék sőrőségétıl nagyobb sőrőségő, különválásra hajlamos vas- és 

mangántartalmú intermetallikus fázisok egyik legfontosabb forrása a betétanyag. A 

betétanyaggal az olvadékba kerülı nagyobb mérető intermetallikus fázisok, elıbb-utóbb 

leülepednek a tégely ill. kemence aljára, ahol megtapadhatnak.  

A betétanyagban lévı kismérető intermetallikus vegyület fázisok, ill. kristálycsíráik az 

olvasztás és a hıntartás alatt az olvadékban lebegnek, és a helyi viszonyoktól függıen méretük 

növekszik. Amikor elérnek egy kritikus méretet, lesüllyednek az olvasztó berendezés aljára. A 

leülepedı fázisok a kemence alján „szilícium iszapot” képeznek és megtapadnak a tégely, ill. a 

kemence alján, ahol foltokban, vagy összefüggıen kemény tapadványokat képeznek.  

A tégely aljára lesüllyedt kiválások egy része: 

 a fürdımozgással járó metallurgiai mőveletek alkalmával elkerülhetetlenül ismét 

„felkerülhet” az olvadékba és ott hosszabb rövidebb idejő lebegés után ismét lesüllyed, 

(részben ezért alakult ki az az üzemi gyakorlat a fémöntödékben, hogy az intenzív 

fürdımozgással járó metallurgiai mőveleteket mindig egy pihentetés követ.) 

a másik része: 

 úgy tapad meg kemény kiválásként a kemence alján, hogy az intenzív fürdımozgás már 

nem tudja ismét lebegı állapotba hozni. 

A tapadványokat a tégely aljáról és faláról a tégely kiürítése után rendszeresen el kell 

távolítani! Az intermetallikus kiválások csíráinak kialakulását segítheti elı az a szabálytalan 

üzemi gyakorlat, amikor az olvasztó vagy az öntıkemencébe közvetlenül -elımelegítés nélkül- 

hideg betét adagolására kerül sor. Ilyenkor a hideg betét környezetében az olvadék hirtelen 

lehől, az olvadék rákristályosodik a frissen adagolt hideg betétre, és a rendelkezésre álló rövid 

idı alatt megvan a lehetısége annak, hogy a hirtelen lehőlt zónában kialakuljanak az 

intermetallikus zárványok új csírái. A megszilárdult réteg visszaolvadása után az 

intermetallikus zárványok kialakult csírái a beolvadást követıen rendszerint nem tudnak 

feloldódni, vagy azért, mert nincs elegendı idı a beoldódására, vagy azért, mert az olvasztási 

ill. hıntartási hımérséklet alacsony. A megszilárdult réteg és az adagolt betét beolvadása után 

az olvadék pihentetése, ill. hıntartása alatt a kialakult új csírák is tovább növekedhetnek, ha 

nem tudnak leülepedni, akkor megvan annak a lehetısége, hogy öntéskor a formaüregbe 

kerüljenek.  
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Az öntvénybe került intermetallikus zárványok méretüktıl és eloszlásuktól függıen rontják az 

öntvény tömörre táplálás esélyeit, elısegítik a porozitás, a szövetritkulás és a mikrorepedések 

kialakulását, továbbá rontják az öntvény megmunkálhatóságát és a szilárdsági tulajdonságokat 

is. Az ötvözetolvadék iszapképzıdésének kezdı hımérséklete a 2.21.ábra alapján határozható 

meg az olvasztási, ill. hıntartási hımérséklet és az ötvözet iszap faktorának függvényében. Az 

iszap faktor értékét az ötvözetolvadék vas-, mangán- és krómtartalma határozza meg, a 

következı összefüggés szerint: 

   iszap faktor = Fe (%) + 2Mn (%) + 3Cr (%) 

A vas káros hatásának kompenzálására a szakirodalomban ajánlott mangán mennyiségét 

illetıen megoszlanak a vélemények. Üzemi tapasztalatok szerint egyre inkább általános 

gyakorlat, hogy a vas káros hatásának kompenzálására a mangánt az alábbi összefüggés szerint 

határozzák meg: 

 

% Mn > ½ Fe % 

 
5.21. ábra Összefüggés a hımérséklet és az olvadék iszap faktora között. 

 
A fent ismertetett összefüggés szerint számított mangántartalom esetén is megvan annak a 

lehetısége, hogy az α-Al 15(FeMn)3Si2 fázis mellett még némi β-Al 5FeSi fázis is 

kristályosodjon. Ennek az a magyarázata, hogy az intermetallikus fázisok megjelenése az 

érintett elemek arányán túl, a lehőlési sebességtıl és az ötvözet többi alkotóitól és azok 

mennyiségétıl is függ. Ezek a kölcsönös kapcsolatok ma még nem ismertek pontosan.  

Öntészeti alumínium-szilícium ötvözeteknél a vas káros hatásának kompenzálására elvileg 

használható a króm ötvözése is, igaz erre az üzemi gyakorlatban nagyon ritkán kerül sor. Króm 

jelenlétében az Al3Fe és az Al5FeSi lemez alakú fázisok helyett a kínai írásjelre hasonlító 

Al 13(FeCr)4Si4 fázis képzıdik kristályosodáskor, ami tulajdonképpen megegyezik az Al15Fe3Si2 
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fázissal, amelyrıl már korábban is szó volt. Az Al13(FeCr)4Si4 intermetallikus fázis 

keménysége a vegyületbe beépülı króm mennyiségével arányosan növekszik, ugyanakkor az 

ötvözet nyúlása az intermetallikus fázis morfológiájának módosulása miatt növekszik.  

Üzemi gyakorlatban az intermetallikus fázisok módosítására a króm ötvözését tudatosan 

azért nem használják, mert a króm növeli az intermetallikus fázis(ok) keménységét és 

intenzíven elısegíti a „szilícium iszap” képzését is. 

Primeren króm ötvözésére csak a nagyszilárdságú alakítható ötvözetek gyártásakor kerül sor. 

Ezek a termékek amortizálódás után visszakerülnek a szekunder öntészeti ötvözetet gyártó 

üzemek adagterére. Mivel a krómot a szekunder öntészeti ötvözetek gyártásakor nem tudják 

eltávolítani, a krómtartalom szintje a körforgások során emelkedik. A szekunder öntészeti 

ötvözetek krómtartalmát csak hígítással lehet csökkenteni.  

Azokban az öntödékben, ahol a betét összeállításához szekunder öntészeti ötvözeten és 

visszajárón kívül vásárolt amortizációs hulladékot is használnak, ott az olvadék krómtartalmát 

fokozottabban kell figyelni azért, hogy az iszapfaktor szintje ne haladja meg az elıírt szintet. 

Magnéziumtartalmú alumínium-szilícium ötvözetek kristályosodásakor a finomeloszlású 

α-fázis mellett gyakran megtalálható az Al8Mg3FeSi6 összetételő, a β-fázistól kedvezıbb 

morfológiájú p-fázis is. A p-fázis a hı hatására gyakran átalakul, leginkább α-fázissá. 

Öntészeti ötvözeteknél elvileg kobaltötvözéssel is lehet módosítani, a vastartalmú 

intermetallikus fázisok kedvezıtlen morfológiáját, de valamivel nagyobb koncentrációban kell 

ötvözni, mint a mangánt ahhoz, hogy a vasban dús intermetallikus fázisok gömbszerő alakban 

jelenjenek meg. Üzemekben ilyen célra a kobaltot drágasága miatt nem alkalmazzák.  

A berillium szintén beépülhet a vasban dús kedvezıtlen morfológiájú intermetallikus 

fázisokba kristályosodáskor, a kiváló Al4Fe2Be5 kompakt „gömbölyő, gömbös vagy 

gömbszerő” fázist alkotva kedvezıbb alakú a vastartalmú β- és az α-fázisétól, ehhez minimum 

0,4%-os mennyiségben kell ötvözni. Berillium ötvözésekor fokozott gondossággal kell eljárni, 

mert gızei egészségre károsak.  

A fentieken kívül a vas káros hatásainak semlegesítésére lehet használni a molibdén, a nikkel 

és a kén ötvözését is, de üzemi használatukra nem kerül sor, annak ellenére, hogy egyes 

szerzık szerint a molibdén ötvözése hatékonyabb, mint a mangáné. 

A vasban dús intermetallikus fázisok kedvezıtlen hatását elméletileg ötvözésen kívül az 

öntvények szolidusz hımérséklethez közeli hımérsékleten végzett hıkezelésével is lehet 

csökkenteni. A probléma ilyenkor az, hogy a szabványos ötvözetek esetén a szolidusz 

hımérséklet közelében végzett hıkezeléskor a kristályhatárokon olvadás, „gyöngyözıdés” 
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következhet be, ami a szilárdsági értékek csökkenését eredményezi, így a módszer 

alkalmazhatósága erısen korlátozott. 

A króm és a cirkon a közepes és a nagyszilárdságú alakítható alumíniumötvözetek szokásos 

ötvözıi. A króm 0,5%-ig, a cirkon 0,1%-ig növeli az alumínium szilárdságát. Az ólom a 

forgácsolhatóságot javítja, de a hideg- és meleg szilárdsági értékeket csökkenti.  

 

 Az alumínium-króm biner rendszer esetén (5.22. ábra): 

 

- a kristályosodás jellege:       peritektikus 

- a vas maximális oldhatósága a peritektikus hımérsékleten (cmax):  0,77 % 

- a binér rendszer peritektikus hımérséklete (TP):    661 °C 

- a binér rendszer kristályosodásakor kiváló második fázis (x):  CrAl 7 

 

 
5.22. ábra Alumínium-króm egyensúlyi diagram részlete. 

 

Az alumínium-cirkon biner rendszer esetén (5.23. ábra): 

 

- a kristályosodás jellege:       peritektikus 

- a cirkon maximális oldhatósága az peritektikus hımérsékleten (cmax): 0,28 % 

- a binér rendszer peritektikus hımérséklete (TP):    660,5 °C 

- a binér rendszer kristályosodásakor kiváló második fázis:   Al3Zr 

 

A vas, a króm és a cirkon ötvözık közös tulajdonsága, hogy a szobahımérsékleten 0,01%-nál 

is kisebb az oldhatóságuk. Az üzemi gyakorlatban megvalósítható hőtési sebességeknél közel 

teljes bevitt mennyiségük oldatban marad. 
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5.23. ábra Alumínium-cirkon egyensúlyi diagram részlete. 

 
A kadmium és az ólom 

A kadmium és az ólom ötvözık monotektikus folyamatban különülnek el az olvadékban, 

majd önálló fázist alkotva színfémként dermednek meg. Mind a két fém az alakíthatóságot 

erısen rontja, de a forgácsolhatóságot javítja. 

 
Az alumínium-kadmium biner rendszer esetén: 

 

- a kristályosodás jellege:       monotektikus 

- a kadmium maximális oldhatósága a monotektikus hımérsékleten (cmax): 0,47 % 

- a binér rendszer eutektikus hımérséklete (TM):    649 °C 

- a binér rendszer kristályosodásakor kiváló második fázis (x):  Cd 

 

Az alumínium-ólom biner rendszer esetén (5.24. ábra): 

 

- a kristályosodás jellege:       monotektikus 

- az ólom maximális oldhatósága a monotektikus hımérsékleten (cmax): 0,2 % 

- a binér rendszer monotektikus hımérséklete (TM):    658 °C 

- a binér rendszer kristályosodásakor kiváló második fázis (x):  Pb 
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5.24. ábra Alumínium-ólom egyensúlyi diagram részlete. 

 

A berillium  

A berillium 0,001...0,2% mennyiségben adagolva az olvadékhoz, csökkenti a 

fürdıfelszínen elsısorban a Mg, valamint az Al oxidálódását. Az ötvözött berillium 

jelentéktelenül, de javítja az ötvözet szilárdságát.  
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6. Öntészeti alumíniumötvözetekben elıforduló zárványok forrása 
 

A hidrogén az egyetlen olyan gáz, amely bármilyen mértékben oldható az alumíniumban 

és az alumíniumötvözetekben. Sajnos a hidrogén elég könnyedén és jelentıs mértékben oldódik 

az alumíniumötvözet olvadékokban, ennek eredményeként gyakorlatilag minden 

alumíniumötvözet olvadék valamilyen mértékben tartalmaz oldott hidrogént. A hidrogén 

tartalom növekedése az öntvényselejt növekedésében jelentıs szerepet játszik azért, mert 

kristályosodáskor az oldott hidrogén jelentıs része felszabadul, és porozitást eredményez. Ezért 

kellı figyelmet kell fordítani arra, hogy az olvadéknak minél kisebb lehetısége legyen a 

gázfelvételre. A hidrogén jelentıs része a betétanyaggal, az adalékanyagokkal, továbbá a 

fémolvadékkal érintkezı atmoszférából, és a szerelvények felületén megtapadt nedvességbıl 

kerül az ötvözetbe (6.1. ábra). 

Természetesen a betétanyaggal nem csak hidrogén, egyéb fémes és nemfémes szennyezık is 

bekerülnek az olvadékba, melyeket öntés elıtt el kell távolítani valamelyik ismert fémtisztítási 

eljárással. Azt tudni kell, hogy a gáz halmazállapotú (hidrogén) és a fémes és nemfémes 

szennyezık közül az utóbbiak jelentenek nagyobb veszélyt az öntvények szilárdsági 

tulajdonságaira. Szerencsénkre a fémtisztításkor a fémolvadékból az oldott gáz, valamint a 

fémes és a nemfémes szennyezık együtt távoznak. Gyártás közben egyszerőbben, de fıleg 

olcsóbban és gyorsabban lehet a gáztartalom szintjének változását mérésekkel ellenırizni, mint a 

szilárd halmazállapotú zárványok mennyiségét. Ez az oka annak, hogy a mindennapi 

gyakorlatban fémtisztításkor elsısorban a fémben oldott hidrogén szintjérıl, és annak hatásáról 

esik több szó, a fémes és nemfémes zárványok szerepe nem kerül annyira elıtérbe. A késıbbiek 

során erre az anomáliára még visszatérünk, de most mindezek elıtt a hidrogén szerepérıl lesz 

szó. 
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6.1. ábra Alumínium-ötvözetekben oldott gázok lehetséges forrása. 

 

Alumínium-hidrogén biner rendszer: 

 - a hidrogén maximális oldhatósága (cmax):  0,000004% 

 - kristályosodáskor megjelenı fázis (x):  H2 gáz 

 

6.1. táblázat Az alumínium hidrogén oldó képessége 1 bar nyomáson. 
 

 
 
Az alumíniumban oldott hidrogén mennyisége a Sieverts törvény alapján határozható meg:   

Q C p
H

= ⋅2
2

 

ahol a: 
 Q:     az olvadékban oldott hidrogén mennyisége  

            ( %,  ppm, cm3H2 /100g alumínium) 
C:       állandó 
 
 
 
 

Halmazállapot Hımérséklet (°C) Hidrogéntartalom  
(cm3H2/100g Al-ötvözet) 

300 0,001 
500 0,0125 szilárd 

660 szilárd 660 0,036 
folyékony 0,69 

700 0,92 
750 1,23 
800 1,67 
850 2,15 

folyékony 

900 2,18 
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Az oldott hidrogén parciális nyomása: 
 

lgQH2
=

1

2 2
lg p

A

T
BH + +  

 

A és B: állandó, melynek értéke az alumínium halmazállapotától függ 

400 - 660°C tartományban 

lgQH2
=

1

2

3042
0,459

2
lg p

TH − +  

660 - 1050 °C között 

lgQH2
=

1

2

3086
1 467

2
lg ,p

TH − +  

 
A hidrogén oldódását elısegítik (6.2. ábra) a:  
 

Mg, Ti, Na, Sr, Ca, Li és a nyomelemek 
 
csökkentik (6.2. ábra) a hidrogén oldódását a: 
 

Cu, Mn, Ni, Si, Fe, Zn, Sn. 
 

 
6.2. ábra Alumíniumötvözet hidrogéntartalmának változása különféle ötvözık mennyiségének 

függvényében. 
 

Az 6.3. és 6.4. ábrák tanulsága szerint a hımérséklet növekedésével kismértékben 

növekszik a szilárdfémben oldott hidrogén mennyisége, 660°C-on eléri a 0,05cm3 H2/100g fém 

szintet. Amikor a fém hımérséklete elérte a szolidusz hımérsékletet, akkor a szolidusz és 

likvidusz hımérséklet közben az Al ill. Al-ötvözetek hidrogén oldékonysága ugrásszerően 

megnövekszik. A szilárd-folyékony átmenet során az oldott hidrogén mennyisége eléri a 0,43 

cm3 H2/100g fém szintet, majd a likvidusz hımérséklet felett az ötvözetolvadékban a további 
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hımérséklet növekedéssel arányosan növekszik a hidrogén oldékonysága. Öntést követıen az 

Al-ötvözetben oldott hidrogén oldhatósága, az olvadék hımérsékletének csökkenésével 

arányosan csökken. A csökkenı hımérséklető olvadékban a -likvidusz hımérséklet eléréséig- 

hidrogéngáz oldhatóságának csökkenése miatt, az olvadék hidrogénben túltelítetté válik és 

H2-buborékok válnak ki az olvadékban. Mivel a hidrogéngáz oldhatósága a folyékony, illetve a 

szilárd Al-ban jelentısen különbözik (6.3. és 6.4. ábra), ezért a fém megszilárdulásakor, -a 

likvidusz és a szolidusz hımérséklet közben- a hidrogén átdiffundálódik a megszilárduló 

fázisból a folyadék fázisba, ami egyre dúsabb lesz a gázra nézve. Amennyiben az új 

gázbuborék létrejöttéhez szükséges feltételek adottak, úgy elindul a hidrogén-buborék 

képzıdése. 

A primer alumíniumötvözet olvadék hidrogéntartalma az öntési hımérsékleten 0,25-0,35 

cm3H2/100g fém tartományba esik, míg a hulladékfémbıl olvasztott ötvözeteknél az öntési 

hımérsékleten már 0,45-0,50 cm3H2/100g fém hidrogéntartalom is elıfordulhat. Ipari 

tapasztalatok szerint általában 0,10-0,20 cm3H2/100g fém az a határ, amely fölött a 

megdermedı öntvényben a hidrogén gázhólyagok formájában anyagfolytonossági hiányt okoz. 

Ezt a határt jelentıs mértékben befolyásolja az ötvözet összetétele és a lehőlés sebessége is. A 

fent említett hidrogéntartalom küszöb alatt jelentkezı porozitás döntıen a dendritközi és a 

szakaszos táplálás hiányosságának köszönhetı. 

Az 6.3. és az 6.4. ábrán a technikai tisztaságú Al, továbbá az alakítható Al-ötvözet, valamint 

néhány AlSi ötvözet oldott hidrogéntartalom változását mutatja be a hımérséklet 

függvényében. Az oldott hidrogén mennyisége (H2 cm3/100g alumíniumötvözet) kétalkotós 

alumínium-réz és alumínium-szilícium ötvözetek esetén az összetétel és a hımérséklet ( T, °K) 

függvényében az 6.2. táblázatban feltüntetett összefüggések szerint változik (Opic, W.R. és N. 

J. Grant. Transaction AIME 188 (1950) 1234-1241). 

Al és Al-ötvözet olvadékok, megnövekedett hidrogéntartalmának egyik fı okozója a levegı 

relatív páratartalma és a füstgáz vízgız(vízgáz) tartalma. A folyékony Al a vízgızt(vízgázt) 

bontja; a létrejövı atomos hidrogén gyorsan oldódik az Al olvadékban, a képzıdı oxigén pedig 

exoterm reakció során alumínium-oxidot képez az alábbi reakció szerint: 

 
Al + 3 H2O = Al2O3 + 6H 
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6.3. ábra                                                                  6.4. ábra 

Al-ban és alakítható Al-ötvözetben                    Különbözı összetételő öntészeti Al-Si 
oldott hidrogéntartalom változása                 ötvözetben oldódó hidrogén mennyisége a 

a hımérséklet függvényében.                                      hımérséklet függvényében. 
 

6.2. táblázat Hidrogén oldódását a hımérséklet függvényében leíró egyenletek különbözı összetételő 
alumínium-réz és alumínium-szilícium ötvözeteknél. 

Alumínium-rézötvözet 
2% Cu lg Q = -2950/T+2,90 
4% Cu lg Q = -3050/T+2,94 
8% Cu lg Q = -3150/T+2,94 
6% Cu lg Q = -2950/T+2,57 

Alumínium-szilíciumötvözet 
2% Si lg Q = -2800/T+2,79 
4% Si lg Q = -2950/T+2,91 
8% Si lg Q = -3050/T+2,95 
16% Si lg Q = -3150/T+3,00 

 
Az Al2O3 az olvadék felszínén többé-kevésbé tömör oxidréteget képez az olvadékban 

jelen lévı ötvözıelemek oxidjaival együtt. A gyakorlatból ismert, hogy nyirkos idıjárás 

és/vagy magasabb környezeti hımérséklet esetén a levegı megnövekedett vízgıztartalmának 

köszönhetıen több hidrogén oldódik az olvadékban, ami helytelen gáztalanítás esetén 

dermedéskor megnövekedett gázporozitást eredményez. A levegı páratartalma általában 

17g/Nm3, ami a vízgız kb. 1-2 hPa parciális nyomásának felel meg. Kirívó esetekben 

megnövekedhet a levegı nedvességtartalma akár 40g/Nm3-re is, ami 6 hPa vízgıznyomásnak 

felel meg (35 °C, 100%-os páratartalom). Mindebbıl elméletileg 10 cm3/100g-os 

hidrogéntartalom is kialakulhat az olvadékhımérséklet függvényében. A fosszilis 

tüzelıanyagokkal főtött olvasztókemencék főtıgázának vízgız(vízgáz) tartalma még ennél az 

értéknél is nagyobb lehet. Az extrakönnyő főtıolaj teljes elégetésekor 12,5 térf.%, 

földgáztüzelés esetén 19,5 térf.% vízgız(vízgáz) keletkezik, ami 125-195 hPa parciális 

nyomásnak felel meg.  

Az elmondottak szerint -olyan esetekben amikor a füstgázok közvetlenül érintkeznek a 

olvadékkal- az alumíniumolvadékok hidrogéntartalmának meghatározó forrása a 

vízgıztartalmú főtıgázok. Az olvadék hidrogéntartalma ilyen esetekben (szélsıértékként) 
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elérheti az 1-2 cm3/100g-os értéket is. Olvasztás és hıntartás során oldódó hidrogén több mint 

90%-a kristályosodáskor felszabadul, és porozitást okoz. A hidrogén okozta porozitás értékét 

az öntvény dermedési sebessége jelentıs mértékben befolyásolja.  

Öntészeti alumínium-szilícium ötvözetolvadék tisztítási hatékonyságának vizsgálatakor, a 

mindennapi öntödei gyakorlatban rendszerint, csak a fémolvadék gáztartalmának ellenırzésére 

szorítkoznak. Ennek alapvetıen az az ismert jelenség az oka, hogy az idegen anyagot, fémes 

ill. nemfémes szennyezıket és oxidzárványokat tartalmazó alumíniumöntvényekben mindig 

megtalálható a „gázporozítás” is, (ennek bıvebb taglalására az „Alumínium és az alumínium-

ötvözetek olvasztásakor lejátszódó folyamatok.” cimő fejezetben kerül sor).  

Ismeretes, hogy az alumíniumöntvény gyártás területén, a ma ismert oxigéntartalom 

meghatározási módok bonyolult és idıigényes mérések. Amikor mégis vizsgálatára kerül sor, 

akkor is inkább a summa zárvány mennyiséget határozzák meg. Értelemszerően ilyenkor nem- 

csak az oxidok mennyiségének meghatározása történik meg, hanem a nitridek, karbidok stb. 

együttes mennyiségét is mérik, majd utólagosan történik az egyes zárványok szétválogatása.  

Az alumíniumötvözet olvadékban leggyakoribb nemfémes szennyezık az alábbiak: 

- oxidok (Al2O3, MgO), 

- spinellek (Mg2AlO4), 

- karbidok (Al2C2, TiC, SiC, CaC2), 

- nitridek (AlN, Mg3N2), 

- szulfidok (Al2S3), 

- foszfidok (AlP), 

- exogén zárványok (Fe, Si, Al oxidjai, karbidjai), 

- sók (kloridok, fluoridok), 

- boridok (TiB2, VB2, ZrB2). 

Az olvadékban elıforduló oxidok és nitridek többnyire gömb alakú szemcséket képeznek, a 

spinellek szálas szerkezetőek. Ez utóbbiak jelentısen rontják a fém öntészeti tulajdonságait. A 

boridok agglomerálódási hajlamuk és nagy mikrokeménységük miatt nagyon kedvezıtlen 

zárványok, úgy az öntvények szövetszerkezetében, mint az alakítható ötvözetekben. 

Úgy a kohóalumínium olvadékban, mint a szekunder ötvözet elıállításakor a fémolvadékban, 

olvadt állapotú zárványok (pl. MgCl2, LiCl) is elıfordulhatnak, melyek eltávolítása a 

fémtisztítás folyamán nem sikerül mindig tökéletesen, ezek szemcseméret tartománya 0,1-5 

mikron.  
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A legfinomabb (0,2-30 mikronos) oxidrészecskék az elektrolízisbıl, a közepes méretőek (50-

100 mikron) az öntödei kemencékbıl származnak. A 200 mikronnál nagyobb, durva 

oxidhártyák öntéskor, a fém turbulens áramlása miatt felszakadó oxidburokból kerülnek az 

öntött anyagba. Alakítható ötvözetek elıállításakor a leggyakoribb szennyezı zárványok 

szemcsemérete az 1-30 mikron tartományba esik.  Az alumíniumötvözet olvadékban elıforduló 

nemfémes szennyezıket és azok szokásos méreteit a 6.3. táblázatban foglaltuk össze. A 

zárványméretek a néhány mikrométeres részecske alaktól a néhány milliméteres alakig 

terjedhetnek. 

 

6.3. táblázat Al-ban és Al-ötvözetekben leggyakrabban elıforduló zárványok alakja, méretük és 
sőrőségük. 

Zárványfajta Megjelenési forma Méret [[[[µµµµm]]]] Valódi sőrőség 
[[[[g/cm3]]]] 

Al 2O3 szemcse 0,2-30 3,97 

Al 2O3 hártya 10-5000 3,97 

MgO szemcse 0,1-5 3,58 

MgO hártya 10-5000 3,58 

MgAl 2O4 szemcse 0,1-5 3,6 

MgAl 2O4 hártya 10-5000 3,6 

SiO2 szemcse 0,5-5 2,66 

Al 4C3 szemcse 0,5-25 2,36 

SiC szemcse 0,5-25 3,22 

AlN hártya-szemcse 10-50 3,26 

TiB 2 aggl. szemcse 1-30 4,50 

Sók (kloridok fluoridok) szemcse 0,1- 5 1,98-2,16 

 

A zárványok általánosan káros hatása az öntvények teherviselı keresztmetszetének 

csökkentése, továbbá az, hogy a zárványok éles sarkaiknál jelentıs feszültségkoncentrációt 

idéznek elı, amelynek következtében megnı a kifáradási és ridegtörési hajlam.  

Öntvények esetében külön gondot okozhat az, hogy a különbözı morfológiájú és kémiai 

összetételő fémes és nemfémes zárványok, kemény szemcsék, porózus oxidhártyák, gócokba 

összegyőlve is jelentkezhetnek, amik megmunkálás során is gondot jelentenek 6.4. táblázat. 
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6.4. táblázat Öntészeti alumíniumötvözetekben elıforduló fémes vegyületek összetétele és 
mikrokeménysége. 

 
Fémes vegyület jele 
 

 
Mikrokeménység 

(5p ~ 0,05 N) 
Al 4Cu, Al6CuMg4, 

 
200.....300 

Al 8Mg3, Al3V, 
 

         300.....400 
 

Al 2Mg2Zn3, Al5CuMg, Mg2Si,  Al5Cu2Mg8Si2, 
 

400.....500 
 

Al 7Zr, Al 6Mn, Al 2Cu Al9Fe2Si2, (AlCrMg)T*  Mg 2Si 
 

500......600 
 

Al 5CuFe, Al17Cu17Zn6, (AlFeNi)T*  Al 5FeSi,  Al15(FeMn)3Si2, 600......700 

Al 20Cu2Mn 3, Al6Mn-Fe szilárdoldat, Al11Cr 2, Al3Ni, Al 4Mn, Al 3Fe, 
 

         700......800 
 

Al 6Cu3Ni ,  Al3Fe,  Al10Mn 2Si,  Al3Ni2, 
  

         800......900 
 

Al 3CuNi, Al 3Cu3Ni, Al 15Cu4Ni, 
 

         900.....1000 
 

Al 3Ni2, Si, AlSb, AlSiFeMnCr 
 

         1000 felett 
 

T* ismeretlen stöchiometriai összetételő ternérfázis 
 

 

6.1. Al-Si ötvözet olvadékban oldott hidrogén mennyiségének meghatározása 
 

Gyártás közben egyszerőbben, de fıleg olcsóbban, megbízhatóbban és gyorsabban lehet a 

hidrogéntartalom szintjének változását mőszeres mérésekkel ellenırizni, mint az olvadékban 

elıforduló szilárd halmazállapotú zárványok mennyiségét. Ez az oka annak, hogy a mindennapi 

gyakorlatban, fémtisztításkor elsısorban a fémben oldott hidrogén szintjérıl és annak hatásáról 

esik több szó, mint az ötvözet szilárdsági tulajdonságait kedvezıtlenül befolyásoló fémes és 

nemfémes zárványokról. Képlékenyalakítási célra gyártott „H” és „S” tuskók gyártásakor az 

olvadék hidrogéntartalom szintje indikátorként szerepel, mert ha a hidrogéntartalom az elıírt 

értékhatár alatt van, akkor biztos, hogy a Ca-, K-, Li- és a Na-tartalom is a megengedett 

értékhatár alatt van. Formaöntödékben a hidrogéntartalom mért értékét szintén a fémolvadék 

tisztasági fokának tekintik. A hidrogéntartalom meghatározásakor alkalmazott kvalitatív és 

kvantitatív módszereket a következıkben tekintjük át. 
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6.1.1. A hidrogéntartalom meghatározása alkalmazott kvalitatív és kvantitatív módszerekkel 
 
Röntgen radiográfiás eljárás 

Roncsolásmentes vizsgálati módszer, az iparban nagyon elterjedt. Hátránya, hogy nem 

tesz különbséget a gázporozitások és a mikrolunkerek között. A röntgenvizsgálat után a filmen 

a hibahelyek, így a porozitás is fekete foltként, ill. pontként jelenik meg, így helye 

meghatározható.  

 

Technológiai próba (pogácsa próba) 

Az alumínium hidrogéntartalmának legegyszerőbb és legrégebben használt közvetett 

szakaszos ellenırzı módszere a kiöntési próba öntése. A kiöntési próbával az olvadék 

hidrogéntartalmának ellenırzése úgy történik, hogy az olvadékból kanállal kiveszünk kb. 100 g 

folyékony fémet, és azt egy 100…200°C-ra felmelegített, elektróda-szénbıl, grafitból, 

maghomokból vagy tőzállóanyagból (pl. samott téglából) készült formába öntjük. A fém 

dermedése a forma alsó részétıl felfelé halad, mialatt a fém hidrogén oldóképessége csökken, 

az oldott gáz (a hidrogén) a hımérséklet és a gázoldóképesség csökkenés következtében kis 

buborékok alakjában felszabadul.  

A gázbuborékok amikor felszín közelébe kerülnek, áttörik a próbaöntvény felületén lévı 

oxidréteget, és vagy elpattanva gombostőfej nagyságú kráterszerő kiemelkedéseket alkotnak, 

vagy csak kitüremkedés, kismérető dudort képeznek a próbatest felszínén. A kráterszerő 

képzıdmények és a hólyagocskák méretébıl és számából viszonylag pontos következtetéseket 

vonhatunk le az olvadék tisztasági fokáról ill. gáztartalmáról. 

A csonka kúp alakú próbatest méretei az 6.5. ábrán látható: 

 
6.5. ábra „Kiöntési próba” öntéséhez használt grafitforma metszete. 

 

A próbatest üzemszerő kiértékelésére, a felület milyenségét figyelembe véve számozásokat 

vehetünk igénybe: 
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 pl.  - 0 a szám, amikor a próbatest felülete teljesen buborékmentesen dermed  

- az 5-ös szám hólyagocskákkal teljesen befedett próbatest felületet jellemez  

- az 1-4-ig számok a két határ közötti értékeket képviselik, a próbatest felületén 

látható hólyagok mennyiségének növekvı sorrendjében. 

A kiöntési próba eredménye csak kvantitatív jellegő információt ad, ezért a vizsgálati módszert 

elsısorban formaöntödékben használ(ták)ják, (tuskóöntödékben nem alkalmazott módszer).  

A megszilárdult próbatest felület összehasonlítása az olvadék minısítésének legegyszerőbb 

formája, nem az oldott szennyezık mennyiségének meghatározására szolgál, csupán 

összehasonlító jellegő gyártásközi ellenırzı módszer. A tapasztalattal rendelkezı személy saját 

szakértelmére hagyatkozva értékeli a próbák felületét és a látottak alapján határozza meg az 

olvadék tisztaságának mértékét. Üzemekben ezt az összehasonlító vizsgálati módszert 

elsıdlegesen a:  

„jó / nem jó”  vagy „megfelel/nem felel meg” 
 

alapján végrehajtott tesztként használják, hogy így tegyék egyértelmővé azt, hogy azonos 

feltételek mellett zajlott le az öntés. Voltak olyan idıszakok, amikor az üzemek a nagyobb 

sorozatban gyártott termékekhez, a kiöntési próbatest öntésével párhuzamosan, 

kutatóintézetekkel olyan próbatest sorozatokat is készítettek, melyeknek mőszeres méréssel 

meghatározták a hidrogéntartalmát is. A termékek további gyártásakor már csak az etalonokat 

használták a tisztasági fok meghatározásához. 

 

Straube-Pfeiffer vákuumpróba 

A kiöntési próbán kívül a hidrogéntartalom szakaszos ellenırzésére korábbi években 

rendszeresen, -de esetenként még ma is-, a Straube-Pfeiffer rendszerő „vákuumpróbát” is 

használták, ennek korszerősített változata a sőrőség-index meghatározása. 

 

Dardel eljárás 

A Dardel eljárás az elsı buborék elvén mőködı eljárás. Hazánkban is ismert kvantitatív, 

gyors gázmeghatározó eljárás. A 6.6. ábrán a gázmeghatározó mőszer elvi vázlata látható:  
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6.6. ábra Dardel készülék vázlata. 

 

A mintában lévı oldott gáztartalom a Sieverts törvény értelmében bizonyos hımérsékleten és 

nyomáson felszabadul. (Az alábbi összefüggés érvényességi területe: 660-1050°C) 

       lgQH2
=

1

2

3086
1 467

2
lg ,p

TH − +  

 

Az eljárás az Al-H2 rendszer oldékonysági viszonyaiból a túltelítettség hatására fellépı 

buborékképzıdés jelenségét használja fel az alumíniumban oldott hidrogén mennyiségének 

meghatározására. 

A mérés menete a következı:  

- A kemencébıl ill. öntıtégelybıl vizsgálatra kivett kb. 100g mennyiségő folyékony 

fémmintát egy főtött, evakuálható kis kemencébe helyezik, majd a kemence légterében a 

nyomást gyors ütemben csökkentik mindaddig, amíg az olvadék felületén buborék jelenik meg, 

ami a kemence fedelén elhelyezett ablakon át megfigyelhetı. 

- Az elsı buborék megjelenésekor a kemence légterével összekötött higanyos 

vákuummérı és a kis fémmintába merülı hıelemmel a fedélen keresztül összekapcsolt 

hıfokmérın leolvasott hımérséklet értékeket a hidrogénoldás képletbe helyettesítve számítható 

ki a fém hidrogéntartalma. 

A gyakorlatban nem kell minden mérés során a képlet segítségével az eredményt kiszámítani, 

mert a képlet alapján elıre szerkesztett grafikonból az eredmény igen gyorsan leolvasható. A 

minta kb. 5 perc alatt megszilárdul és ezalatt az idı alatt több információt kapunk az olvadék 

gáztartalmáról, ezek a következık: 

1. A megszilárdulás alatt az ablakon keresztül meg lehet figyelni a gázbuborék 

kialakulását. A magasabb gáztartalmú olvadék mindig szennyezettebb, több oxidot és 

intermetallikus fázist tartalmaz, így nagyobb lehetıség van a heterogén gázbuborék 
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képzıdésének is. Ilyen esetben az olvadék felületén mindig korábban és nagyobb 

számban jelennek meg a buborékok, mint a tisztább olvadék esetén. 

2. A megszilárdult minta felületének megfigyelése:  

a felpuffadt vagy konvex felület a gázképzıdés okozta magas fokú belsı porozitás 

kialakulását mutatja. A konkáv felület az alacsony gáztartalmat jelöli. 

3. A lehőlt próbát elmetszve, az egyik felületet durván megpolírozva a belsı porozitás 

mértéke vizuálisan minısíthetı.  

Begyakorlással a mérés pontossága eléri a ± 0,001cm3/100gAlötvözet értéket, ami messzemenıen 

elegendı mérési pontosság ahhoz, hogy a különféle fémtisztítás eredményét ennek alapján 

ellenırizni lehessen. Fontos megjegyezni, hogy az elsı buborék elven mőködı berendezések 

elvén mőködı eljárások eredményei csak viszonylag magas gáztartalmú olvadékok vizsgálata 

esetén pontos. Ezért az alakítható ötvözeteknél (amikor a magas minıségi követelmények miatt 

csak kis gáztartalom a megengedett) az eredmények nagyon félrevezetık lehetnek. Ennek oka, 

hogy az ötvözetolvadékban szuszpendált oldhatatlan szennyezık (pl. alumínium-oxid 

részecskék) elısegítik a gázbuborékok képzıdését és ez a felhasználókat félrevezetheti. A 

piacon beszerezhetı, ezen az elven alapuló készülékek: a Hykon Tester és az Alu-

Schmelztester.  

 

CLR módszer 

A betőszó a következı angol kifejezés rövidítése: „Closed Loop Recirculation” (Zárt 

Hurok Recirkuláció). Ezen az elven mőködik a C. E. Ransley által kifejlesztett Telegas 

készülék, amely márkanéven ma az ALCOA gyárt hidrogéntartalom meghatározó berendezést. 

Az eljárás az Al-H2 rendszer oldékonysági viszonyaiból a fémben oldott és a vele érintkezı 

légtérben lévı hidrogénnek egyensúlyra törekvését hasznosítja.  

A mérés menete a következı:  

- a vizsgált folyékony fémbe vékony csövön keresztül tiszta hordozógázt (általában 

nitrogént) fúvatnak és azt cirkuláltatják egészen addig, amíg a hordozógáz buborékjaiba 

diffundáló hidrogén mennyisége egyensúlyba nem kerül az olvadékban lévı hidrogén 

mennyiségével (Sievert-törvény).  

- a gázelegy platinaszálas mérıkamrán (katharométeren) átáramlik, ahol az egyensúlyi 

állapot beálltát hıvezetı képességének állandósulásával állapítják meg. A gázelegyben 
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lévı hidrogén mennyiségét a mőszer mutatója a fémben oldott gáztartalomra kalibrálva 

adja meg. 

Ezen az elven mőködik az Alcan & Bomem Inc. által forgalmazott AlSCAN készülék is. 

Ennek a továbbfejlesztett készüléknek az elınye az elızıvel szemben, hogy a próbafej 

alacsonyabb ára ellenére jobban ellenáll a termikus és mechanikai igénybevételnek. Hátránya, 

hogy a mérıfej és az olvadék határfelületen folyamatos áramlást kell biztosítanunk. Erre 

általában kis fordulatszámú motorra erısített kerámia vagy grafit tárcsát használnak. 

A készülékek kalibrálása ismert hidrogéntartalmú nitrogén gáz elegyével történik. Ezeket a 

közvetlen hidrogén meghatározó módszereket elsısorban képlékenyalakításra szánt 

tuskóöntödékben, primer alumíniumot elıállító üzemekben, és laboratóriumokban használják. 

A készülék egyes elemeinek rendkívüli érzékenysége következtében formaöntödékben 

egyelıre széles körben nem terjed el. Oka elsısorban, hogy a kerámiatest valamint a szőrı, 

amelyet az olvadékba merítenek és nitrogén gázt keringtetnek át rajta, igen sérülékeny. Az 

olvadékban fellelhetı oxidok és egyéb részecskék a kerámia testben lévı szőrıt könnyen 

eldugíthatják, és ezért gyakran cserélni kell. Különösen igaz ez a stronciummal vagy 

nátriummal nemesített ötvözetek esetén.  

 

 
6.7. ábra A CLR mérés elvi ábrája. 

 

A CLR módszer (6.7. ábra) gyors (Telegas: 3...7, ALSCAN: 6...10 perc/mérés) és viszonylag 

pontos. A régebbi készülékek nehezen kezelhetık, nagy odafigyelést és szakképzettséget 

igényelnek. A modern, teljesen automatizált készülékek ennek ellenére manapság a 

legelterjedtebb hidrogén analizátorok.  
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 Melegextrakciós gáztartalom meghatározás 

A C. E. Ransley által kifejlesztett módszer (az eljárást Ransley-módszernek is nevezik), 

melyet kezdetben csak acélolvadékok, késıbb alumíniumolvadékok hidrogéntartalmának 

vizsgálatára is alkalmaztak. Pontossága miatt más módszerek pontosságának meghatározására, 

kalibrálásra is használják.  

Az eljárás lényege: a rézkokillába öntött, gyorsan lehőtött majd megmunkált, henger 

alakú (Ø9 x 38mm) mintából magasabb hımérsékleten (500...550 °C), de jellemzıen az 

ötvözet olvadáspontjánál ∼20 °C-al alacsonyabb hımérsékleten a mintát vákuumban több órán 

keresztül hıntartják. A vákuumban lévı mintából az oldott hidrogén diffúzióval teljes 

egészében eltávozik, és a kiszívott gáz mennyiségét térfogat szerint (vagy újabban tömeg-

spekrométer segítségével) meghatározzák.  

Ennek a módszernek az elınye, hogy a készülékben bárhonnan származó alumínium minta 

gáztartalma mérhetı. Emiatt nem kell az öntödei kemence mellett mérni, mint az elızı két 

eljárás esetén. A mérési eredmény sokkal megbízhatóbb.  

Hátránya viszont, hogy a hosszú mérés alatt az ötvözetbıl a Mg elpárolog és lerakódik a hőtött 

felületeken. A Mg -ismert getterezı hatása miatt- meghamisítja a mérési eredményt. A 

gáztalanodáshoz szükséges vákuum elıállítása és fenntartása komoly technikai felkészültséget 

igényel. A vákuum helyett kb.1 bar nyomású nitrogén vagy argon vivıgáz is használható, 
ilyenkor a mintát olvadt állapotban kell extrahálni. A két eljárás bonyolultsága miatt elsısorban 

csak laboratóriumi mérések során alkalmazzák.  

 

NCF módszer 

A betőszó angol kifejezés rövidítése: „Nitrogen Carrier Fusion” (Nitrogén Hordozógázos 

Olvasztás). Annyiban különbözik a melegextrakciós módszertıl, hogy a szilárd próbát nitrogén 

atmoszférában nemcsak felmelegítik, hanem meg is olvasztják, a katharométer segítségével 

mért hıvezetıképesség értékébıl megkapjuk a hidrogéntartalmat. A mérés idıszükséglete így 

lényegesen kevesebb, mint a melegextrakciós mérésé (∼15 perc), megbízhatósága közel 

azonos. Mindkettı hátránya viszont, hogy gondos próba elıkészítést igényel. Ezen az elven 

alapuló készülékek márkanevei: RH-402 (LECO Corporation), Ithac (Adamel-Lhomagry).  

Egyéb eljárások 

Egy laboratóriumi eljárás során a mintát szénkénegben (CS2) oldják, majd brómot 

adagolnak hozzá. Az oldódott vagy adszorbeálódott hidrogén felszabadul, és a brómmal 

hidrogén-bromidot képez. A gázokat nitrogén segítségével ezüstnitrát oldaton vezetik 
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keresztül. A bróm kiválik, a hidrogént izzó réz-oxidon átvezetve vízzé ég el, aminek mérik a 

mennyiségét. Ebbıl következtetni tudnak a minta kezdeti hidrogéntartalmára. 

Egy másik módszer szerint klórgázt vezetnek át az olvadékon, majd a felszálló elegyet izzó 

réz-oxidon vezetik keresztül. Ekkor szintén víz képzıdik, aminek mennyiségébıl a 

hidrogéntartalom számolható. 

Ezek a laboratóriumi vizsgálatok túl idıigényesek, nehézkesek, ugyanakkor elég pontatlanok 

is. Ez az oka annak, hogy ezeket a módszereket gyakorlatban szinte egyáltalán nem 

alkalmazzák. 

 

6.2. A hidrogéntartalom közvetett meghatározása sőrőség-index mérési eljárással 
 

A sőrőség-index mérési eljárás a formaöntödékben gyakran alkalmazott gyártásközi 

közvetett szakaszos eljárások közé tartozó vizsgálati módszer. A sőrőség-index mérés során 

kapott mérıszám értéke információt nyújt öntés elıtt az olvadék tisztasági szintjérıl. A mért 

sőrőség-index ismerete alapján lehet dönteni arról, hogy a fémtisztításnak milyen volt a 

hatékonysága. Magyarországon vannak olyan öntödék is ahol a sőrőség-index érték 

meghatározására nem kerül sor, csak a 80 mbar nyomáson kristályosodott próbatest sőrőségét 

határozzák meg. A mért sőrőség érték alapján határozzák meg, hogy a tisztítás hatékonysága 

megfelelı, vagy nem megfelelı volt. 

 

 
6.8. ábra „MK3VT” típusú sőrőségi index meghatározó készülék. 

 

A sőrőségi-index meghatározásához szükséges próbatest öntése: 

- az olvadékból -a salak tökéletes eltávolítása után- egy elımelegített és bevonóanyaggal 

ellátott öntıkanállal kimerítünk 80…110g folyékony fémet, (az olvadék hımérséklete 

legalább 120˚C-kal a likvidusz hımérséklete fölött legyen) amit az „MK3VT” típusú 

készülék tégely elımelegítı kemencéjében ~200˚C-ra elımelegített (bevonóanyaggal 
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ellátott), és az „MK3VT” típusú sőrőségi-index meghatározó készülék vákuum 

kamrájának alján levı hıszigetelı anyagból készített alaplapjára helyezett vastégelybe 

kell önteni (6.8. ábra.), 

- a fém betöltését követıen a készülék fedelét le kell zárni és a vákuumszivattyút el kell 

indítani, 

- a tégelybe öntött folyékony fémet 80 mbar nyomáson kell hagyni megdermedni , 

- a megdermedést követıen meg kell szüntetni a vákuumot és a készülék fedelének 

nyitását követıen a próbatestet (a tégellyel együtt) ki kell emelni a készülékbıl, 

- a próbatest lehőlését követıen meg kell határozni a próbatest sőrőségét (a próbatest 

sőrőségét az Archimédes törvény alapján határozzuk meg )(6.9.-6.10. ábra).  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

6.9. ábra Sőrőség méréshez használt „MK 2200” típusú precíziós mérleg. 
 

Elsı lépésben a vákuumban dermedt darab tömegét kell lemérni úgy, hogy a próbatestet 

elıször a mérleg tárgyasztalára kell helyezni (1). Ezt követıen a desztillált vízben (2) 

elhelyezett próbatároló kosárba kell helyezni a próbatestet és a tömegét így is meg kell mérni. 

Ebbıl a két tömegbıl a mérleg automatikusan kiszámolja az Archimédes törvénye szerint a 

darab próbatest sőrőségét. 

 

 
 

sőrőség = 
g

g

00,31

03,82
 =2,64 g/cm3 

6.10. ábra Sőrőség index mérés elvi ábrája. 

1. 

2. 
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Második lépésben ugyanígy kell meghatározni az 1 bar nyomáson dermedt próbatest sőrőségét 

is, amely referencia sőrőségként szolgál. Végül az így kapott két sőrőségbıl a mőszer 

automatikusan kijelzi a sőrőség-indexet, (vagy a Dichte Indexet) (DI %). 

A sőrőség index értékét (DI %) a következı képlet szerint határozható meg: 

DI  100
2

32

D

DD −
=         (%) 

ahol: 
 DI:   sőrőség index (%) 

D2: 1 bar nyomás levegın az „MK3VT” típusú készülék erre a célra kialakított fém     

       próbatest tartóján kristályosodott és hőlt próbatest sőrősége (g/cm3) (referencia   

       sőrőség) 

D3: 80mbar nyomáson az „MK3VT” típusú készülékben kristályosodott és hőlt 

próbatest sőrősége (g/cm3) 

 

 
 

6.11. ábra 80 mbar nyomáson és 1 bar nyomáson kristályosodott próbatestek fényképei. 
 

A sőrőségi-index értékének meghatározásához a referencia sőrőség értékének 

meghatározása többféle módon történhet: 

1./ A referencia sőrőség értékét kiszámíthatjuk adagonként, a spektrálanalízis eredményének 

és az ötvözık sőrőségi adatainak ismeretében. A módszert akkor célszerő elsısorban alkalmazni, 

ha a spektrométer, a sőrőség-index meghatározó készülék, és a termikus analizátor rendszerbe van 

állítva és a készülékek hálózaton keresztül egymással kommunikálni is tudnak. Ilyenkor a 

vizsgálati eredmények alapján a rendszer már gyártás közben tud a várható minıségi jellemzıkre 

adatokat szolgáltatni. 

2./ A referencia sőrőség értékét meghatározhatjuk adagonként úgy, hogy vákuumban 

kristályosodó próbatest öntésével párhuzamosan, mindig öntünk egy próbatestet hideg 

rézkokillába is. (A rézkokillában nagy dermedési sebességgel szilárduló próbatest esetén, a 

fémben oldott gáz a kristályosodás során nem tud felszabadulni). A rézkokillában dermedı 

próbatest sőrősége nagyon jó közelítéssel megegyezik az ötvözet elméleti sőrőségének értékével.  
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3./ A referencia sőrőség értéke meghatározható úgy is, hogy a vákuumban kristályosodó 

próbatest öntésével párhuzamosan mindig öntünk még egy próbatestet, amelyik levegın dermed 

meg. A levegın dermedı próbatest sőrősége minden esetben nagyobb lesz, mint a vákuumban 

dermedı próbatest sőrősége, de kisebb, mint a rézkokillában kristályosodott próbatest sőrősége.  

(ρrézkokillában dermedt és hőlt próba > ρlevegın dermedt és hőlt próba >ρvákuumban hőlt próba ) 

A levegın kristályosodó próbatestnél a kisebb dermedési sebesség miatt a fémben oldott gázok 

nem „fagynak be” kristályosodáskor a fémbe, mint a rézkokillába dermedı próbatest esetén. Ezt a 

módszert alkalmazzák a nem rendszerbe állított „MK3VT” típusú készülékkel történı sőrőségi-

index meghatározásakor. 

 

 
6.12. ábra Összefüggés az ALSCAN készüléken mért hidrogétartalom cm3H/100g Al-ötvözet és a 

párhuzamosan mért sőrőségindex között. 
 

A különbözı mérési módszerek során meghatározott fémtisztasági szint jellemzı adatait 

nem szabad mechanikusan áttranszformálni egyik rendszerbıl a másikba, mert az esetek 

jelentıs részében, az egyes rendszerekben mért értékek nem csereszabatosak egy másik 

rendszerben mért értékekkel, példaként mutatjuk be a 6.12. ábrát. A 6.12 ábrán az AlSi9Cu 

ötvözet olvasztásakor két különbözı módon, párhuzamosan mért vizsgálati értékei láthatók, 

mértük a sőrőség-index értékeket az „MK3VT” típusú készüléken, és „in situ” mértük a 

hidrogéntartalmat „ALSCAN” hidrogén meghatározó készülékkel. Az összetartozó értékpárok 

alapján szerkesztettük meg a diagramot. Látható, hogy a gáztalanítás elıtt és a gáztalanítás után 

mért értékek határozottan elkülönülnek a diagramon.  

Érdekesség, hogy azonos 0,16 cm3 H2/100g Alötvözet esetén a gáztalanítás után a sőrőség index 

értéke 1,2%, míg a gáztalanítás elıtt mért sőrőség index értéke 12,5 %. A két mőszerrel mért 
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értékek eltérnek ugyan egymástól, de saját rendszerükben logikusan változnak, gáztalanítás 

elıtt úgy az „ALSCAN” készülékekkel mért, mint az „MK3VT” készülékkel mért értékek 

nagyobbak. Gáztalanítás után mért értékek mind a két eseteben kisebbek.  

Ugyanerre a következtetésre jutottunk egy másik mérési sorozat esetén is, amikor az „ALSPEK 

H „ (FOSECO forgalmazta mőszer) hidrogéntartalmat meghatározó készülékkel végzett 

mérésekkel párhuzamosan, a sőrőség-index értékeket az „MK3VT” készüléken határoztuk 

meg.  

A sőrőség vizsgálathoz vett próbavételkor mindig leolvastuk a fémolvadékba merített 

„ALSPEH H” mőszer kijelzıjén a mutatott hidrogéntartalom értékeket, és az értékpárokat 

használtuk a diagram szerkesztéséhez (6.13. ábra). Látható, hogy a mérési sorozat során a 

sőrőség-index: 1,5%...1,6%-os tartományban az „ALSPEH H” készülékkel mért 

hidrogéntartalom 0,06…0,14ml H2/100g Alötvözet tartományban változik. 

Ez azt jelenti, hogy azonos sőrőség-index esetén a mért hidrogéntartalom ingadozás 100%-nál 

is nagyobb lehet, de 0,1 ml H2/100 g Alötvözet érték esetén a mért sőrőség-index érték közel 

100%-kal is lehet nagyobb. A metallográfiai vizsgálatok a sőrőség-index mérési eredmények 

helyességét igazolták. 

 

 
6.13. ábra Összefüggés az „AlSPEK H” hidrogén meghatározó készüléken mért hidrogéntartalom és az 

„MK3VT” készüléken mért sőrőség index értékek között. 
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7. Alumíniumötvözet olvadékok zárványtartalmának meghatározása 
 

Az összes zárványtartalom meghatározó módszerek közül ma a legkorszerőbb eljárások 

közé tartozó mérési eljárások a PoDFA és a Prefil  eljárások. 

A PoDFA fémtisztaság-ellenırzı készülék az alumíniumban és ötvözeteiben lévı zárványok 

típusának és mennyiségének meghatározására szolgál. A betőszó jelentése „Porous Disc 

Filtration Apparatus” (Porózus Koronggal Szőrı Készülék). Az eljárás vákuum rásegítéssel a 

fémolvadék-minta porózus tőzálló (alumínium-oxid) korongon történı átszőrésébıl áll.  

A szőrést az olvadék-minta szőrı alatti légtér evakuálásával (650-655Hgmm) érik el. A 

vizsgálatok során ≈1,2-1,7 kg fémolvadék szőrésére kerül sor. A szőrés végén a fémben lévı 

zárványok és idegen részecskék a tőzálló korong felületén győlnek össze. A próba lehőlése 

után a szőrı feletti maradványból történik a mintavétel a vizsgált anyag zárványtartalmának 

meghatározására. A szőrı feletti maradványból kimetszett korongból a darabolás végén a 

vizsgálatra elıkészített minta mérete: ~ 15 X 5 X 4 mm. A korongból kivágott próbatest 

függıleges keresztmetszetének optikai mikroszkóppal történı metallográfiai elemzésekor az 

olvadékban lévı zárványok típusai és azok mennyisége meghatározható. A berendezés 

felépítési vázlata az 7.1. ábrán látható, a mérés elve a 7.2. ábrán, a kiértékelésre elıkészített 

próbatest metszetkészítésének lépései a 7.3. ábrán láthatóak. 

 

 

                         7.1. ábra                                                                                           7.2. ábra 

            A PoDFA készülék felépítése.                                             A mérés elve a PoDFA készüléken. 

 

A 7.3. ábrán jelzett módon kivett próbatest megfelelı elıkészítése után a kiértékelés optikai 

mikroszkópon történik, amikor is egy síkfelület metallográfiai analízisekor az egész szőrt 

térfogatot reprezentáló eredményt kapunk. Az optikai mikroszkópon végzett vizsgálatok során 

a zárványok azonosítása vagy morfológiai alapon, atlaszokban bemutatott összehasonlító képek 
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alapján, esetleg képelemzéssel, és/vagy mikroszondás elemzéssel történik. A 

zárványkoncentrátum-terület kiértékelésére két módszer létezik, a becsléses, és a négyzetrácsos 

módszer 7.4. ábra), ez utóbbi a pontosabb. 

Ha az azonosítás nem végezhetı el optikai mikroszkóppal, akkor a mintát továbbítani lehet 

energiadiszperziós röntgensugaras (EDX), vagy hullámhossz-diszperziós röntgensugaras 

(WDX) elemzésre, pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM), vagy elektron-mikroszondával 

(EPM). Transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM), vagy röntgendiffrakciós berendezéssel 

(XRD) a zárványok kristályszerkezetét is azonosíthatjuk. A zárványtípusok mennyiségének 

meghatározására két módszer használható:  

1. az egyes zárványtípusok arányának vizuális becslése a mintában lévı 

zárványkoncentrátumok összes területének százalékában, vagy  

2. az összes zárványterület négyzetrácsos meghatározásának végrehajtása alatt 

meghatározzuk a zárványtípus részarányát, majd külön-külön összeadjuk az egyes 

zárványtípusokra kapott négyzetek számát, és kiszámítjuk a százalékos arányt. A vizsgálatok 

végén a zárványok felületét mm2/kg dimenzióval adják meg.  

 

 
7.3. ábra A metszetkészítés lépései PoDFA vizsgálatkor. 

 

Sajnos a vizsgálati eredmények jelentıs szórást mutatnak, (még az azonos korongból 

más-más helyrıl kivágott próbatestek értékei is jelentısen eltérhetnek egymástól) így a 

kvantitatív kiértékelés nehézkes. Jellemzıen az értékek 0,002….0,8 mm2/kgvizsgált ötvözet 

értéktartományban szórnak az olvadék tisztasági fokától függıen. A leírtakból kitőnik, hogy a 

vizsgálat hosszadalmas és pénzigényes. Ráadásul a reprodukálhatóság is kívánnivalót hagy. A 

berendezés használata gyártásközi ellenırzés céljára csak nagyon igényes és fıleg nem 

költségérzékeny termékek gyártásakor használható, ugyanakkor a mérési eredmények új 

technológiák bevezetésekor hasznos útmutatást nyújtanak. 
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A Prefil fémtisztaság-ellenırzı készülék az alumíniumban és ötvözeteiben lévı 

zárványok típusának és mennyiségének meghatározására szolgál (Einright P. G. Hughes I. R. 

Pickering J. AFS Transaktion 2003. 193-203.). A vizsgálatok során rövidebb idı alatt juthatunk 

mérési eredményhez, mint a PoDFA vizsgálatok során, de nagy gondot jelent az, hogy a mérési 

eredmények reprodukálhatósága -fıleg kisebb tisztaságú ötvözetek esetén- nagyon alacsony 

szintő.  

A Prefil fémtisztaság-ellenırzı berendezés és a vizsgálati módszer jelentıs egyezést mutat a 

PoDFA berendezéssel. A két mérési módszer kis eltérésekkel, de hasonlít egymásra. A Prefil 

berendezéssel végzett vizsgálatok során a vizsgálandó fémolvadékot egy olyan elımelegített, 

hıszigetelı anyagból készített tégelybe öntik, melynek alsó részébe egy 90 mikrométer pórusú 

kerámiaszőrı van beépítve.  

 

 
7.4. ábra Mikroszkópi vizsgálatra elıkészített próbatest. 

a, Összefüggı zárványhalmaz  b, Elszigetelt zárványokból álló maradék ráhelyezett négyzetráccsal. 
 

 
7.5. ábra A Prefil fémtisztaság ellenırzı készülék vázlata és a vizsgálat lépései. 

 
Miután a fémolvadékot beöntötték a tégelybe, a készülék fedelét lezárják és az olvadék fölötti 

térben automatikusan ≈+0,1 bar túlnyomás  áll be, ezzel elısegítve az olvadéknak a szőrın való 

átfolyását. A szőrın átjutott fémolvadék a tégely alatti térben egy mérlegen elhelyezett 

tégelyben győlik össze. A méréskor regisztrálásra kerül az idı és az átfolyt fémolvadék 
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tömege, és a továbbiakban megvan annak a lehetısége is, hogy -ugyanúgy, mint azt a PoDFA 

vizsgálatoknál már láttuk-, a szőrın visszamaradt maradékot tovább vizsgáljuk. 

A mérés akkor fejezıdik be amikor a vizsgált mintából 1,4 kg fémolvadék a szőrın átfolyt, 

vagy a vizsgálat automatikusan leáll a vizsgálat megkezdése után a 150. másodpercben, 

függetlenül attól, hogy mennyi fém folyt át a szőrın. Erısen szennyezett fémolvadéknál 150 

másodperc eltelte után, amikor leáll a mérımőszer, rendszerint 1,4 kg-nál kevesebb fém folyik 

át a szőrön. Az összetartozó értékpárok alapján lehet megszerkeszteni a vizsgált olvadék 

tisztaságára jellemzı jelleggörbéket. A 7.6. ábrán 3 különbözı tisztaságú fémolvadék 

vizsgálatakor meghatározott jelleggörbét láthatunk. 

Az 1-es görbe egy kevés szennyezıt tartalmazó olvadékra jellemzı. A „Prefil”-görbét 

ebben az esetben a vizsgálat végéig meredek emelkedés jellemzi, és a görbe a mérési idı alatt 

lineáris. Ennél a tiszta olvadéknál idıegység alatt nagy olvadékmennyiség megy át a szőrın. A 

kevés szennyezı következtében a szőrı áteresztıképessége a vizsgálat idıtartama alatt végig 

konstans marad. 

A 2-es görbe egy közepes tisztasági fokú fémolvadékra jellemzı. A mérés megkezdése 

után az olvadék nemfémes szennyezıi a szőrın összegyőlnek. A szőrı áteresztıképessége 

ennek megfelelıen a mérés elırehaladásával arányosan csökken, és a görbe meredeksége 

megváltozik, összességében a mérés idıtartamának egészére vonatkozóan ez a jelleggörbe már 

nem lineáris.  

A 3. görbe egy nemfémes szennyezıkkel erısen szennyezett fémolvadékra jellemzı 

görbe. A nemfémes szennyezık, oxidok, oxidhártyák rövid idı alatt a szőrı 

áteresztıképességét erısen lecsökkenti. Ezért a szőrési idı függvényében felvett görbe 

emelkedése rövid idı után elhajlik, és vízszintessé válik. Ilyenkor a szőrési sebesség annyira 

lecsökken, hogy 150 másodperces mérési idı alatt a vizsgálandó 1,4 kg fémolvadék nem 

szőrhetı meg,  A Prefil-görbék alakja alapján egyértelmően csak a fémtisztítás elıtti és a 

fémtisztítás utáni olvadékok minısíthetık, de az olvadékok sikeres fémtisztítása után a 

fémtisztított olvadék finom osztályozására a vizsgálat nem alkalmas. Jelenlegi ismereteink 

szerint, a szemcsefinomítás után az olvadékok szennyezettségi fokának meghatározására a 

Prefil-görbék biztos, hogy nem alkalmasak. Sajnos irodalmi közlemények szerint a Prefil 

értékek és a sőrőség-index értékek között nincs határozott összefüggés. 

A szakirodalomban található PoDFA és a Prefil vizsgálati eredmények alapján különbözı 

szerzık irányértékként azt javasolják, hogy az Al-Si öntészeti ötvözetolvadék zárvány-

tartalmát, öntés elıtt 0,2 mm2 szemcsefelület/kgAl érték alá szükséges csökkenteni. 
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7.6. ábra Karakterisztikus Prefil-görbe lefutás különbözı olvadék szennyezettségi foknál.  

 

A fenti ismertetésekbıl kitőnik, hogy a fémötvözetek gáztartalmát gyártás közben 

egyszerőbben, gyorsabban és olcsóbban lehet meghatározni, mint az ötvözetolvadékok 

zárványtartalmát, ezért fémöntödékben, gyártás közben a fémtisztítás hatékonyságának 

ellenırzésekor, a vizsgálatok a gáztartalom meghatározására korlátozódnak. 

A gáztartalom mérések során kapott érték nemcsak az ötvözetolvadék gáztartalmáról nyújt 

felvilágosítást, hanem indikátorként jelzi a fémolvadék általános tisztasági fokát is. Az 

öntészeti AlSi ötvözetolvadékok hidrogéntartalom redukálásának elsı lépése a hidrogén 

oldódásának megelızése, ez a hidrogén szint csökkentésének alaplépése. A fémötvözet 

olvadékban oldott hidrogén eltávolítása költséges, ám az olvadék hidrogén felvételének 

minimalizálása nem okoz túl nagy technológiai problémát és költségeket sem.  

Öntés közbeni folyamatos ellenırzés lehetséges a LiMCA  (Liquid Metal Cleanless 

Analyser) készülékkel. Ennek az öntıcsatornába merülı mintavevıjébe kis ≈30 mm-es 

nyíláson át vákuummal felszívják a fémet. A mintavevıbe elektróda van elhelyezve, a másik 

elektróda pedig az öntıcsatornában áramló fémben van. A készülék feszültséget mér, amely 

megváltozik, ha a mintavevı nyílásába nemfémes zárvány kerül. A módszer hátránya, hogy a 

kismérető zárványokat nem tudja kimutatni. 
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7.7. ábra LIMCA készülék mérési elve. 
 

Az elıbbi hiányosságot kiküszöbölik azok a vizsgálati módszerek, ahol a fémet szőrın 

vezetik át, és az ebbe felfogott zárványokat minısítik. A LAIS  (Liquid Aluminium Inclusion 

Sampler) készülékbe az öntıcsatornából vákuummal szívják fel a mintát egy porózus 

grafitlapkán keresztül. Az itt felfogott zárványokat elektronmikroszkópban vizsgálják. 

Mértékadónak tartják az ismert súlyú olvadék átszívási idejét. 

 

7.8. ábra Mintavétel az olvadékból LAIS készülékkel. 
 

 
Az olvadék zárványtartalom vizsgálata Alspek MQ berendezéssel 
 

A vizsgálat megkezdése elıtt egy kis sőrőségő, tőzálló anyagból készült idomba, közepén 

célszerően kialakított üregbe kell a mérıfejet behelyezni. A mérıfej végéhez kell csatlakoztatni 

egy adott térfogatú, tőzálló anyagból készített, alsó felén szőrıvel ellátott tégelyt. (7.9. ábra) 

A vizsgálat során az adott térfogatú tégely megtöltésének idejét mérik. Ez a megtöltési idı 

összefüggésben van a vizsgált alumínium-olvadék tisztaságával. Minél kevesebb nemfémes 

és/vagy fémes zárvány, ill. oxid van az olvadékban, annál rövidebb idı alatt történik meg az 

adott térfogatú „mérıedény” megtöltése. A megtöltési idı függvényében 1-tıl 10-ig terjedı 

skálát használnak, mely alapján a legkisebb értékek, vagyis a legrövidebb töltési idık tartoznak 

a tisztább fémhez. A zárványok azonosítására a mérés során nem kerül sor. 
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7.9. ábra Az Alspek MQ készülék elvi elrendezése és a készülékrıl készített fotó. 

7.1. Alumíniumötvözet olvadékok zárványtartalmának meghatározása technológiai 
próbatest segítségével 
 

A zárványok mennyiségének mőszeres mérése és ennek segítségével a fém tisztaságának 

minısítése nehéz feladat, mert a szennyezık az olvadékban mindig inhomogén eloszlásban 

vannak. Az elmúlt években olyan mintavételi eljárásokat is kidolgoztak, amelyekkel a 

zárványokat a minta meghatározott részében dúsítják. A legegyszerőbb ilyen típusú próbák az 

ún. technológiai próbák. 

Az egyik megoldás szerint ≈200g fémet hıszigetelı anyagból készített formába öntenek, 

ahol a lassú dermedés miatt a szennyezık az utoljára megszilárduló szelvényben dúsulnak. 

Lehőlés után a próbát eltörik és a töretet minısítik. 

Többfelé alkalmazzák azt a gyors minısítési eljárást is, amikor bemetszésekkel ellátott 

kokillába öntenek téglatest alakú próbatestet. Lehőlés után a próbatestet a bemetszéseknél 

eltörik, és a töretek kiértékelése vizuálisan történik. Ha a 20 db töreten csak 2 darab zárványt 

találnak, akkor a fémet még tisztának fogadják el. 

Szintén vizuálisan minısíthetı az Aluschmelztester készülékben dermedı minta. A 

„Dross-test” végzésekor az Aluschmelztester készülékben -légritkított térben-, lassan dermedı 

minta felületi képébıl következtetnek az olvadék tisztaságára.  



 

 192 

 

8. Eljárások alumíniumötvözet olvadékok tisztítására 
 
A nemfémes szennyezık közül különös jelentısége van a hidrogénnek és az oxigénnek, 

elsısorban a betétanyag minıségére és az olvasztástechnológiára visszavezethetı jellegzetes 

selejtokok miatt. 

Az alap probléma az, hogy akkor amikor az olvadékban oldódik a hidrogén, akkor mindig 

oxidzárványok is megjelennek az olvadékban,  

2Al + 3H2O = Al2O3 + 6H 

fémtisztításkor a nagyobb gondot mindig az utóbbi eltávolítása okozza.  

Az öntészeti AlSi ötvözet olvadékok hidrogéntartalom redukálásának elsı lépése a hidrogén 

oldódásának megelızése, ez a hidrogén szint csökkentésének alaplépése. A fémötvözet 

olvadékban oldott hidrogén és az olvadékban lévı, elsısorban oxidok és egyéb nemfémes 

zárványok eltávolítása költséges, ám az olvadék hidrogén felvételének minimalizálása nem 

okoz túl nagy technológiai problémát és túl nagy költségeket sem.  

A fémtisztítási technológiák megválasztása mindenkor attól függ, hogy milyen a termék 

gyártásakor az elıírt hidrogéntartalom szint. Pl. az őrtechnikában használatos öntvények 

esetén, a precizitásra és a minıségre vonatkozó elıírások rendkívül szigorúak, és természetes 

elvárás a mechanikai tulajdonságoknak a kötelezıen jól reprodukálhatósága is. Ilyen esetben a 

fémötvözet olvadékban oldott hidrogéntartalom szintjét öntés elıtt kötelezıen a lehetı 

legalacsonyabb értékre kell csökkenteni (0,1ml/100g Al-ötvözet szint alá), és ennek 

megfelelıen, valamely fejlettebb gáztalanítási eljárást kell alkalmazni. 

Az öntvényekkel szemben a megrendelık elvárása, jelentıs esetben, inkább az öntvény 

esztétikai megjelenése, a méretpontosság, a szilárdsági értékek megfelelısége, valamint az 

öntvény adott nyomástartományban legyen nyomásálló, de a megrendelık a porozitásra 

vonatkozó követelményeket nem fogalmaznak meg. Ebbıl következik az, hogy számos esetben 

az öntvénygyártás során a gyártási technológiában a gázszint minimális érték elérése nem 

kıbevésett elıírás (pl. a hagyományos nyomásos öntvényeknél, de számos esetben a 

gravitációs öntéssel tartósformába gyártott öntvényeknél sem). Ha elıírás van, akkor is csak 

tól- ig- határt írnak elı, ilyenkor a gyártók a még megfelelı, diszperz mikroporozitás elérése 

érdekében a hidrogén koncentráció középértékét célozzák meg. Az üzemi körülmények között, 

még viszonylag magas hidrogén szint mellett is lehet a hidrogén okozta pórusok méretét 

minimalizálni és meggátolni a pórusok méretének növekedését, pl. a dermedés intenzitásának 

növelésével (8.1. és 8.2. ábra). Az öntvénnyel szemben támasztott felhasználói elvárásoktól is 

függ az elıírt gázszint, amit a megszilárdulás feltételei nagymértékben befolyásolnak. 
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A fémtisztítási eljárást mindig a hidrogén mérését szolgáló módszerek egyikével közösen kell 

alkalmazni. Nagyon fontos, hogy ne felejtsük el azt, hogy az öntvény minıségét a gyártási 

folyamat egészének egymás utáni lépéseinek színvonala határozza meg, és azt sem szabad 

elfelejteni, hogy az öntvény minısége nem lesz jobb, mint az egymásra épülı folyamat 

leggyengébb láncszeme.  

Az öntvény porozitása, a fémes és nemfémes zárványok jelenléte különbözı mértékben, de 

rontja az öntvény mechanikai tulajdonságait, elsısorban a szívóssági tulajdonságokat, a 

képlékenységet és az alakíthatóságot. A mindennapos üzemi gyakorlatban a porozitás 

kialakulásának megítélése gyakran ellentmondásos. Az öntvény szövetszerkezetében 

elıforduló kisebb-nagyobb mérető hibahelyeket üzemekben rendszerint gáz (hidrogén) okozta 

porozitásnak minısítik. Így döntenek még akkor is, ha a hibahelyek belsı felülete részben, 

vagy teljesen az ötvözet anyagától eltérı összetételő anyaggal -oxidokkal, nitridekkel, stb- van 

bevonva, és a hibahelyek közvetlen környezetében olyan nagymérető, lemez alakú AlFeSi 

intermetallikus fázis kiválások vannak, melyek a dendritközi és a szakaszos táplálás 

idıszakában meg tudják akadályozni a folyékony fém áramlását az anyaghiányos helyre. 

 

 
8.1. ábra                                                                                    8.2. ábra 

Összefüggés a hőtési sebesség és pórusmennyiség  Pórusmennyiség változása a 
              között szemcsefinomítás elıtt és   a hidrogéntartalom függvényében 

                     szemcsefinomítás után.    különbözı hőtési sebességek esetén. 
Q.T. Fang, D.A. Grangner AFS 1989. 

 
Amikor a hibahely átmérıje még nem haladja meg az egy mm-t, sokszor akkor is a hiba 

kialakulását a rosszul kialakított táplálási rendszer alkalmazására, vagy a magas oldott hidrogén 

tartalomra vezetik vissza helytelenül. Azért helytelenül, mert a hiba kiváltó oka nagyobb 

valószínőséggel a hibahely felületét bevonó oxidok, és nitridek. Dermedéskor az olvadékban 

oldott hidrogén a hımérséklet csökkenésekor kiválik -de, új csíra kialakítása helyett- az oxidok 

pórusaiba diffundál és a hidrogén mennyiségétıl függı mérető anyaghiányos hibahelyet alakít 
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ki. Felvetıdhet a kérdés mi volt elıbb, az oxidok, vagy az önálló hidrogén okozta pórus? 

 

2 0 0  µm

 
 

8.3.a ábra AlSi-ötvözetbıl öntött öntvény hibás szelvényébıl kimunkált próbatest csiszolatán és 
töretén, az olvadékban oldott gáz felszabadulása okozta porozitás képe optikai mikroszkópon és 

scanning elektron mikroszkópon készült fényképfelvételeken. 
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8.3. b. c. d. e. ábrák Porozitás különbözı megjelenési formái. 

 

Azok a porozitások (hibahelyek), melyek felülete tiszta bevonatoktól mentes, és a 

gömbszerőségük közelít az 1-hez, azokat nagy valószínőséggel kristályosodáskor az olvadék 

gázoldóképességének csökkenése miatt kivált hidrogén okozza (8.3. a. ábra). Az ilyen típusú 

hibát kristályosodáskor rendszerint az eutektikum körbenövi, az üregbe benyúló dendritek nem, 

vagy csak igen ritkán fordulnak elı, felületükön csak vékony oxigéntartalmú hártya fordul elı, 

réztartalmú ötvözetekben a felületen foltszerően elhelyezkedı ternér eutektikum látható. 

A 8.3. b és e ábrákon bemutatott hibahelyek kialakulása inkább az olvadék turbulens 

áramlásakor az áramló fémolvadékkal a formaüregbe kerülı levegıbuborékok és/vagy 

oxidhártyák jelenlétével hozható összefüggésbe, mint az olvadék gázoldó-képességének 

csökkenésével, bár ilyenkor az utóbbinak is vitathatatlan a szerepe. Mint azt a 8.3. e ábrán is 

láthatjuk, az anyaghiányos hibahelyek kialakulásában a vastartalmú intermetallikus fázisok 

képzıdése is meghatározó szerepet játszhat, különösen akkor, ha azok lemezes formában 

kristályosodnak.  

Öntés közben, az öntıöbölben, az állóban, az elosztócsatornában és a bekötıcsatornában 

áramló fémolvadék levegıbuborékokat zárhat be. Az olvadék által bezárt levegıbuborékok 

oxigéntartalma oxidálja a buborék belsı felületét. A fém által bezárt és fémmel együtt áramló 

buborék rövid idı alatt csepp alakot vesz fel. A csepp alakú gázzárvány belsı felületét borító 

oxidhártya rövid idı elteltével a gázzárvány végén helyezkedhet el (a sőrőség különbségek 

miatt) és elıbb-utóbb az oxidhártya már csak uszályként követi a gázbuborékot. Ilyenkor 

könnyen kialakulhat egy ún.„kettıs oxidhártya” ami,  

- vagy leszakad a gázzárványról és „önálló életet élve” okoz anyaghiányos hibahelyeket 

az öntvényben,  

- vagy az oxidhártya a gázzárvánnyal halad tovább és a dendritközi, vagy a szakaszos 

tápláláskor részt vehet olyan részben idegen anyaggal kitöltött anyaghiányos hibahely(ek) 
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kialakulásában, melyet sokszor összetévesztenek a kitáplálatlanság okozta hibákkal (8.4. 

és 8.5. ábra) 

- vagy a hibahelyet a magokból felszabaduló és fémbe behatoló gáz okozta hibákkal 

azonosítják. 

Az ilyen típusú hibák jelentıs része elkerülhetı akkor, ha formatöltéskor biztosítjuk a 

zavarmentes lamináris fémáramlást. Gravitációs öntéskor az áramlási sebességet célszerő 20-25 

cm/sec- ra beállítani. 

 
8.4. ábra Oxidhártya és levegı buborék bezáródása formatöltéskor. 

 

     
8.5. ábra Kettıs oxidhártya kialakulása formatöltés közben. 

 

Az öntıüst feltöltésekor is elkövethetık a 8.4. ábrán bemutatott hibák, akkor, ha az 

„olvadék-áthordó” üsbıl „ejtıcsı” nélkül történik a fémfeltöltés. További veszély forrása lehet 

az, ha az öntést követıen a kanálban maradt olvadékot visszaöntik a kemencébe, vagy ha az 

öntıkanál szélén képzıdı „szakállt” újabb fém merítése elıtt nem kerül eltávolításra.  

A porozitás elıfordulhat az öntvény egyes szelvényeiben elszórtan, különálló 

hibahelyként, -véletlenszerő eloszlásban-, vagy a pórusok kolóniákba csoportosulva, 

szivacsszerő képet mutathatnak (8.6. ábra). Az ilyen típusú hibahelyeket a felületesen 

szemlélık tévesen, de következetesen kitáplálatlan szelvényeknek szokták minısíteni. Amikor 
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ezeket a területeket részletesen megvizsgáljuk, pl. rasztermikroszkópon, akkor kiderül, hogy 

ezeknek a pórusoknak a belsı felülete rendre oxigéntartalmú hártyával van bevonva. Ez pedig 

megengedi azt a feltételezést, hogy a részben idegen anyaggal kitöltött hibahely kialakulásakor 

az oxidhártyának aktív szerepe volt. A porozitás megjelenése minden esetben szoros 

korrelációba van az öntés elıtt elvégzett különféle metallurgiai beavatkozásokkal, és a hőtési 

sebességgel (lásd 8.1.és 8.2. ábrákat). 

  

         
8.6. ábra A porozitás megjelenési formái.  

 

8.1. Porozitások alakjának minısítése számítógépes képelemzés módszerével 
 

Ma az üzemekben a részben idegen anyaggal bevont anyaghiányos hibahelyek értékelése, 

a hagyományos mikroszkópi vizsgálatok során a maratlan próbák hibahelyeirıl készített 

fénykép alapján, vagy közvetlenül történik. Rendszerint a megrendelı nem az öntvényre 

vonatkozó porozitás értéket írja elı, hanem nyomáspróbát, és/vagy adott felületekre adja meg a 

pórusok Σ felületét, valamint a legnagyobb még elfogadható pórus átmérıjét. Egyéb esetekben, 

a mikroszkópi vizsgálatok fényképfelvételeinek kiértékelése hiba atlaszok képeinek 

összehasonlító vizsgálatán alapul. A vizsgálat értelemszerően szubjektív hibákat is magában 

rejtı eljárás. Vizsgálataink során objektívebb eredményekhez juthatunk, ha a vizsgálatokhoz 

számítógépes képkiértékelési rendszert alkalmazunk, mert ilyenkor a hibák kialakulási 

oka(i)nak meghatározásához több információ fog rendelkezésünkre állni.  

A számítógépes képkiértékeléskor meghatározható a hibahelyek alakját jellemzı értékek, a 

pórusok száma, a gömbszerősége, nyújtottsága stb..  

A vizsgálat során kapott mérıszámok alapján lehet eldönteni, hogy a hiba kialakulását döntıen 

- az olvadékban az egyensúlyitól több oldott gáz dermedés közbeni kiválása okozza, vagy 

- a részben idegen anyaggal bevont anyaghiányos hibahelyek felületén megtalálhatók, a 

fémolvadék elégtelen tisztítása miatt visszamaradt és/vagy öntéskor az áramló olvadékba 
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került oxidhártyák, amelyek akadályozták az eredményes dendritközi és/vagy a szakaszos 

táplálást. A dermedéskor kiváló gáz szerepe ilyen esetben csak másodlagos. 

Az elsı esetben,  

- a részben idegen anyaggal kitöltött anyaghiányos hibahely, körszerőség (a körszerőség: 

az egyes hibahelyek kerületének µm és területének hányadosa µm2) értéke egyhez 

közeli érték  

második esetben, 

- a körszerőség értéke egytıl mindig nagyobb szám. 

A köszerőség értéke és a hibahely alakja közötti összefüggésre látunk példát a 8.7. ábrán. A 

vizsgált öntvényeket különbözı ideig kémiailag aktív alkotót is tartalmazó gázzal történt 

fémtisztítás után öntötték AlSi10Mg ötvözetbıl, majd az öntvényekbıl vett próbatestek 

csiszolatairól optikai mikroszkópon készített fényképfelvételek alapján a részben idegen 

anyaggal bevont hibahelyek (porozitás) körszerőségi értékeit meghatározták. 

 

 

8.7. ábra Összefüggés a hibahelyek alakja és körszerősége között. 
 

A primer ill. szekunder öntészeti ötvözet olvadékok minıségét az ötvözetben oldott hidrogén 

és az ötvözet olvadék alkotóit tartalmazó elemek oxidjai, nitridjei és néhány intermetallikus 

vegyület mennyisége határozza meg elsısorban. A hidrogént és az öntvény minıségét károsan 

befolyásoló szennyezıdéseket alakos öntvények gyártásakor öntés elıtt az olvadékból el kell 

távolítani:  

fizikai, vagy fizikai-kémiai módszerek segítségével. 
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8.2. Fémolvadék tisztítása fizikai módszerekkel: 

- fémolvadék tisztítása pihentetéssel, 

- fémolvadék tisztítása szőréssel, 

- fémtisztítás vákuumkezeléssel, 

- fémtisztítás kémiailag passzív gáz (nitrogén, argon, hélium) átbuborékoltatásával és 

nitrogént leadó sókeverékekkel, 

- fémtisztítás nem bomló sókeverékkel. 

Fémolvadék tisztítása pihentetéssel: 

Amikor a fémolvadék tisztítása pihentetéssel történik, akkor a szennyezık, és az olvadék 

sőrőség különbsége alapján történik a fémtisztítás (8.8. ábra). A pihentetés tulajdonképpen az 

öntıkemencében végzett tisztítási folyamat utolsó passzív szakasza. Mint az elnevezés is 

mutatja a fémfürdın nem végzünk semmiféle külsı beavatkozást, a fürdı öntisztulásának 

adunk idıt és lehetıséget. Az olvadt alumíniumnál nagyobb sőrőségő tömör és nagy mérető 

szemcsékbıl álló zárványok a pihentetés folyamán leülepedhetnek a kemencefenékre. A 100 

µm-nél nagyobb szemcsék ülepedése rövid idı (20-30 perc) alatt, a 80-100 µm nagyságúaké 

pedig lassabban megy végbe. Ennél kisebb tömör szemcsék ülepítése költséges módszer, mivel 

ez több órát is igénybe venne. Meg kell különböztetni a fémben oldott gáz és egyéb fémes és 

nemfémes szennyezık viselkedését a pihentetés alatt. A folyékony alumíniumban oldott 

hidrogén a fémmel érintkezı légtér vízgız tartalmának parciális nyomásával egyensúly 

elérésére törekszik a Sieverts-törvény értelmében. Az olvadékból mindaddig hidrogén szabadul 

fel, amíg az egyensúly létre nem jön. Pihentetéssel csak az egyensúlyi gáztartalom fölötti 

hidrogén mennyiséget lehet eltávolítani. Ennek értéke annál nagyobb, minél alacsonyabb 

pihentetés közben a fémfürdı hımérséklete és az olvadék felülete. Esetenként az is 

elıfordulhat, hogy még hosszú pihentetési idıt követıen sem csökken a fémolvadék 

gáztartalma, mert pl.: a kemence atmoszférájának magas a relatív páratartalma, vagy olyan 

idıszakokban, amikor a levegı relatív páratartalma magas, nyári esıs idıszakok.  

A fémolvadék gáztartalmának változása a pihentetési idı alatt függ a hımérsékleti 

viszonyoktól, a fürdı mélységétıl, a felületétıl, stb. (8.9. ábra). A pihentetési idı alatt a 

fémfürdıt mozgatni, metallurgiai mőveleteket végezni tilos, továbbá a kemence 

huzatviszonyait úgy kell szabályozni, hogy a környezet magas nedvességtartalmú levegıjébıl 

minimális mennyiség jusson az olvadék fölötti légtérbe. A pihentetéssel történı fémtisztításnak 

ma már csak elvi jelentısége van, kivéve a képlékenyalakítási célra „H” és „S” tuskókat gyártó 
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üzemekben. A nagy idı és energia igénye miatt a formaöntödékben az üzemi technológiák 

tételesen nem írják elı a pihentetést, ugyanakkor a technológiákban számos esetben elıírják 

azt, hogy a metallurgiai –fémtisztítás, szemcsefinomítás és/vagy nemesítés- beavatkozásokat 

követıen mennyit kell várakozni az öntés megkezdéséig (ha akarom fémtisztítás, ha akarom 

nem).  

Pihentetéskor azoktól a tömör szerkezető szemcsés szennyezıktıl ill. zárványoktól tisztítható 

meg a folyékony Al ill. Al-ötvözet melyek:  

- 100µm-nél nagyobb átmérıjőek, és az olvadék sőrőségétıl nagyobb sőrőségő 

szennyezık leülepednek a kemence ill. az üst aljára, 

- a kisebb sőrőségőek felúsznak a salakba, de vannak olyan zárványok is melyek az 

olvadékban lebegve visszamaradnak, ezek egy része egyéb fémtisztítási eljárás 

segítségével távolítható el. 

                       
                                          8.8. ábra                                                              8.9. ábra 
                      Fémtisztítás pihentetéssel (elvi ábra).     Fémolvadékban oldott gáztartalom változása a 

                                                                      pihentetési idı függvényében. 
 

Fémolvadék tisztítása szőréssel 

A fémtisztítási mőveletek eredményeit is tönkretehetjük, ha a fémtisztítást követı 

mőveletek szennyezı hatásainak veszélyeivel nem számolunk, és a hiba korrigálására nem 

készülünk fel. Ezek a veszélyek a csapolási mőveleteknél és az öntéssel együtt járó turbulens 

fémáramláskor állnak fenn. Amikor a csapolás a kemence billentésével történik, akkor mindig 

az olvadék felszíni rétegeit öntjük ki, ilyenkor az olvadék felületét takaró felületi oxidhártya és 

az esetlegesen visszamaradt salakcsomók, valamint a fémnek az öntıcsatornába történı 

áramlásakor létrejövı felhabzás és turbulencia eredményeként az olvadékba keverednek.  

Ha a csapolás fixen épített öntıkemencébıl történik, akkor a kifolyt fém mennyiségét a dugó 

helyzetével szabályozzuk, ilyenkor a kemence fenékrétegébıl kiáramló fém magával 

ragadhatja azokat a nagyobb fajlagos tömegő metallikus és intermetallikus vegyületeket, 

melyek lesüllyedtek a fémfürdı aljára. A nagy sebességgel kiáramló fém a kemencebélésbıl és 
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azokból a szerelvényekbıl, melyekkel érintkezik, kimoshat részeket, és azokat tovább viheti. A 

nagy áramlási sebesség következtében a fém habzásával is számolni kell, ami elısegíti a 

zárványok fémbe keveredését. Ezeknek a szennyezıknek, zárványoknak a nagyobb hányada 

eltávolítható mechanikus szőréssel. A különbözı átfolyó rendszerő szőrı berendezések közül a: 

timföldgolyós, a petrolkokszágyas, a flotálócellás, az acélcsészébe épített nyíltpórusú 

kerámiakötéső merev szőrıs (8.10. ábra) és az egy ill. több rétegő üvegszőrıs változatok 

terjedtek el.  

A habkerámia szőrık különféle pórusméretekkel 10-18 pórus/cm és szőrıfelülettel 

kerülnek forgalomba. A szőrık üregtérfogata nagy 85-90%, az egész tömegük pórus 

csatornákkal labirintusszerően átjárt. A pórusméreteket és a szőrıfelület nagyságát aszerint 

választjuk meg, hogy milyen szőrıhatást akarunk elérni és mennyi fémet kívánunk idıegység 

alatt megszőrni. A folyékony fém a labirintusszerő pórusokon áthaladva többször kényszerül 

irányváltozásra, ütközik a pórusok falával. Az irányváltozásoknál és ütközéseknél a fémmel 

áramló szennyezık kicsapódnak, nem áramolnak tovább. 

 

 
8.10. ábra Kerámiakötéső merev szőrı beépítési vázlata acélcsészébe. 

 

A szőrés folyamatát a szemcsékre ható alábbi fı fizikai erık határozzák meg: 

- szedimentációs erı, 

- surlódó erı, 

- Van der Waals erık. 

A fenti erıket és a kerámiahab, valamint a részecskeágyas és a kerámiakötéső részecskés típusú 

szőrık jellemzı pórusalakjait figyelembe véve, Netter és Conti kifejlesztette szőrık mőködését 

leíró matematikai modellt. A modell a pórusok falával érintkezésbe kerülı részecskék végleges 

megkötését feltételezi. Eszerint a friss szőrı hatásfoka: 

h = 1 – exp(-lH) 

ahol,  

H:  a szőrıréteg teljes mélysége, 
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L:  a részecske befogásának a  valószínősége egy pórus keresztmetszetének megfelelı 

elemi szőrırétegben.  

 
Ez az érték a szőrı típusa és pórusmérete mellett az alábbi fı befolyásoló paraméterektıl függ: 

- sőrőségkülönbség ( ρ-ρo),  

- részecske átmérı, valamint  

- a közeg áramlási sebessége.  

A kerámiahab szőrık térfogata, és ezzel arányosan a megbízható mőködési ideje rövid. Ezért a 

gazdaságosság megítélésénél a gyakori szőrıcsere igénye fontos szempont. A normális 

élettartamuk biztosítása érdekében csak az olvadék gázöblítéses, vagy sókezeléses elıtisztítása 

után célszerő alkalmazni a nagy zárványok okozta felületi eltömıdések elkerülése végett. 

További hátránya „H” és „S” tuskók gyártásakor, hogy a merev szerkezető szőrıtesteknek kicsi 

a mechanikai szilárdsága, ami az alkalmazható legnagyobb olvadékáramlási sebességet 

általában 30 t/h értéken határolja le. 

Folyamatos öntéskor az öntıcsatornába, szekunder öntészeti ötvözet tömbgyártásakor, a 

szőrıboxot a tömb öntıgép elé, alakosöntvény gyártásakor a beömlırendszerbe helyezik el. 

Tömbgyártó üzemekben általában szőrıszövet alkalmazására kerül sor, az alkalmazott 

szőrıszövetek lyukmérete ≈1,1…0,6 mm között változik, feladatuk, hogy tömb öntéskor a durva 

oxidokat, oxidhártyákat és egyéb szennyezıket kiszőrjék (8.11. ábra). 

A szőrıszövetekkel szemben a következı elvárásokat támasztjuk: 

- öntés ideje alatt  (≈1-2 óra) álljon ellen az áramló ötvözet eróziós hatásának, és 

- az öntés teljes idıtartama alatt tartsa meg a lyukméretét, szálai ne csússzanak el 

egymáson, ezért a szőrıszövetet úgy kell elhelyezni, hogy a szegetlen (vágott) széleit be 

kell göngyölni, és a rözítést úgy kell megoldani, hogy a kicsúszó szálakat ne ragadhassa 

magával az áramló fém, 

- az öntés kezdetén szőrı réteg enyhe rázásával segíteni kell az átáramlás megindulását. 

 

 
8.11. ábra Öntés üvegszálasszőrın keresztül. 
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Fémtisztítás vákuumkezeléssel 

A vákuumkezeléses fémtisztítási technológia az elmúlt évszázad utolsó harmadában nyert 

lendületet, amelyet az aktív fémtisztítások okozta környezeti hatásainak kiküszöbölésére 

irányuló törekvések segítették elı. Az olvadék vákuumtisztításakor azt figyelembe kell venni, 

hogy az olvadék fölötti nyomáscsökkentés, csak a nyomástól függı folyamatokra hat döntıen, 

így a gázok mennyisége csökkenése mellett, az olvadékban lévı Na-tartalom szintje csökken 

észrevehetı mértékben. 

A fémolvadék vákuumos kezelése során általában a következı tisztítási folyamatok várhatóak: 

- az oldott gázok ill. nagy gıznyomással rendelkezı komponensek távozása a fémolvadék 

fölötti parciális nyomás csökkenése révén, 

- nyomástól függı kémiai reakciók lejátszódása,  

- a szilárd szennyezık felúszása a meglévı, ill. képzıdı buborékokkal. 

Egyes szerzık szerint a fémolvadékban a jelentıs mértékő metallosztatikus nyomás miatt, 

nem képzıdnek buborékok, gáztartalom csökkenése csak diffúzió révén történik. Mások 

véleménye szerint feltételezhetı, hogy a nyomás csökkenésekor eleinte buborékok képzıdnek, 

és ezek eltávozása jelent viszonylagos gyors gáztartalom csökkenést, majd késıbb 

meghatározóvá válik a diffúzió által szabályozott gáztalanodás. A buborékok keletkezését a 

buborékcsírák képzıdési valószínősége határozza meg. Az általános csírakézıdési elmélet 

szerint a kritikus csírasugarat a térfogati és felületi energiák különbségének maximuma 

határozza meg. Elméleti számítások azt igazolják, hogy homogén csíraképzıdés Al és Al-

ötvözetben elképzelhetetlen. 

Hasonló a helyzet a sima felületen való heterogén csíraképzıdés lehetıségével is. Az 

olvadék, porózus, helyenként repedezett tőzálló falazattal érintkezik, és az olvadékban 

fémtisztítás elıtt jelentıs mennyiségő porózus oxid és egyéb szilárd zárvány van, melyek 

felületén végbemehet a heterogén csíraképzıdés. A buborékos gáztalanodásnál a hidrogén 

diffúziós sebessége meghatározó. A gáztalanodás sebessége az olvadék keverésével, az olvadék 

felületének megnövelésével megsokszorozható. Ezen az elven dolgoznak a dinamikus 

vákuumgáztalanítók. A technológia szerint felváltva végzik a vákuumos kezelést, és lándzsa 

végére szerelt porózusdugón keresztül inert gázzal végzett buzgatást. 

Ezzel a módszerrel a fémtisztítás idıtartama számottevıen csökkenthetı. Formaöntödékben a 

vákuumkezeléses fémtisztítást ritkán alkalmazzák. Amikor megrendelıi igény van, akkor a 

kezelés elvégezhetı egy fixen kiépített vákuum telepen. Ide viszik az üstbe csapolt olvadékot 

és egy hıszigetelı alaplapra helyezik, majd egy vákuum-sisakot helyeznek az üst köré. A 
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vákuumozást követıen az olvadékot elszállítják és helyére egy másik üst rakható, így biztosítva 

a folyamatos munkavégzést. A kezelés idıtartama csökkenthetı akkor, ha a vákuumozás és az 

inertgázas „buzgatás” ciklikusan váltakozik (8.12. ábra). A vákuum-gáztalanító berendezések 

ellenállás-főtéssel felszerelhetık, hogy az esetleg hosszabb ideig tartó kezelések esetén a nagy 

hımérséklet veszteség elkerülhetı legyen. A vákuum nagysága néhány mbar, a kezelés 

idıtartama 3-6 perc.  

Másik megoldás szerint a vákuumszivattyút szállítják a vákuumozandó olvadékhoz (az 

öntıkemencéhez). Ilyenkor az ellenállás-főtéső kemencébe speciális technológiával gyártott 

tégelyt helyeznek, melynek tetejére helyeznek egy vákuum-fedelet, és a fémtisztítást a rendszer 

adott ideig történı vákuum alá helyezésével történik. Az eljáráshoz kis gázáteresztıképességő 

tégelyt alkalmaznak, melynek falán keresztül az olvadék vákuumtisztítása alatt kismennyiségő 

levegı áramlik az olvadékba, elısegítve a gáztalanítás hatékonyságát, és a vákuumozási idı 

csökkentését (8.13. ábra). A kezelések során figyelembe kell venni, hogy az ötvözık egy része 

az alacsonyabb nyomás következtében távozik a fürdıbıl. Így pl. a nátrium és a magnézium 

nagyobb leégésével kell számolni vákuumos fémtisztításkor, mint passzív gázzal végzett 

fémtisztításkor.  

 

 
8.12. ábra                                                                                        8.13. ábra 

Vákuumozás céljára fixen kiépített munkahely.            Vákuumfedél segítségével végzett vákuumtisz- 
                                                                                         títás, mobil vákuumszivattyúval (vázlat). 

 

 

Fémtisztítás kémiailag passzív gáz (nitrogén, argon, hélium) átbuborékoltatásával: 

- Passzív gáz (nitrogén, argon, hélium) átbuborékoltatásával végzett fémtisztításkor a 

tisztítógáz bevitele alakítható ötvözetek gyártásakor történhet,  

- lándzsa,  

- porózusdugó, vagy  
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- átfolyó rendszerő folyamatos gáztalanító berendezés segítségével. 

- öntészeti ötvözetek fémtisztításakor a kémiailag passzív gáz bevitele történhet:  

- lándzsa,  

- porózusdugó, vagy 

- forgótárcsás fémtisztító berendezés segítségével,  

- a por, granália vagy pasztilla formájú tisztítósnak a fémfürdı felszíne alá történı 

vitele merítıharanggal történhet. 

Gázöblítéses fémtisztításkor az olvadék gáztartalmának eltávolítása a következı egymást 

követı részfolyamatokból tevıdik össze: 

- fémtisztításkor az olvadék gáztartalmának eltávolítása diffúzió és a konvektív mozgás 

együttes hatásának következménye,  

- a tisztítógáz buborékjainak felszínéhez diffúzió révén érkezı hidrogén atomok a 

tisztítógáz buborékok felszínén adszorbeálódnak, majd  

- a hidrogén atomok molekulává alakulnak, és hidrogén molekulaként kerülnek a 

tisztítógáz buborékjaiba. 

- a tisztítógáz és a hidrogéntartalmú buborékok elkezdenek emelkedni az olvadék felszíne 

felé, miközben a buborékok felszínéhez kapcsolódnak az olvadékban lebegı zárványok 

(8.14. a, b ábra). 

A gázbuborékok emelkedése közben -a metallosztatikus nyomás csökkenésével arányosan-, a 

gázbuborékok mérete megnövekszik. Amikor a buborékok a fémolvadék felszíne közelébe 

kerülnek, akkor a fémolvadék felületi feszültsége és a gázbuborékban uralkodó gázok (a N2+ 

H2; ill. Ar+H 2) nyomásának egyensúlyi viszonyától függıen, a gázbuborékok: 

- vagy csak „kinyílnak”, és a gázok a buborékokból a légtérbe távoznak,  

- vagy „elpattannak”, és ilyenkor a buborékokból „kiszabaduló” gázok kisebb-nagyobb 

fémcseppeket löknek ki magukból, melyek felületén oxidok, nitridek és salakmaradványok 

fordulhatnak elı. A jelenséget esetenként lángnyelvek megjelenése kíséri. Öntészeti 

ötvözetek üstben történı fémtisztításakor a kilökıdött fémcseppek (8.15. ábra) (méretük: 

vastagsága: 5..10mm, hosszúsága: 50..200mm) a kemence páncélzaton (8.16. ábra) 

„landolnak”, vagy a fémolvadék felszíne fölött az üstfalazaton tapadnak meg. A 

fémolvadékból kilökıdı fémcseppek mennyisége adagonként ~ 100 -150g (750kg olvadék 

12 perces fémtisztításakor, 22 l/perc öblítıgáz felhasználás esetén, 550 1/perc 

fordulatszám 730-740°C-on.) (Lévai G. Dipl. terv 2008 Miskolc). 
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                                 8.14. a ábra                                                                         8.14. b ábra 

                         Fémtisztítás, gáztalanítás elvi ábrái. 
 

A fenti jelenség olyankor figyelhetı meg amikor a fémtisztítás a kihordóüstben történik, 

vagy akkor, ha a fémtisztítás az öntıüstben történik. Elkerülhetı a fémveszteség akkor, ha az 

üstöket nem töltjük túl. A jelenség ilyenkor is megfigyelhetı, de a fémcseppek a tégely falán 

landolnak. 

A fent leírt jelenség a nitrogénnel és az argonnal végzett fémtisztításkor is lejátszódik. Tény, 

hogy N2 használatakor intenzívebb a fémcseppek képzıdése, mint argon használatakor. Ugyanez 

a jelenség figyelhetı meg akkor is, amikor technológiai próbatestet öntünk a fémtisztaság 

ellenırzés céljából grafit kokillába, (ha az üzemben csend van, akkor a buborékok elpattanását is 

lehet hallani). 

 

    
 

8.15. ábra                                                              8.16. ábra 
           Gáztalanításkor képzıdı fémcseppek.          Fémcsepp lerakódás gáztalanításkor a kemence            

                                                                             páncélzaton. 
Gázokkal történı fémtisztítás kezdetén nagy hidrogén koncentráció különbség van a 

buborék (tiszta N2-t ill. Ar-t vezetünk az olvadékba) és az olvadékban oldott hidrogéntartalom 

között. Ennek hatására a hidrogén gyorsan és könnyen jut az olvadékból a gázbuborékba, ezért 

a gáztalanítás kezdeti szakaszában az olvadékból nagy mennyiségő hidrogén tud eltávozni. Az 

olvadék hidrogéntartalmának csökkenésével, a hidrogén eltávolítás sebessége csökken, így az 
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idı múlásával, azonos mennyiségő hidrogén eltávolításához szükséges átbuborékoltatási idı 

növekszik, -a hidrogén parciális nyomáskülönbség csökkenése miatt-. Ezért, ha gáztalanításkor 

a hidrogén eltávolítás sebességét változatlan értéken kívánjuk tartani, akkor a gáztalanításra 

használt gáz áramlási sebességét és mennyiségét és/vagy a gázbuborékok fajlagos felületét 

növelni kell a folyamat elırehaladtával, hogy a hidrogéntartalom szintje, az egyensúlyi értéket 

elfogadható idı alatt elérje. Napi gyakorlatban ez nehezen megvalósítható! Más 

megfogalmazás szerint, a nagy hidrogéntartalom az olvadékban egy bizonyos szintig gyorsan 

lecsökkenthetı, ha a gáz áramlási sebességét változatlanul tartjuk, akkor a hidrogéntartalom 

további csökkentése hosszú idejő átbuborékoltatást és hozzávetılegesen nagy mennyiségő gázt 

igényel. A fémolvadék tisztításának hatásfokát a tisztításhoz használt gépi berendezések 

tulajdonságai, az olvadék hımérséklete, a tisztításhoz használt gáz mennyisége, minısége, a 

gázbuborékok mérete (8.17. ábra) azok száma, fajlagos felülete, az olvadék és a gázbuborék 

közötti érintkezési idı határozza meg.  

 

 
 

8.17. ábra Összefüggés a gázbuborékok felülete, az öblitıgázas fémtisztítás módja és a gázbuborékok 
mérete (Ø, mm) között. 

 

A 8.17. ábra szerint a gáztalanítás hatékonyságának meghatározásában fontos tényezı a 

buborék mérete. A 8.18. ábrán két különbözı hidrogén tartalmú AlSi10Mg ötvözet olvadék 

gáztalanítási hatékonyságának számított értékei láthatók, a buborék átmérıjének 

függvényében.  
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8.18. ábra A gáztalanítás hatásfoka a buborék méretének függvényében két különbözı 

hidrogéntartalmú AlSi10Mg ötvözet esetén. 
 

Amennyiben közel 100%-os hatékonyság mellett mőködik a rendszer, az öblítıgáz 

buborékaiban lévı hidrogén parciális nyomása megegyezik az olvadékban oldott hidrogén 

parciális nyomásával. Más megfogalmazás szerint, az olvadékban emelkedı gázbuborék 

hidrogénnel telítıdik; kvázi nem adszorbeál több hidrogént. Amikor 50%-os a rendszer 

hatékonysága akkor az emelkedı gázbuborék már csak fele annyi hidrogént tartalmaz, mint 

amennyi termodinamikailag lehetséges. Amennyiben megduplázódna a hatékonyság a bubo-

rékok kétszer annyi hidrogént lennének képesek eltávolítani, ugyanannyi öblítıgáz 

alkalmazása mellett. Megfigyelések szerint a hatékony fémtisztításhoz 0,5mm átmérıjő, vagy 

ennél kisebb mérető buborékokra van szükség. A buborékméret növekedésével arányosan 

csökken a fémtisztítás hatékonysága, mert adott feltételek mellett az olvadékban a nagymérető 

buborékok elszórtan, egymástól távol fordulnak elı, így a rendelkezésre álló idı alatt -

buborékok képzıdésétıl a felszínre emelkedésig eltelt idı- nagyszámú hidrogénatom képtelen 

elérni a buborék felszínét a hosszú diffúzió miatt. Mivel nagyok a buborékok, és a nagy 

távolság miatt a hidrogén atomok nehezen érik el a buborékokat, ezért a hidrogénnek csak egy 

kisebb részét tartalmazzák azok, mint amennyi termodinamikailag lehetséges, így a 

gáztalanítás hatékonysága kicsi lesz.  

A forgótárcsás olvadéktisztító berendezések fejlesztésének ezek a gondolatok adják az 

alapját. Az olvadékban oldott gáz eltávolításának hatékonyságát -értelemszerően- a 

gázbuborékok felületéhez kapcsolódó fémes és nemfémes zárványok csökkentik, mert ilyenkor 

a gázbuborékok szabad gázfelvevı felülete kismértékben, de csökken. A folyamat maga, nem 

hátrányos, mivel az olvadék tisztításának alapvetı célja az olvadékban oldott gázok és fémes 

valamint a nemfémes zárványok eltávolítása az ötvözetolvadékból.  

Amikor a tisztítógáz nagyszámú kismérető buborékok formájában fordul elı az olvadékban, 

akkor a hidrogén-atomoknak csak kis távolságot kell megtenniük, hogy elérjenek a buborék 
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felületéig, a kis távolságok és a nagy fajlagos felülető buborékokba diffundált hidrogén 

könnyen elérheti a termodinamikailag lehetséges mennyiséget. A hidrogénben dúsuló 

kismérető nagy fajlagos felülető buborékok hosszabb ideig tartózkodnak az olvadékban, amíg 

el nem érik az olvadék felszínét. 

A fémolvadék tisztítás hatóanyagának olvadékba juttatásának a leggyakrabban 

alkalmazott eljárásai közül a lándzsával történı, és a különféle kémiailag passzív tisztítósók 

hozzáadásával végrehajtott eljárások a leginkább hatástalanok. Lándzsával történı 

fémtisztításkor nagy buborékok képzıdnek, melyek csak a lándzsa környezetében 

helyezkednek el, és emelkedésük közben rendre ütköznek és a buborékok egyesülnek, így 

egyre nagyobbá válnak, ami a tisztítás hatékonyságát csökkenti. A tisztítósó alkalmazásakor a 

fémtisztítást végzı gáz a szilárd sóalkotók bomlása révén kerül az olvadékba. A különbözı 

vegyületekbıl összeállított, kémiailag passzív alkotókat tartalmazó fémtisztítósókat tőzálló 

anyaggal bevont, perforált haranggal nyomják a fémolvadék aljára, ahol ezek hı hatására 

felbomlanak, gázbuborékokat képeznek, amik a korábbiakban ismertetett módon tisztítják az 

olvadékot. Az olvadékba bekevert sók tisztítási hatékonysága erısen hımérsékletfüggı. A 

kívánt kémiai reakciókat és a képzıdı termékek elkülönülését az olvadéktól a nagyobb 

hımérséklet elısegítheti. Ugyanakkor a nagyobb hımérsékleten végzett fémtisztítás a kémiai 

reakciók hevességét idézheti elı, ami a fémtisztítás hatékonyságát jelentısen lerontja, mert 

kisebb számú és nagyobb mérető gázbuborékok képzıdnek. A heves gázképzıdés 

balesetveszéllyel is járhat. 

Az alumíniumöntészetben szemcsefinomításhoz és/vagy a rövid idejő nemesítéshez használt 

sókeverékekhez hasonlóan, a fémtisztító sókeverékek is higroszkóposak, ezért ha tárolásuk 

nem szabályosan száraz helyen történik, akkor fémtisztításkor nem csak hidrogént juttatunk az 

olvadékba ahelyett, hogy eltávolítanánk azt. Ráadásul az átnedvesedett tisztítósók és az 

olvadék reakciójából (legyen az: aktív alkotót is tartalmazó tisztítósó, vagy csak passzív 

alkotókból összeállított tisztítósó), oxidhártya és/vagy diszperz eloszlású oxidok képzıdésére 

is sor kerül az: 

2Al + 3H2O=Al2O3+6H 

reakció szerint. 

A fémtisztításnak ez a módja kevésbé ellenırizhetı eljárás azért, mert amikor a tisztítósó 

(legyen az por, tabletta, brikett, kistömb alakú) az olvadékba kerül, akkor a hısokk hatására 

hirtelen szétesik (fizikai felaprózódásuk következik be). A széteséskor képzıdı részecskék az 

olvadék és a tisztítósó sőrőség különbsége miatt, elkezdenek fölfelé emelkedni az olvadékban, 

emelkedésük közben elbomlanak. Az elbomlást intenzív gázfelszabadulás kíséri. Az 
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elmondottakból következik, hogy a fémtisztítás hatékonyságát a fémfürdı mélysége, nem 

elhanyagolható mértékben befolyásolja. Ráadásul a folyamat „kezelıszemély-függı”, ha a 

kezelést végzı személy lassan nyomja le a fémfürdıbe a haranggal a tisztítósót, akkor a 

tisztítósó bomlása nem az üst alján kezdıdik meg, hanem a tégely felsı harmadában és a 

tisztítósó a fürdımozgás és a sőrőség különbség miatt gyorsan felemelkedik, bomlásuk -

részben, vagy egészben- sokszor a fémolvadék felszínén fejezıdik be. Ez a folyamat a 

fémtisztítás hatékonyságát jelentısen befolyásolja. Minden hátránya ellenére a módszert 

fémtisztítási célból kisebb öntödék gyakran alkalmazzák akkor, amikor a fémtisztítás precíz 

ellenırzésére nincs elıírás. A fémtisztítás céljára használt sókat fıleg a korábbi években, 

számos öntödében vivıgáz segítségével jutatták az olvadékba (8.19. ábra). A rendszerrel úgy a 

passzív, mint a kémiailag aktív alkotót is tartalmazó sókeveréket lehet a fémolvadékba 

bejuttatni.  

 

 
8.19. ábra Vivıgázas porbefuvás, elvi elrendezése. 

 

Fémtisztítás hımérséklet hatására nem bomló sókeverékekkel 

Nem bomló sókeverékek úgy az alakítható, mint az öntészeti ötvözetek olvasztásakor 

használható. Összehasonlítva az egyéb fémtisztítási eljárásokkal, a nem bomló sókeverékkel 

végzett fémtisztítás a legkevésbé hatásos fémtisztítási módszer. A fémtisztításhoz felhasznált 

sókészítmények rendszerint fémkloridok keverékei. A keverési arányokat úgy állapítják meg, 

hogy a keverékek olvadáspontja jelentısen alacsonyabb legyen, mint a fémfürdı hımérséklete. 

Az alacsony olvadáspont elérése érdekében a sókeverékbe a fémkloridok mellé rendszerint 

nátrium-fluoridot és kriolitot kevernek. Felhasználáskor nagyon kell ügyelni arra, hogy a Na-ra 

érzékeny ötvözeteknél ne használjunk Na-ot tartalmazó sókeverékeket. A Na mentes 

sókészítmény pl. 20%KCl és 80% MgCl2 keveréke. A Na-tartalmú sókészítmény készülhet 

40% NaCl, 40% KCl, 10% MgCl2 és Na3AlF6 keverékébıl. A sókeverékekkel a fémtisztítást 

olvasztó és az öntı kemencékben végzik el. 
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Alkalmazás módja: a sókeveréket a salaktól megtisztított fémfürdı felületére kell szórni. 

A sókeveréket megolvadása után intenzív keveréssel a fürdıbe kell keverni azért, hogy 

kapcsolatba kerüljön a fémfürdı lebegı szennyezıivel. Az olvadt sókeverék felületi 

feszültsége a kezelés hımérsékletén kicsi, ezért a fémfürdıben lebegı nemfémes szennyezıket 

részben vagy teljesen be tudja vonni. Ennek következtében a sóval bevont nemfémes 

szennyezık sőrősége kisebb lesz, mint a fémolvadék sőrősége, és a fémfürdı felületére tudnak 

emelkedni. A szennyezık emelkedése közben a fémben oldott hidrogén egy része az emelkedı 

szennyezı felületére diffundálva ott molekulává alakul, így a hidrogén részleges eltávolítása is 

megtörténik.  

 
Fémtisztítás forgótárcsás fémtisztító berendezéssel 

A forgótárcsás gáztalanitó rendszer a fém tisztításához használt öblítıgázt egy célszerően 

kialakított forgótárcsa segítségével juttatja az olvadékba, mely gyors forgása következtében a 

gázáramot apró buborékokra oszlatja el, ezáltal az olvadék egészében a gáz diszperz eloszlását 

teszi lehetıvé A fordulatszám és a gáz térfogatárama a tégelyben lévı olvadék mennyisége 

szerint variálható. 

Más technikákkal összevetve a forgótárcsás fémtisztító berendezéssel nemcsak a legkisebb 

buborékméret érhetı el, -hanem a megfelelıen méretezett rotor segítségével biztosítani lehet az 

olvadék egészében a buborékok egyenletes eloszlását is-, ami a fémmel való maximális 

kapcsolatot jelenti. A buborékok fürdıben való tartózkodásának idejének meghosszabbítására 

a rotorszár mellé terelılapát van szerelve. A turbulens áramlás következtében a buborékok 

fémfürdıben való tartózkodási ideje megnövekszik és több hidrogén atom tud a buborékba 

diffundálni. Így ezzel a módszerrel a fémtisztítás hatékonysága szignifikánsan megnövekszik. 

(Figyelem: a berendezés használatakor a keverı szárát és a tárcsát fémtisztítás után mindig 

gondosan meg kell tisztítani a tapadványoktól, mert lehőlve a felületen visszamaradt sók 

nedvességet tudnak felvenni, ami a következı alkalmazáskor hidrogént és oxidokat tud a 

fürdıbe vinni. Külön gondot kell fordítani a tisztítógáz bevezetı nyílásának tisztítására is, mert 

használat közben megvan annak lehetısége, hogy oxidok és nitridek tapadjanak meg a furat 

alsó részén és közvetlen környezetében. A képzıdı tapadványok a kezelés hatékonyságát 

ronthatják). A gravitációs és nyomásos öntödékben az öntészeti ötvözetek fémtisztításához a 

forgótárcsás fémtisztító berendezések egyre nagyobb teret hódítanak (8.20. ábra).  
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A fémtisztító berendezéseket, az öntöde sajátosságainak figyelembe vételével, vagy  

- közvetlenül az öntıkemencék mellé telepítik, és a fémtisztítást az öntıüstben végzik el, 

vagy  

- külön fémtisztító helyet alakítanak ki, ahol a kihordóüstökbe csapolt olvadék tisztítását, 

szemcsefinomítását és nemesítését is elvégzik, még mielıtt az olvadékot az öntıüstbe 

átöntenék, vagy, 

- olyan mobil berendezést használnak, melyet mindig ahhoz a kemencéhez visznek, 

melyben a fémtisztítást kell végezni.  

A 8.21. ábrán egy olyan összehasonlító mérési sorozat eredményei láthatók, melyet üzemi 

körülmények között végeztek egy szekunder öntészeti ötvözettömb elıállító üzemben. A 

vizsgált anyag: AlSi10Mg ötvözet volt. A 4 adagot egymás után, egy 8 tonnás kemencébıl 

csapolták, és a fémtisztítást 20 l/perc felhasznált nitrogén gázzal végezték.  

A tisztítógáz fürdıbe juttatása:  

- grafit-lándzsával,  

- grafit-lándzsa végére szerelt porózusfejjel, 

- 750-760 °C-on, 650 1/perc fordulatszám mellett, forgótárcsás berendezéssel, és 

- 720-730 °C -on 650 1/perc fordulatszám mellett forgótárcsás berendezéssel történt. 

A mérési eredmények szerint a leghosszabb fémtisztítási idıre lándzsás fémtisztítás 

alkalmazásakor volt szükség, valamivel rövidebb idı alatt lehet elfogadható fémtisztaság 

szintet biztosítani grafit-lándzsára szerelt porózusfejjel végzett fémtisztításkor, míg a 

legrövidebb idıt forgótárcsás berendezéssel lehetett elérni. Az olvadék hımérsékletének 

csökkenése -az adott határok között- kedvezett a fémtisztítás hatékonyságának. 

A passzív fémtisztítási eljárások során tiszta, száraz nitrogén a leggyakrabban használt gáz, de 

számos esetben használnak argont is. Üzemi tapasztalatok, és szakirodalmi adatok szerint 

egybehangzóan az vélemény, hogy amikor passzív gázzal történik a fémtisztás, akkor a 

tiszta argon használatakor, a fémtisztítás hatékonysága mindig jobb, mint a nitrogén 

használatakor. 
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8.20. ábra Forgótárcsás fémtisztító berendezés mőködésének elve, és egy üzemi berendezés fényképe. 
 

 
8.21. ábra Összefüggés az alumíniumötvözet hidrogéntartalma, a gáztalanítás módja és a gáztalanítási idı 

között. 
 

Fémtisztáskor a képlékenyalakítási célra gyártott ötvözetek esetén az üzemekben ma 

általánosan elterjedten alkalmazzák a kémiailag aktív alkotókat is tartalmazó gázkeverékeket. 

Az elmúlt évszázadban a kémiailag aktív gázok közül kezdetben a tiszta klórgázt rendszeresen 

alkalmazták (oka, elsıdlegesen a fémolvadék raffinálása volt, és elsısorban a 

képlékenyalakítási célra gyártott ötvözetekbıl az alkáli és alkáli földfémek eltávolítását 

oldották meg ilyen módon), de használata ma már nem jellemzı. Ez a mérgezı jellegének, 

illetve a gépekre és a szellıztetı rendszerre gyakorolt korrodáló hatásának tulajdonítható. 

Amennyiben fémtisztításhoz és az ötvözet raffinálásához mégis használni kell kémiailag aktív 

gázt (Cl2-t), akkor azt mindig kis koncentrációban valamilyen vivıgázhoz (nitrogén, argon) 

keverve juttatják a fémolvadékba.  

 

Keverıfej

Keverıszár

Keverıfej

Keverıszár
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8.3. Fémtisztítás kémiailag aktív alkotót is tartalmazó sókeverékekkel vagy 
gázkeverékekkel  

 
- A fémtisztítás történhet kémiailag aktív alkotót (kémiailag aktív alkotók lehetnek a: 

C2Cl6, Na2SiF6,  K2SiF6 stb.) is tartalmazó sókeverék olvadékba juttatásával, vagy a  

- fémtisztítás történhet kémiailag aktív gázalkotót -klórt vagy fluort- is tartalmazó 

gázkeverék átbuborékoltatásával az ötvözet olvadékon.  

Alakítható ötvözetek gyártásakor az elmúlt évszázad második felében még rendszeresen, 

ma már csak elvétve (szükség megoldás olyan esetekben pl. amikor a SNIF keverı váratlanul 

meghibásodik) használnak fémtisztításkor hexaklóretán port. A hexaklóretán port a 8.19. 

ábrán bemutatott berendezés elvén mőködı készülékkel, vagy célszerően kialakított csövön 

(lándzsa) keresztül lehet a hordozógázzal (nitrogénnel) a fémolvadékba jutatni. Amikor az 

alakítható ötvözetek gyártásakor a hexaklóretánt préselt pasztilla, pogácsa, vagy granáliaként 

használják, akkor az eljárás magában hordoz néhány bizonytalansági tényezıt, mert a mővelet 

erısen személyfüggı. Alakítható ötvözet fémolvadék tisztításakor a 8.22.a ábrán látható 

darura erısített merítıkosárba rakott hexaklóretán pasztillákat kell a kemencében lévı 

fémolvadék aljára juttatni. A kezelı figyelmetlensége esetén elıfordulhat, hogy a nagyterő 

kemencében a fémfürdı egyes részeinek kezelése kimaradhat a tisztításból. Ez az öntött 

terméket feldolgozó üzemekben okoz problémát. A merítıkosárral a fémfürdı felszíne alá 

nyomott pasztillákból rövid idı után nagy tömegben szabadul fel a bomlástermék. Ilyenkor 

elıfordul, hogy nagymérető buborékok képzıdnek, ami a tisztítás hatásfokát jelentısen 

lerontja. Ez az oka annak, hogy csak nagyobb mennyiségő hexaklóretán pasztilla 

felhasználásával lehet olyan eredményt elérni, mint amilyet a vivıgázas technológia 

alkalmazásakor. A technológia csak megfelelı elszívóberendezés esetén alkalmazható.!!!  

A fémtisztításnak ezt a módját formaöntödékben ma már nem alkalmazzák. Ha igen, akkor a 

formaöntödékben a 8.22.b ábrán látható merítıharang segítségével lehet a hexaklóretán 

pasztillákat, vagy pogácsákat a fémfürdıbe juttatni. Ilyenkor a kemence fölé megfelelı 

teljesítményő elszívó berendezést kell kiépíteni!!!.  

 



 

 215 

                                  
8.22. a ábra                                              8.22. b ábra 

Tisztítósók bevitelére szolgáló merítıharang és merítıkosár. 
 

A fejlett alumíniumiparral (öntészettel) rendelkezı országokban a leggyakrabban használt 

kémiailag aktív gázalkotót (klórt, fluort) is tartalmazó gázkeverékek összetételei a következık:  

99%Ar – 1%Cl 2;                 90%Ar – 10%Cl2;               80%N2 – 10%Cl2 – 10%CO; 

90%N2 – 10%Cl2;               70%N2 – 30%Cl2;          2-5% SF2 ill. SF6 – 98-95% Ar; 

Európában elsısorban a képlékenyalakítási célra gyártó Al öntödék leggyakrabban a 

99%Ar+1%Cl 2 vagy a 99%N2 +1%Cl2 tartalmú gázkeveréket használják. A keverék gázok 

használatának legnagyobb elınye, hogy a szennyezıdések eltávolítása mellett raffináló hatásuk 

is van az olvadékra. (A kémiailag is aktív gázok olvadékba kerülésekor lejátszódó kémiai 

reakciók ismertetésére az „Alumínium és az alumíniumötvözetek olvasztásakor lejátszódó 

folyamatok”, és az „Alumínium és alumíniumötvözet olvasztáskor használt takaró és 

tisztítósók” címő fejezetekben került sor.)  

A kémiailag aktív gázt is tartalmazó keverékeket, úgy az alakítható ötvözeteket elıállító, mint 

az alakos öntvényeket gyártó üzemekben, széles körben használják. Az alkalmazott gépi 

berendezések között alapvetı különbség, hogy az alakítható ötvözetek gyártásakor 

folyamatosan üzemelı átfolyó rendszerő berendezéseket, a formaöntödékben pedig 

szakaszosan üzemelı tisztítóberendezéseket üzemeltetnek. A szekunder öntészeti ötvözet 

tömbgyártó üzemek a termelés volumenétıl függıen úgy a folyamatosan üzemelı átfolyó 

rendszerő, mint a szakaszosan üzemelı tisztítóberendezéseket használják. A felhasznált gépi 

berendezések mind a két területen igen változatosak, és ezen a területen intenzív berendezés 

fejlesztési tevékenység folyik, ezért a következıkben a teljesség igénye nélkül csak néhány 

tipikus berendezés bemutatására kerül sor (8.23- 8.26. ábra). 
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8.23. ábra                                                                                           8.24. ábra 

MINT típusú folyamatos fémtisztító berendezés.             SNIF típusú folyamatos fémtisztító berendezés. 
 

 
8.25. ábra                                                                             8.26. ábra 

ALCOA AFD  típusú szőrıbetéttel ellátott                          ALCOA 622 típusú folyamatos 
folyamatos fémtisztító berendezés.                                       fémtisztító berendezés. 

 

Alakítható ötvözetek és az alakos öntvények gyártásakor vivıgázokkal az olvadékba 

kerülı kismennyiségő klór ill. fluor az olvadék raffinálásán túl elısegíti az oxidzárványok 

kapcsolódását is a gázbuborékokhoz, ezáltal hatékonyabban segítik elı azok olvadékból való 

távozását, mint a passzív gázok (a N2 vagy az Ar). Vitathatatlan, hogy formaöntödékben 

megfogalmazódnak olyan vélemények, hogy a kémiailag aktív alkotót is tartalmazó tisztítógáz 

hatékonysága -adott gáztalanítási idı alatt- esetenként kisebb, mint a kémiailag hatékony 

elemet nem tartalmazó gázok esetén. A szakirodalomban ezt azzal magyarázzák, hogy a 

tisztítógáz aktív alkotója, pl. a klór reakcióba lép a Mg-mal és MgCl2 képzıdik. A MgCl2 

730°C fölött folyékony halmazállapotú és így a buborékok felületét részben vagy egészben be 

tudja vonni, így csökkenti a buborék szabad felületét, és érdemben tudja késleltetni a hidrogén 

diffúzióját a buborékba. 

Amennyiben az olvadék stronciumot és kalciumot is tartalmaz, akkor a kémiailag aktív 

tisztítógáz alkotó, tisztítóhatása addig nem érvényesül, amíg a kémiailag aktív tisztítógáz 

alkotó a Cl2, vagy a SF6, a stronciumot SrCl2 vagy SrF2 vegyületként; továbbá az olvadékban 
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jelenlévı kalciumot CaCl2 vagy CaF2 formában meg nem köti. Üzemi tapasztalatok szerint a 

kémiailag aktív elemet is tartalmazó gázkeverékkel végzett fémtisztításkor a visszajáró 

anyaggal a betétbe került Sr tartalomnak ≈50-60% kerülhet a salakba. A kémiailag aktív gázzal 

végzett fémtisztítás elınyeit úgy lehet biztosítani, hogy a nemesítés csak a fémtisztítás után 

történik meg.  

Hazai üzemeinkben -környezetvédelmi elıírásokra való hivatkozással- a kémiailag aktív 

alkotó(ka)t tartalmazó gázkeverékeket csak az alakítható ötvözeteket gyártó cégek alkalmazzák 

rendszeresen (pl. Székesfehérvári ALCOA, ahol különleges elszívó berendezést nem 

alkalmaznak, mert a kismennyiségő klór a fémtisztítás során vegyületek formájában 

megkötıdik, és a képzıdı vegyületek a salakba kerülnek).  

Öntödéink jelenleg kémiailag is aktív elemet tartalmazó gázkeveréket fémtisztítási célra csak 

kísérleti jelleggel használnak. Ugyanakkor, vannak olyan hazai öntödék, ahol öblítıgáz (N2) 

segítségével kémiailag aktív sókeveréket (a kémiailag aktív alkotók leggyakrabban: K2SiF6 

és/vagy Na2 SiF6) juttatnak a fémolvadékba, ugyanakkor idegenkednek a kisebb környezet 

szennyezıdéssel járó kémiailag is aktív alkotókat tartalmazó tisztítógázok alkalmazásától pl: 2-

5% SF2 ill. SF6 - 98-95% Ar keveréktıl. 

A kémiailag aktív alkotókat (a K2SiF6 és/vagy Na2 SiF6 tartalmú sókeverékeket esetenként 

max. 1%-os mennyiségben) úgy viszik be az olvadékba, hogy forgótárcsás fémtisztításkor 

kezdetben -a fémterelı lapátot nem eresztik le a fémolvadékba- nagyobb fordulatszámot 

állítanak be rövid idıre, amikor a forgószár mellett kialakul a fémtölcsér akkor a sókeveréket 

beszórják a forgószár mellé. A fémáramlás a sókeveréket leviszi az üst aljára. Ott megkezdıdik 

a sókeverék bomlása. Ezzel párhuzamosan visszaveszik a fordulatszámot és leeresztik a 

fémterelı lapátot is, ami a turbulens áramlás elıidézésével biztosítja a tisztítógáz 

buborékjainak egyenletesebb eloszlását és a buborékok hosszabb idejő tartózkodását az 

olvadékban.  

A fémtisztítási mővelet mindenkor a fémolvadék felületén összegyőlt salak 

eltávolításával fejezıdik be. A salak eltávolítása elıtt, oxidáló hatású sókeverék adagolásával 

az olvadék felszínére felúszott salakot porszerő salakká kell átalakítani azért, hogy 

eltávolításakor kisebb legyen a fémveszteség. A salakra szórt, kb. 0,5 % (az érték a salak 

mennyiségére vonatkozik) sókeveréket gondosan össze kell keverni. Ilyenkor a salak Al 

tartalma és az adagolt sókeverék alkotóinak reakciója következtében hı szabadul fel, a hirtelen 

megemelkedett salakhımérséklet és a keverés hatására a salak Al tartalma jelentısen 

koaguálódik és az olvadékba süllyedve visszamarad. 
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9. Az alumíniumötvözetek szemcsefinomítása 
 

Öntött ötvözeteknél az esetek többségében a finomszemcsézető, öntött állapotban egyenlı 

tengelyő dendrites szövetszerkezet biztosítása kívánatos. 

Az öntött termék szemcse morfológiáját számos tényezı befolyásolja 

így a: 

 - a kémiai összetétel, 

 - az olvasztási körülmények, 

 - a fém túlhevítésének mértéke, a hıntartás idıtartama, 

 - az öntési hımérséklet, 

 - a dermedési sebesség, 

 - folyamatos öntés esetén a folyékony fém keverése a kristályosítóban. 

Ezek összehangolása révén kell a kitőzött célt elérni, ezen belül pedig két alapvetı szempont a 

meghatározó, nevezetesen az összetétel és a dermedési viszonyok. A hagyományos 

félfolyamatos tuskóöntési eljárásnál a dermedési sebesség jelentısen változik a keresztmetszet 

mentén. Ennek eredményeként figyelemreméltó mikroszerkezeti inhomogenitások képzıdnek. 

Az inhomogenitáshoz társul a szemcsealak és szemcseméret adott metszetben széles 

tartományú változása is. A továbbfeldolgozáskor legnagyobb problémát jelentı, az öntıkokilla 

falával érintkezı felületi rétegben jelentkezı dúsulásokat, porozitásokat, repedéseket, 

szemcseszerkezeti anomáliákat az öntést követıen egy hántolási mővelettel szokták 

eltávolítani, így akadályozva meg a hengerlési, vagy a mélyhúzási mőveletek során a nagyobb 

mértékő anyaghibára visszavezethetı selejt mennyiségét. A finomszemcsés kristályszerkezet 

kialakításához szemcsefinomítást alkalmaznak. 

 

             
9.1.a ábra                                                   9.1.b ábra 

Alakítható Al-ötvözet makro-szövetszerkezete szemcsefinomítás elıtt (1.a ábra) és AlTi10 elıötvözettel 
történt szemcsefinomítás után (1.b ábra). Maratott próbatest. 
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9.2. ábra AlSi7Mg ötvözet szövetszerkezete, szemcsefinomítás elıtt és szemcsefinomítás után. 

 

A szemcsefinomítás tulajdonképpen az olvadék csíraképzıdési hajlamának tudatos 

szabályozása. 

A szemcsefinomítás eredményeként: 

 - megnövekszik kristálycsírák száma, 

 - csökken a zsugorodás, és a melegrepedési hajlam, 

 - az esetlegesen jelentkezı gáz- és zsugorodási porozitás egyenletesebben oszlik el, 

 - javulnak a táplálás feltételei, 

 - jobbak lesznek a mechanikai tulajságok, elsısorban a folyáshatár fog növekedni, de 

 - javulnak a szívóssági tulajdonságok is, és 

 - a szakítószilárdság, a nyúlás, a keménység stb. értékek szórásmezıje számottevıen 

beszőkül. 

Jelenleg még nincs egy teljesen elfogadott elmélet a szemcsefinomítás mechanizmusára. 

Minden elméletnek vannak védhetı és csak megmagyarázható részei. A szemcsefinomítás 

során a szemcsefinomítók segítségével a primeren kristályosodó fázis szemcseméretét kell 

finomítani. A szemcseméret csökkenés elérhetı: 

1. a kristálycsírák számának növelése, 

2. a kristályok növekedésének gátlása révén. 

1. A kristálycsírák számának növelése olyan elem, vagy elemek adagolásával érhetı el, 

amelyek az alábbi feltételeket kielégítik: 

 - a szemcsefinomító elem az olvadékban olyan vegyületet képezzen, amely vegyület 

magasabb olvadásponttal rendelkezik, mint az alapfém, vagy ötvözet, 

 - a vegyület a szemcsefinomító kis koncentrációjánál is stabil legyen 

 - rács kompatibilitás, vagy a krisztallográfiai alkalmazhatóság 
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 - az alapfém, vagy ötvözet a szemcsefinomító felületét nedvesíteni tudja, 

 - a szemcsefinomító oldhatósága az alapfémben vagy az ötvözetben csak korlátozott 

legyen, 

 - a csíraképzıdés kezdete ne járjon egyedi nagy kristályok kialakulásával, 

 - sok irányba gyakorlatilag egyazon idıben legyen képes a csíraképzıdést elısegíteni. 

A szemcseméret növekedésének gátlásával szabályozott szemcsefinomításkor a: 

 - szerkezeti túlhőlés, 

 - felületi adszopció és a 

 - diffúziós sebesség megváltozása eredményezi a szemcsefinomodást. 

Szerkezeti túlhőlés következik be, ha az ötvözıanyag kristályosodás közben az olvadékban 

dúsul, s ez elégséges új kristályosodási középpontok független képzıdéséhez. 

A szerkezeti túlhőlést kiváltó tényezık az alábbiak: 

 - az ötvözı megoszlási hányadosának kis értéke, 

 - nagy dermedési hımérsékletköz, 

 - meredek hımérsékletgradiens a szilárd és az olvadék fázisban, 

 - a diffuzió-sebesség/dermedési-sebesség hányados kis értéke. 

A szemcsefinomítási célból adagolt elem dermedési front elıtti dúsulásának másik 

következménye, hogy akadályozó hatást fejt ki a kristályok növekedésével szemben. Itt 

tulajdonképpen arról van szó, hogy a dermedési front környezetében sőrősödı atomok 

akadályozzák a leválni kívánó atomok odajutását a dermedési felületre. (lásd. Al-Si ötvözetek 

nemesítése Na-mal címő fejezetet). A szemcseméret növekedést gátló mechanizmus az adagolt 

elem adszorpciójával is összefüggésben van. Az olvadékban lévı nyomelemek atomjai a 

kristályok felületén adszorbeálódnak, és az alapfém atomjainak további egybekapcsolódását 

megnehezíti, így a kristályok növekedése lelassul. A növekedésre alkalmas csíra homogén 

vagy heterogén módon képzıdhet. 

Homogén csíraképzésrıl akkor beszélünk, ha az olvadékban úgy képzıdik a kristálycsíra, 

hogy idegen anyag ebben nem mőködik közre. Ehhez viszont az olvadék túlhőtése szükséges, 

amely az egyensúlyi dermedési hımérséklet kb. 20 %-át kell, hogy elérje. Tiszta alumíniumnál 

168°C a szükséges túlhőtés, ez idáig csak 47°C-t sikerült elérni. A technikai tisztaságú 

fémeknél a megvalósítható túlhőtés nem több 10°C-nál, ezért a homogén magképzıdés 

bekövetkezése kizárt. A szokásos öntési viszonyok esetén csíraképzıdés kizárólag idegen 

anyagon, azaz heterogén módon valósul meg.  
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A heterogén csíraképzıdés két tényezıtıl függ, nevezetesen: 

- az idegen részecske hatékonyságától és 

- a túlhőtéstıl. 

A folyamat mechanizmusával kapcsolatban mind a mai napig újabb és újabb magyarázatok 

születnek, abban azonban nagyjából egyetértés van, hogy az idegen részecske aktivitás nem 

független a túlhőthetıségtıl, azaz a folyamat hajtóereje mégiscsak összefüggésben van a 

túlhőléssel. Ha az olvadék jól túlhőthetı, akkor megvan a lehetıség arra, hogy a kevésbé aktív 

részecskék is csíraképzıkké váljanak. A túlhőlés nem a teljes olvadékban alakul ki, hanem csak 

a formafal mentén, majd a mozgó megszilárdulási fronton. Erre a mozgó dermedési frontra 

jellemzı a koncentrációs túlhőlés, amelynek mértéke az 

m(1-k) 

tényezıtıl függ, ahol az  

   m: a likviduszgörbe meredeksége, a 

k:  az egyensúlyi megoszlási tényezı. 

Amennyiben a szorzat értéke csökken, úgy csökken az elem csíraképzı hajlama is. Ha 

eltekintünk a termikus tényezıktıl és az egyes elemek csíraképzı hajlamát ezen tényezı 

alapján állítjuk sorba, akkor a következı sorrendiséget kapjuk: 

Ti - Nb - B - Zr - Si - Mg - Fe - Cu - Cr - Zn - Mn . 

Ilyen megközelítésben jól látható, hogy szemcsefinomítás hatékonysága szempontjából a 

titánnak van a legkedvezıbb pozíciója, mivel a titánra jellemzı m(1-k) tényezı nagyságrenddel 

nagyobb az ıt követıknél. Másképpen szólva a titán szemcsefinomító mechanizmusa a 

koncentrációs túlhőlést növelı hatásán keresztül érvényesül. 

Az Al-Ti ideális binér állapotábrája a 9.3. a, b ábrán látható. Az állapotábra számunkra 

érdekes 0-1,2% Ti tartalmú részlete kinagyítva az 9.3.b ábrán látható A 0,15 % 

titánkoncentráció az alumínium-titán ötvözetrendszer esetében a hipo- és hiperperitekkus 

összetétel elválasztó értéke 3.b ábra. Ezen érték felett a titánaluminid részecskék vannak 

egyensúlyban az olvadékkal, és a 665°C-on 1,15 % titántartalomnál peritektikus reakcióval 

szilárdoldattá alakulnak.  
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9.3.a ábra                                                                  9.3.b ábra 

                  Alumínium-titán biner rendszer.                     Al-Ti állapotábra 0-1,6% Ti tartalmú részlete. 
 

Ezzel tulajdonképpen az alumínium olvadékban titántartalmú szilárd alumínium mag képzıdik, 

ettıl különlegesen jó a titán szemcsefinomító hatása. 

AlSi öntészeti ötvözet esetén a titán mellett, a periódusos rendszer több eleme is 

szemcsefinomító hatást fejt ki. Üzemi tapasztalatok szerint az egyes elemek szemcsefinomító 

hatása a fentiekben felsorolt sorrendtıl eltérı is lehet adott körülmények között (9.4. ábra), de 

a titán hatékonysága nem vitatható! Az öntészeti és az alakítható alumíniumötvözetek öntését 

követı kristályosodáskor -az összetételtıl függıen-, az esetek jelentıs részében a primer 

szövetszerkezet dendrites. A dendritágak távolsága kapcsolatban van az ötvözık (és 

szennyezık) koncentrációjával, adott dermedési sebesség esetén. Növekvı koncentrációhoz 

csökkenı dendritkar távolság és egyre összetettebb szövetszerkezet tartozik. 

Alakítható ötvözetek félfolyamatos öntésekor a kristályosodó ötvözet szerkezeti 

összetettségének növekedésével annak a valószínősége is növekszik, hogy dermedés közben a 

kristályosodási fronton egyes dendritrészek a falról leválnak, visszaoldódnak és saját csíraként, 

szemcsefinomító hatást fejtenek ki. Az olvadék keverése vagy mozgatása a dendritkristályok, 

leválását elısegíti, ezért ez a mővelet is szemcsefinomító hatású. A titán koncentrációs 

túlhőlést okozó hatása révén a dendritsokszorozódásra is erıteljesen rásegít. 

Tapasztalatok szerint a titán szemcsefinomító hatása 0,14-0,16 %-nál ugrásszerően változik. 

(9.5. ábra) A peritektikus koncentráció alatti tartományban lejátszódó szemcsefinomítási 

mechanizmusra számos elmélet született: 

A titánaluminid elmélet szerint a kisebb titán koncentrációknál is ezen részecskék révén 

történik szemcsefinomítás, mivel a szokásosan alkalmazott Al-Ti elıötvözetek a titánaluminid 
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részecskéket az alumínium mátrixba ágyazva tartalmazzák, így azok bekerülnek az olvadékba. 

Hogy ott mennyi ideig maradnak fenn, illetve miként veszítik el szemcsefinomító szerepüket, 

ez az ellentmondó vizsgálati eredmények miatt sok vitára adott már alkalmat az ezzel a 

kérdéssel foglalkozóknak. 

 
9.4. ábra Összefüggés a fajlagos szemcseszám és különféle szemcsefinomító elem mennyisége között. 

 
Ma már elfogadott nézet, hogy az elıötvözet a gyártás technológiájától függıen  

titánalumínium részecskék többféle morfológiával: 

- lemezes ill. tő alakban, vagy 

- virágsziromszerő folt alakban és 

- poliéderes blokk alakban fordulhatnak elı. 

 
9.5. ábra Összefüggés az ötvözet titántartalma és fajlagos szemcseszáma között. 

 

A különféle morfológiával kristályosodott titánaluminid részecskék az alumínium és az 

alumíniumötvözet olvadékokban különbözı stabilitásúak, és az oldódási sebességük is eltérı. 
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Az alumínium-titán segédötvözetekben a poliéderes titánaluminid kiválások (001) és (011) 

indexő kristálytani síkjai közül a (011) sík majdnem tökéletesen illeszkedik az alumínium (021) 

kristálytani síkjához. 

 

 
9.6. ábra Al3Ti megjelenési formái AlTi - elıötvözetekben. 

 

Ez a jó kristálytani illeszkedés, valamint az a tény, hogy a kristályok oldott állapotában az 

olvadék átlagos összetételénél jóval több titánt tartalmaznak, kedvezı lehetıséget teremtve az 

alumíniumkristályok növekedéséhez még valamivel nagyobb hımérsékleten is, mint ami az 

egyensúlyi diagramból kiolvasható. A szemcsefinomító elıötvözetekben a titánaluminid akkor 

fordul elı poliéderes alakban, ha az elıötvözetet kis öntési hımérsékleten öntik. A poliéderes 

kiválások az elıötvözet kristályosodásakor a helyi dúsulások körzetében képzıdnek. 

A folt típusú titánaluminid kiválások tulajdonképpen tő alakú kristályokból képzıdı, 

lemezszerő ikerkristály képzıdmények. A szemcsefinomító elıötvözetekben a titánaluminid 

akkor fordul elı ilyen alakban, ha az elıötvözetet nagy öntési hımérsékleten öntik és a 

kristályosítás nagy sebességgel történik. 

A lemezes ill. tő alakú titánaluminid kristályok elsısorban a (001) síkkal fordulnak elı az 

ötvözetben, de az alumíniumban nem is létezik olyan kis indexő sík, amely illeszkedne a 

titánaluminid kristálynak ehhez a síkjához. Az ilyen típusú titánaluminid kiválások, akkor 

jelennek meg a szemcsefinomító elıötvözetekben, ha az elıötvözetet optimális öntési 

hımérsékleten öntik és a kristályosodás kis sebességgel történik 9.6. ábra. 

Ha a szemcsefinomításhoz használt elıötvözetben a titánaluminid: 

lemezes, 

virágsziromszerő és 

poliéderes (blokk) típusú kiválások együttesen fordulnak elı. 
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A szemcsefinomítás során: 

- kezdetben a poliéderes blokk típusú kiválások fogják játszani a fıszerepet, 

- majd a virágsziromszerő, vagy folt típusú kiválások veszik át a szemcsefinomítás 

folyamatában a vezetı szerepet, 

- végül, amikor a blokk típusú és a virágsziromszerő titánaluminid részecskék 

elfogynak, akkor a sokáig fennmaradó lassabban oldódó lemezes, ill. tő alakú 

titánaluminid kiválások biztosítják hatásosan a szemcsefinomítást hosszabb ideig. 

A szemcsefinomítást mindig az ötvözet gáztalanítása és az olvadék felületének 

megtisztítása (salak eltávolítás) után kell elvégezni, az ötvözetek összetételétıl függıen 730 - 

750 °C-on. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan mőködik a titán, mint szemcsefinomító, érdemes a 

szemcsefinomítás menetét végiggondolni. A folyékony alumínium kezelésére szolgáló 

segédötvözetek általában néhány százalék titánt (maximum 10 %) tartalmaznak. Az 

elıötvözetek a Ti-t zömmel TiAl3, vegyület formájában tartalmazzák, titántartalmú alumínium 

mátrixba ágyazva.  

 

 

9.7. ábra Al-Ti biner egyensúlyi diagram 0-5% Ti tartalmú részlete. 
 

A szemcsefinomítás mechanizmusa a következı modell szerint történik (9.7. ábra). Elıször az 

elıötvözet titánaluminid vegyületeit magába záró fémes mátrix oldódik, majd megkezdıdik a 

titánaluminid vegyületfázis oldódása is. A vegyületfázis környezetében a diffúzió 

eredményeként kialakul egy diffúziós mezı, ahol a késıbbiek során kialakulnak a 

kristálycsírák. 

 
Olvadék  ++++   TiAl 3                        TiAl3   ++++    α 
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9.8.a ábra                                                                     9.8.b ábra 

AlTi elıötvözet oldódása az alumíniumolvadékban, az α fázis kiválás  
és a diffúziós mezık kialakulásának vázlata. 

 

A kristályosodási folyamat részletei a 9.8.a. b és a 9.9.a. b ábrán is követhetık, részben a 

lehőlési görbén, részben a jelzett pontokhoz tartozó piktogramokon. Miután a TiAl3 

részecskéket hordozó mátrixa beolvadt (1) megkezdıdik az ötvözetolvadékban lebegı TiAl 3 

részecskék körzetében a Ti-ban dúsabb diffúziós mezık kialakulása (9.8.a. b. ábra). Amikor a 

titánkoncentráció eléri a peritektikus reakciónak megfelelı összetételt és csíraképzıdési 

hımérsékletet TN, akkor a peritektikus reakció lejátszódik (5) és ennek eredményeként szilárd 

α(Al-Ti)  fázis képzıdik a részecskék peremén. A peritektikus reakció során képzıdı szilárd α(Al-

Ti) fázis, a TiAl3 felületéhez tapadva növekszik. Hamarosan az egész AlTi 3 részecske 

bevonódik szilárd α(Al-Ti)  fázissal. Ebben az állapotban az alumínium réteg növekedése csak 

úgy lehetséges, hogy a diffúzió a szilárd rétegen keresztül valósul meg, ez egy sokkal lassabb 

folyamat, mint a peritektikus reakcióé. Ezután az új dendritkristályok számának további 

növekedése megáll mindaddig, amíg a hımérséklet el nem éri a TG' hımérséklet értékét. Ezt 

követıen a dendritek növekedése az öntvény teljes keresztmetszetében folytatódik. Ahogy a 

hımérséklet csökken a dendritközi tereket kitöltı olvadék is megszilárdul. 

 

 

 
9.9.a ábra                                                                           9.9. b ábra 

A lehőlési görbe és a jelölt pontokhoz tartózó piktogramok. 
 

A folyamat mechanizmusából adódik, hogy a végsı szemcseszerkezet finomságát 

jelentıs mértékben meghatározza a segédötvözet kiinduló mikroszerkezete. Az az Al-Ti 
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ötvözet amelyik sok kismérető TiAl 3 fázist tartalmaz hatékonyabb szemcsefinomító lesz, mint 

amelyik kevesebb, de nagyobb TiAl3 fázist tartalmaz. Az Al-Ti fázisdiagramból adódóan 

nyilvánvaló, hogy amíg a Ti mindössze 0,01…0,03 % , addig a TiAl3 részecskék fel fognak 

oldódni és a szemcsefinomító képességük csökkenni fog az idı elteltével. Ezt a folyamatot 

hívjuk lecsengésnek.  

Más elképzelések szerint, valójában a csíraképzı részecske nem is a titánaluminid, -mert ez 

nem lehet egyensúlyban az olvadékkal a 0,15 % Ti alatti tartományban- hanem a titánkarbid. A 

titánkarbid jól illeszkedik az alumínium rácsba és meglehetısen stabil. Az elképzelések szerint, 

az alumíniumban ( 1,8 - 3,0 )10-3 - ( 6 -10 )10-4  % -os mennyiségben elıforduló C-nal a Ti -a 

szemcsefinomító elem- TiC-ot képez és a kristályosodást a TiC csíra indítja be. 

Ellentmond ennek az a tény, hogy a részletesebb szerkezetvizsgálatok szerint a titánkarbid nem 

lehet kiinduló pontja a dendritnövekedésnek, mert a szövetszerkezetben a titánkarbid, mindig a 

dendritágak közé ágyazva található. 

A gyakorlatban derült ki, hogy a szemcsefinomítás sokkal hatékonyabb akkor, ha a kezelés Ti 

és B-tartalmú komplex elıötvözettel történik, mint a nagyobb mennyiségben külön-külön 

adagolt titán és bór tartalmú elıötvözetek használata esetén. 

9.1. Bór, titándiborid, titán-karbid elmélet  
 

A szemcsefinomítás elméleti kérdéseinek bemutatásakor nem lehet kikerülni a 

titánboridos finomítás probléma körét. Az ötvözetlen ill. gyengén ötvözött alakítható 

alumínium termékek gyártásának korai szakaszában az olvadékot még csak bórtartalmú 

preparátumokkal kezelték. A kezelésnek akkor nem az ötvözet szemcsefinomítása volt az 

elsıdleges célja, hanem az elektromos paraméterek javítása. Az olvadékba került bór az ötvözet 

szennyezıivel oldhatatlan vegyületet alkotva jelentısen javította az anyag elektromos 

paraméterit. A bór a periódusos rendszer legtöbb elemével alkot vegyületet (9.1. táblázat), 

melyek egy része felúszik a salakba (ezáltal tisztul, raffinálódik az olvadék), a többi vegyület 

az olvadékban visszamarad és a termék, szövetszerkezetében diszperz zárvány formájában 

megtalálható. Az elektromos paraméterek javulását -több mint 80 évvel ezelıtt- azzal 

magyarázták, hogy a bór hatására finomodott a termék szemcsemérete és ez okozta a javulást.  

A bórt ma is alkalmazzák szemcsefinomítási célra, vagy AlB kétalkotós elıötvözet, vagy 

AlTiB háromalkotós elıötvözet formájában használják. Az Al-B egyensúlyi diagram a 9.10. 

ábrán látható. 
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Az alumínium-bór biner rendszer: 

- a kristályosodás jellege:       eutektikus 

- a bór maximális oldhatósága (cmax):      0,001% 

- a binér rendszer eutektikumának kristályosodási hımérséklete (TE ):  659,7 °C 

- a binér rendszer eutektikumának kristályosodásakor kiváló második fázis az (x): AlB2 

 

 
9.10. ábra Alumínium-bór egyensúlyi diagram részletei. 

 

A borid-karbid elmélet kevésbé elterjedt, mint a peritektikus elmélet. Ez az elmélet azt 

feltételezi, hogy az alumínium dendritek csírái a TiB2 és/vagy TiC részecskéken jelennek meg 

és növekednek, az Al-Ti-B elıötvözet adagolása után. A titándiborid rácsparaméterei jó 

közelítéssel megegyeznek az alumínium rácsparamétereivel és így közvetlenül is hatásos csíra 

lehet a kristályosodás során (9.11. ábra). 

Az alumínium- és alumíniumötvözetek olvadékaiban a titándiborid a következı reakciók 

szerint is kifejti hatását: 

2TiB2 + Alolvadék →→→→ TiAl +2AlB 2 + Ti 

Ti + 3 Alolvadék = Al3Ti 

Al 3Ti + Al olvadék →→→→ αααα + Alolvadék 

A titándiboridból felszabaduló titán egyrésze az olvadék karbontartalmával: 

Ti + C = TiC 

reagálva TiC-ként is részt vehet a szemcsefinomításban. 
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9.1. táblázat A bórnak a periódusos rendszer elemeivel alkotott vegyületei. 

A bórnak a periódusos rendszer elemeivel alkotott vegyületei 
BaB6, 
BeB4, BeB6, BeB9, Be5B, Be2B, BeB12, B13C2, B4C 2000°C fölötti hım. olvadó vegyületek 
CaB6 ~2235°C hım. olvadó vegyület 
CeB6 ~2190°C hım. olvadó vegyület 
Co3B, ~1200°C ill. Co2B ~1265°C hım. olvadó vegyületek 
Cr3B4, CrB2, Cr5B3, 
Fe3B, FeB 
MgB2 ~1050°C, Mg3B2, MgB4 MgB6 ~1150°C, MgB12>1700 °C, 
Mn4B, Mn2B ~1580°C hım. olvadó vegyület, Mn2B4 MnB 1690°C hım.olvadó vegyület 
MnB2 Mn3B4 1827°C hım. olvadó vegyületek 
MoB4, MoB2, Mo2B5, MoB 
BN, B3N, 
Ni3B ~1156°C, Ni2B ~1125°C, Ni4B3, NiB ~1018°C hım. olvadó vegyület 
B7O, B6O, Be4O3, BO, B4O5, B2O3, 
BP 
B2S3, 
SrB6 

 
 

 
9.11. ábra Alumíniumdiborid és titándiborid rácsszerkezete és rácsparaméteri. 

 

Vannak szerzık, és esetenként az üzemi tapasztalatok szerint is, a szemcsefinomítóként 

adagolt titán hatása a bór mennyiségének növekvı adagolásával fokozható. Természetesen a 

bórt szemcsefinomítás céljából nem érdemes korlátlanul adagolni, mennyiségét irodalmi adatok 

szerint célszerő a titán koncentráció ötödére beállítani. 

Másik elképzelés szerint a bór a kisebb titánkoncentrációknál stabilizálja a titánalumínid 

részecskéket. Van olyan elképzelés is, és ezt termodinamikai számításokra alapozzák, miszerint 

a szemcsefinomító részecske maga a titándiborid. Mindezek arra utalnak, hogy a bór szerepe a 

szemcsefinomodás mechanizmusában még korántsem tisztázott. Arra viszont vannak kísérleti 

eredmények, hogy a borid részecskék csíraképzı aktivitása kisebb az Al3Ti részecskék 

aktivitásánál, ezért az aktiválásukhoz nagyobb túlhőtés szükséges és csak akkor vesznek részt a 

szemcsefinomítás folyamatában, ha az aluminid részecskék elfogytak. 

A túlhőtéses csíraképzéssel kapcsolatban a bór szerepét abban látják, hogy a legjobban 

túlhőtött helyeken (ilyen pl. a kokilla fala) megnöveli a titán hatására képzıdı, leválásra 
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alkalmas magok számát. Amennyiben a csírák olyan mértékben felszaporodnak, hogy már 

összefüggı réteget alkotnak, már akadályozzák a leválást. Ez másképpen azt jelenti, hogy a 

Ti/B ≥ 5 arány felett a bór növeli a képzıdı csírák számát, nagyobb bórtartalomnál viszont 

akadályozza a csírák olvadékba kerülését. A bórnak azonban nem csak kedvezı, de hátrányos 

hatásai is vannak. 

Az olvadékba kerülı titándiboridos részecskéknél gondot jelenthet azok hajlama az 

agglomerációra, mivel az összeállt, durva kiválások rontják majd a késztermék tulajdonságait, 

pl. porozitást okoznak a fóliáknál, felületi hibákat eredményeznek a litográfiai lemezeknél, 

rontják a nagyszilárdságú lemezek mechanikai viselkedését. Ez utóbbi különösen akkor 

nyilvánvaló, ha az anyagban króm és/vagy cirkon adalék is van, mivel ezek kölcsönhatásba 

lépnek a titándiboriddal és rontják annak szemcsefinomító hatását. Ezek a tapasztalatok arra 

ösztönözték a szakterület kutatóit, hogy további elıötvözet variációkkal, kísérletezzenek. 

A már említett titánkarbidos elképzelés alapján jutottak el arra, hogy a bórt karbonnal kell 

kiváltani az elıötvözetben. Az Al - 5 % Ti - 0,25 % C szemcsefinomítóval szerzett 

tapasztalatok szerint a csírák zömmel titánaluminid részecskék, de a szemcsék centrumában 

megtalálható a titánkarbid részecske is. 

A titánkarbid hatás mechanizmusa megegyezik a titánboridéval, ugyanakkor kevésbé 

hajlamos az agglomerációra, így káros hatása is csekélyebb. Mint azt a nemesítésrıl szóló 

fejezetben fogjuk látni, a stronciumtartalmú elıötvözeteket az eutektikum kristályosodásakor 

kiváló szilícium fázis finomítására, és nem a primer szövetszerkezet finomítására használják. A 

gyakorlatban mégis megjelentek olyan szemcsefinomító ötvözetek, amelyekben az alumínium 

mellett a bór, a titán és a stroncium együtt szerepel. A következı táblázatban a teljesség igénye 

nélkül néhány szemcsefinomító összetétel szerepel (9.2.táblázat). 

Azt már viszonylag jól ismerjük, hogy a titán és bór miként finomíthatja a primer fázis 

szemcseméretét, az azonban még nem tisztázott, hogy a stronciumnak valóban van-e hatása a 

primer szemcsék finomságára. Az eddig elvégzett kísérletek eredményei azt látszanak igazolni, 

hogy a stroncium csak az eutektikum kristályosodásakor kiváló Si fázis morfológiáját 

szabályozza kedvezıen. Az is ismert, hogy ha a Sr mellett „nagyobb” mennyiségő B van jelen, 

akkor a stroncium a bórral SrB6 vegyületet képez, ami meggátolja a stronciumot és a bórt is, 

hogy kifejtse finomító hatását. A többalkotós szemcsefinomító használata mellett szól, hogy a 

mechanikai tulajdonságok jobbak akkor, ha a szemcsefinomítás AlTiBSr elıötvözettel történik, 

mint akkor, amikor a szemcsefinomítás AlTiB elıötvözettel történik. Az üzemi tapasztalatok 

sem egyértelmőek: az angolszász területen az AlTiBSr elıötvözetet alkalmazzák, a germán 

területen mőködı öntödék mellızik az alkalmazását (9.2. táblázat). 
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9.2. Szemcsefinomítás sókkal 
 

A legkorábbi, de még ma is alkalmazott szemcsefinomítási módszer -igaz ma már 

elsısorban csak a formaöntödékben- a titán a bór ritkábban a cirkon sók formában történı 

adagolása. 

Formaöntödékben szemcsefinomítási célra a:  

- Ti-t káliumtitánhexafluorid (K2TiF6) 

- B-t káliumbórtetrafluorid (KBF4) 

- Zr-t cirkontetraklorid (ZrCl4) 

formában használják por, brikett, vagy tabletta formában. 

A fémmel érintkezve a sók elbomlanak, a felszabaduló hatékony elem (a titán, a bór, a cirkon) 

az alábbiak szerint végzi el a szemcsefinomítást:  

9.2. táblázat Különféle összetételő (AlTi, AlTiB, AlTiC) szemcsefinomító és (AlTiBSr)  
szemcsefinomító és nemesítı elıötvözet. 

AlTi5B1 AlTi3C0,15 AlTi10 AlSr10Ti1B1 

AlTi5B0,2 AlTi3C0,25 AlTi6  

AlTi3B1  AlTi3  

AlTi3B0,2  Ti szivacs  

AlTi3B3    

AlTi1B5    

 
- a kálium-titán-hexafluorid (K2TiF6) az olvadékba kerülve a hı hatására bomlik, titán 

kálium és alumíniumfluorid képzıdik a következı reakció szerint: 

K2TiF6 + Alolvadék ���� Ti + AlF 3 + 2 K 

- a reakció során felszabaduló titán az alumíniummal Al 3Ti vegyületet képez, ami 

peritektikus reakció során vesz részt a szemcsefinomításban:  

Ti + Al olvadék ���� Al3Ti 

Al 3Ti + Al olvadé k���� αAl 

Mivel az olvadék mindig tartalmaz kis mennyiségben (1,8….3,0)10-3 – (6…10)10-4 %-os 

mennyiségben C-t, ezért a TiC képzıdésének is megvan a lehetısége, és a TiC közvetlenül is 

részt vehet a szemcsefinomításban. 

A KBF4 és az olvadék között az alábbi reakciók játszódhatnak le: 

KBF4                            KF + BF3 
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a BF3 a kezelés hımérsékletén gázhalmazállapotú, ami a fürdın keresztül igyekszik a felszínre 

kerülni, de a gázbuborékok emelkedése közben az alábbi reakciók is lejátszódnak: 

2BF3 + Al2O3   ���� 2AlF3 + B2O3 

BF3 + Alolvadék ���� B + AlF3 

Ti + 2B ���� TiB2 

3K2TiF6 + 6KBF4 + 14Al ���� 3 TiB2+ 14 AlF3 + 12 K 
 

9.3. A szemcsefinomítás gyakorlata 
 

A fentiek alapján és a gyakorlati tapasztalatok szerint megállapítható, miszerint az 

alumínium szokásos szennyezıi és leggyakrabban használt ötvözıi (a mangán kivételével) 

némiképp csökkentik a szemcseméretet, azaz kismérvő szemcsefinomodást idéznek elı, de 

ezek a szövetszerkezetet finomító hatások, minıségi öntvény gyártásakor nem elégségesek a 

bizonytalan hatások miatt. 

A legjobb szemcsefinomító hatással azok az elemek rendelkeznek, amelyek a dermedés során 

peritektikus reakcióba lépnek az alumíniummal. Az alumínium a titánon kívül a Zr-nal és a Cr-

mal is peritektikus reakcióba lép (2.21., 2.22. ábrák). (Megjegyzés: AlMg ötvözet öntésekor 

szemcsefinomitási célra gyakran használják az AlZr elıötvözetet.) 

A Ti mennyisége csak 0,08-0,2 %, de kisebb koncentrációknál, az olvadék hımérséklet és 

a hıntartási idı növekedésével, csökken a finomító hatás. A korábban már tárgyaltak 

értelmében a titánt sokszor bórral, újabban karbonnal kiegészítve (0,001-0,02 %) használják, a 

finomító hatás növelése és a lecsengési idı növelése céljából. (Megjegyzés: Alakítható 

ötvözetek gyártásakor a Ti tartalom alatt mindig a Ti-, V-, Mn-, és Cr-tartalom összegét kell 

érteni.) 

Ha csak bórral oldják meg a szemcsefinomítást, akkor ennek mennyisége a 0,02-0,04 % 

tartományban van. A bór ötvözésének ott van különösen nagy jelentısége, ahol a fém villamos 

vezetıképessége fontos (pl. a vezetékhuzal anyagoknál). A titán tartalmú elıötvözetek 

alkalmazásakor feltétlenül figyelembe kell venni a beolvadás után vett próba titántartalmát, és 

az elıötvözetbıl csak az elıírt Ti% érték és a vizsgálat során kapott Ti% érték különbségét kell 

adagolni. A magyar szabvány MSZ EN 1676:1999 szerint az ötvözetek titántartalma 

anyagminıségtıl függıen 0,08-0,25% között változik. Ezért, amikor a betét nagyobb arányban 

tartalmaz ellenırzött minıségő gyártásközi hulladékot, akkor kevesebb AlTiB elıötvözetet kell 

szemcsefinomításkor adagolni a fémolvadékba, mint akkor, ha a betétanyag csak primer 

ötvözetet tartalmaz. 
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Alakítható ötvözetek gyártásakor AlTi5, AlTi5B1, AlTi3B3, vagy akkor, amikor az 

ötvözet már tartalmaz elégséges mennyiségő Ti-t akkor, csak AlB3 elıötvözetet használnak. 

Az Al-Ti szemcsefinomító elıötvözetek szokásosan 3-10 % titánt tartalmaznak. Hasonló a titán 

mennyisége a háromalkotós AlTiB elıötvözetekben, itt a bórtartalom a 0,2-2,5 % tartományban 

változik, a Ti/B arány 5 és 50 között van. Leggyakrabban használt az 5 % Ti és 1 % B tartalmú 

AlTiB elıötvözet. Egy újabban kifejlesztett és a gyakorlatban már alkalmazott az AlTiC 

elıötvözet, amelynél a Ti tartalom a 3-6 %, míg a C tartalom a 0,15-0,25 % között található. 

Szokásosan használt összetétele az Al3%Ti0,15 %C. 

Alakítható ötvözetek gyártásakor a szemcsefinomító huzalt, legtöbb esetben az öntıkemence és 

a fémtisztitó berendezést összekötı öntıcsatornába adagolják. Erre a célra külön 

célberendezést szerkesztenek, melynek beállítható tolósebességgel adagolja a huzalt az 

öntıcsatornában áramló fémben. Fontos, hogy a szemcsefinomitási hımérséklet 750-760 °C 

hımérséklet tartományban legyen. A megoldás alkalmazásánál fontos igény, hogy a huzal 

beadagolási idıpontjától az olvadék kokillában történı kristályosodásának kezdetéig min. 1 

perc álljon rendelkezésre. Legalább ennyi idıre van szükség ahhoz, hogy a segédötvözet 

finomító mechanizmusa hatni kezdjen (9.14. ábra). 

 

  
9.14. ábra Szemcsefinomító adagoló berendezés, vázlat. 

 

A módszer egyik hátránya, hogy ha az adagoló berendezés öntés közben meghibásodik, 

akkor az öntést meg kell szakítani, mert nincs más mód a szemcse finomítására. Másik 

lehetıség, hogy a szemcsefinomítást az olvasztókemence és a pihentetıkemence, vagy az 

öntıkemence közötti csapolócsatornába adagolt tömb, bordás tömb, vagy mokka formájú 

segédötvözettel, csapolás közben végzik. Átcsapolással egyidıben -annak teljes idıtartama 

alatt- és még utána is a fémolvadékot át kell keverni, homogenizálni kell.  

Olyan telepítésnél, ahol nincs külön-külön olvasztó, és pihentetı vagy öntıkemence, hanem 

minkét funkciót az olvasztókemence látja el, akkor a tömbformájú szemcsefinomító 

segédötvözetet „bekeverı kosárral” kell a salaktól megtisztított fémolvadékba keverı 
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mozdulatok végzése közben beötvözni. Az ötvözés után rövid idı elmúltával a keverést meg 

kell ismételni.  

Egy tonnányi alumíniumhoz az elıötvözet és a fémolvadék összetételétıl függıen 1-1,5 kg 

elıötvözet adalékolása szükséges a kívánt hatás elérése céljából (9.15. ábra).  

Az öntési hımérséklet pontos tartására ügyelni kell, irányértékek az öntési hımérsékletre, az 

öntött tuskók átmérıjének és az anyagminıség függvényében: 

- Ötvözetlen Al öntése esetén: 

ha a tuskó átmérı  100 mm 740°C, ha 350 mm, akkor 715°C 

- Közepesen ötvözött Al ötvözet esetén:  

ha a tuskó átmérı 100 mm 730°C, ha 350 mm ,akkor 710°C 

- Magasan ötvözött Al ötvözet esetén:  

ha a tuskó átmérı 100 mm 725°C, ha 350 mm ,akkor 700°C 

 

     
9.15. ábra Összefüggés az öntészeti alumínium-szilícium ötvözethez adagolt (kg/t) szemcsefinomító 

mennyisége és az ötvözet közepes szemcsemérete között. 
 

A 9.15. ábrán látható, hogy az adagolt segédötvözet mennyiségével arányosan kezdetben 

szignifikánsan csökken a gyártott termék közepes szemcsemérete, majd a segédötvözet 

mennyiségének további adagolásakor a közepes szemcseméret csökkenés sebessége 

mérséklıdik, és végül a görbék teljesen ellaposodnak. Azon túlmenıen, hogy a többlet 

szemcsefinomító jelentıs plusz költséget jelent, számottevı mértékben megnövekszik a selejt 

veszélye is, mert nagykeménységő rideg vegyület fázisok jelenhetnek meg.  

A korábbi években alakítható és öntészeti ötvözetek gyártásakor is általánosan elterjedten 

alkalmazták a (K2TiF6)+(KBF4)+hexaklóretán+NaCl+KCl sók keverékét. A hexaklóretán 

szerepe a fémkezelés során a fémolvadék tisztítása, a NaCl+KCl szerepe a sókeverék 

olvadáspontjának szabályozása. A sókeverék lehet por, pogácsa vagy pasztilla formájú. Elsı 
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esetben a szemcsefinomító sókeveréket nitrogén hordozógáz segítségével, perforált, 

védımázzal bevont felülető vascsövön keresztül lehet a fémolvadékba jutatni. A perforált 

vascsövet a fémfürdı aljához közel kell elhelyezni úgy, hogy a perforált csı behelyezése során 

a hordozógáz folyamatosan áramlik, és amikor a csı megfelelı pozícióba kerül, akkor kell 

elkezdeni a porkeverék adagolását. A perforált vascsövet azért kell a fémfürdı alsó harmadába 

juttatni, hogy a szemcsefinomító sókeveréknek elég idı álljon rendelkezésre a beoldódásra. Ha 

nem elég mély a fémfürdı, akkor a szemcsefinomítás hatásfoka jelentısen lecsökken, mert a 

nitrogén árammal bevitt hatóanyag még mielıtt hatását kifejtené, gyorsan fel tud emelkedni és 

az olvadék felszínét takaró salakba kerül. A mőveletet 750-760°C-on kell végezni. A pasztilla 

kiszereléső szemcsefinomítót adagolókosár, ill. ötvözıharang segítségével kell végezni.  

Ezt a módszert erıs környezetszennyezı hatása miatt, csak akkor lehet használni, ha megfelelı 

gázelszívó berendezés van kiépítve amikor nincs akkor a környezetbarát változatot lehet 

alkalmazni (a hexaklór etános változatot). 

Az öntött szövetszerkezet kialakulását, a dendritek méretét és eloszlását, az eutektikum 

kristályosodásakor kiváló Si fázis morfológiáját a hőtés sebessége, a szemcsefinomító és/vagy 

nemesítı adalékanyagok kölcsönhatása határozza meg (9.16. ábra). 

 

 
9.16. ábra Kapcsolat az idegen anyaggal történı szemcsefinomítás, a hőtés és nemesítés 

szemcseszerkezetre gyakorolt hatása között. 
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Összefüggés a hőtési sebesség és a dendrit karok távolsága között 

A megszilárduló fémben a dendritek alakja jó közelítéssel forgási paraboloidként (9.17. 

ábra) írható le: 

Z = ( X2 + Y2 ) / 2R1                                  R1:   a csúcs rádiusza 

 

 
9.17. ábra Növekvı dendrit csúcs geometriája, és a szerkezeti túlhőlés következtében a csúcs mögött 

megjelenı szekunder dendritágak. 
 

Ha a V (a dermedési sebesség) nı, akkor a dendrit csúcs sugarának R1-nek csökkenni kell a 

2
1VR  = constans összefüggés szerint. A kiválások következtében az olvadékban a határfelület 

instabilitás alakul ki és oldalágak fognak kifejlıdni.  Az oldalkarok osztásköre (L) a csúcshoz 

közel arányos a csúcs sugarával. Jó közelítéssel:  L 1  = 2,5 R1. 

Ez azt jelenti, hogy ha a dendrit gyorsabban nı, akkor az oldalágak osztásköze a csúcshoz 

közel kisebb lesz, mint távolabb. Ideális hıelvonási feltételek között a csúcs sugár ≈10µm, 

vagy ennél kisebb. Reális körülmények között szilárduló öntvényekben L  értéke ettıl jóval 

nagyobb, értékét a helyi dermedési idı és a szerkezet durvulási paraméter határozza meg.  

A szerkezet durvulását Ostwald az alábbi összefüggéssel jellemezte: 

∗M =
)()1(

ln2

0

0
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C
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−⋅⋅−⋅⋅

⋅⋅⋅

ρ

γ
    [cm3/sec] 

ahol:  
γ:  határfelületi energia  olvadék/szilárd [J/cm2] 
DL:  diffúziós együttható a folyékony fémben [cm2/sec]  
TL:  fémolvadék hımérséklete [oC] 
Ceutektikum: eutektikum összetétele [%] 
C0:  az ötvözet összetétele [%]  
ρszilárd:  szilárd ötvözet sőrősége [g/cm3]  
H:   rejtett meleg [J/g] 
k:   megoszlási hányados  
m:  likvidusz meredekség [oC/%] 

∗M :  durvulási paraméter 
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Ennek ismeretében az oldalkarok osztásköze: 

33,0)(36,4 otML ∗=  

 

összefüggés szerint számolható, ahol:   

L :   a szekunder dendritág távolság 

t0:  helyi dermedési idı ( sec ) 
 

A szerkezet durvulását jellemzı paraméter értéke összefügg az ötvözet típusával és az ötvözı 

elem mennyiségével, melynek értékeit a 9.18. ábrán láthatjuk.  

 

 

 

9.18. ábra Összefüggés a dendritdurvulási paraméter (∗M ) és  az  Al-Fe, Al-Si, Al-Cu, Al-Mg 
ötvözetek ötvözı elem mennyisége között. 

 

 

A fenti összefüggések gyakorlati jelentıségét az adja meg, hogy az öntvény geometria és 

a helyi dermedési idık alapján, elıre ki lehet számítani a kritikus keresztmetszeteknél a 

dendritág távolságot, és a dendritág távolság alapján következtetni lehet az öntvény „termikus 

történelmére”. Átadás-átvétel kapcsán a dendritkar távolság mérések eredményei alapján 

ellenırizhetı, hogy a próbapálca dermedési feltételei milyen mértékben közelítettek az öntvény 

kritikus keresztmetszeteinek dermedési viszonyaihoz. A következı ábrán a szakítószilárdság és 

a nyúlás értékek láthatók a dendritág távolság függvényében.  
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9.19. a ábra                                               9.19. b ábra 

Mechanikai tulajdonságok változása a dendritág távolság függvényében. 
 

A 9.19. a,b ábrákon AlSi5 ill. AlSi7Mg ötvözetbıl öntött változó keresztmetszető 

öntvénybıl kimunkált próbatesteken mért szakítószilárdság és nyúlás értékek láthatók a 

dendritág távolság függvényében. Az ábrák szerint a dendritág távolság növekedésével a 

szakítószilárdság és a nyúlás értéke is csökken. 
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10. Hipoeutektikus és eutektikus összetételő AlSi ötvözetek nemesítése 
folyékony állapotban 
 

Az elmúlt évszázad elején a hipoeutektikus és eutektikus összetételő öntészeti 

alumínium-szilícium ötvözetbıl elıállított öntvényekkel a gépipar nem tudott mit kezdeni. 

Ugyanis az ötvözet kristályosodásakor -még az eutektikum kristályosodása elıtt- primeren, 

kisebb-nagyobb mérető poliéderek formájában szilícium kristályok váltak ki (10.1. ábra), majd 

az eutektikum kristályosodása során az eutektikum Si fázisa lemezes, vagy szemcsés 

morfológiával kristályosodott. 

A primeren kivált szilícium poliéderek jelentıs mértékben rontották a megmunkálhatóságot (a 

nagy keménységő Si poliéderek tönkretették a megmunkáló szerszámok élét), a szívóssági, és a 

szilárdsági tulajdonságokat.  

 

 
10.1. ábra Hipoeutektikus és eutektikus összetételő alumínium-szilícium ötvözet kristályosodásakor 

kiváló primer szilícium kristályok (rasztermikroszkópon készített felvételen). 
 

Az AlSi ötvözet eutektikumának kristályosodásakor kiváló különbözı morfológiájú Si fázis 

nemcsak mikroszkópi képében különbözött egymástól, az ötvözetek öntészeti tulajdonságai is 

eltérıek voltak. 

 

Az AlSi ötvözet eutektikumának kristályosodásakor lemezes morfológiával kristályosodott Si 

fázis jellemzıi:  

Az AlSi ötvözet eutektikumának kristályosodásakor a Si fázis változó vastagságú lemez 

ill. tő formában váltak ki, melyek helyenként párhuzamos orientáltsággal, máskor kötegszerő, 

vagy csillag alakú képzıdményként fordultak elı (10.2. ábra). 

Azoknak az öntészeti alumínium-szilícium ötvözeteknek, melyek eutektikumának 

kristályosodásakor lemezes szilícium vált ki, fokozottan hajlamos volt a fogyási üreg 
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képzésére, mert az eutektikum kristályosodásakor a lemezes szilícium, -véletlenszerően- 

kisebb-nagyobb kolóniákban könnyen összeállva (rostos anyag szerően) megnehezítette az 

olvadéknak az öntvény anyaghiányos helyeire jutását. 

 
Az AlSi ötvözet eutektikumának kristályosodásakor szemcsés morfológiával kristályosodott Si 

fázis jellemzıi:  

Az AlSi ötvözet eutektikumának kristályosodásakor a szemcsés Si fázis egyenlıtlen 

élhosszúságú sokszögő, vagy bizarr alakú morfológiával rendelkezı képzıdményként fordultak 

elı. Ilyen morfológiával kristályosodó Si fázis az eutektikumban, orientáció nélkül 

helyezkedett el. Idınként az eutektikumban a szemcsés Si fázis mellett orientáció nélküli, 

lemezes szilícium morfológiával rendelkezı Si fázis is elıfordult (10.3. ábra). 

 

              
10.2. ábra                                                                                         10.3. ábra 

Eutektikus összetételő alumínium-szilícium              Eutektikus összetételő alumínium-szilícium 
ötvözet eutektikumának kristályosodásakor               ötvözet eutektikumának kristályosodásakor 

kiváló lemezes szilícium.                                                       kiváló szemcsés szilícium. 
(T.S. Furlan, R Fuoco AFS Transactions 2008. 281-297) 

 

A gyártók megfigyelték, hogy amikor az eutektikum-kristályosodáskor döntı mértékben 

szemcsés típusú szilícium fázis jelenik meg, akkor rendre kevesebb probléma volt a 

kitáplálással, ugyanakkor a kisebb nyúlási értékek miatt kevésbé volt szívós az ötvözet, mint 

akkor, amikor az ötvözet eutektikumának kristályosodásakor lemezes szilícium fázis vált ki.  

Mind a két esetben igaz volt, hogy a szilárdsági értékek az elıírtakhoz képest jelentıs 

ingadozást mutattak, és a találati biztonság is erısen szórt. Elıdeinknek ezekkel a technológiai 

problémákkal kellett együtt élni addig, amíg Pacz Aladár szabadalma meg nem jelent. Pacz 

Aladár szabadalma kiterjedt a gravitációs öntvény és a „Spritzguss” gyártás területére is. Az 

elmúlt közel 100 évben a világon leggyakrabban használt AlSi öntészeti ötvözetek széleskörő 

felhasználása elıtt az USA-ban élı magyar származású Pacz Aladár 1920. február 13-án USA-

ban benyújtott úttörı szabadalma nyitotta meg az utat. Az USA Szabadalom 1921. 08. 12-én 

jelent meg, száma: 1.387. Pacz Aladár Magyarországon 1920. 12. 4-én nyújtotta be szabadalmi 
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leírását magyar nyelven, amelyik csak 1931. május 1-én kapta meg a védettséget, a szabadalom 

száma: 87.034. /Pilissy Lajos BKL 1991 5-6. szám és 2010 5. szám/. 

A szabadalomban Pacz Aladár precízen megfogalmazott eljárása -a folyékony állapotban, öntés 

elıtt végzett nemesítés- biztosította az utat a -ridegség, és a rossz megmunkálhatóság miatt, 

addig gyakorlatilag használhatatlan- a 6-12% szilícium tartalmú öntészeti AlSi ötvözetek 

széleskörő felhasználása elıtt.  

Pacz Aladár kísérletei során NaF-tartalmú sókkal kezelte az eutektikus összetételő 

alumínium-szilícium ötvözeteket, amikor felismerte a nátrium nemesítı hatását. A nátrium 

hatására lecsökken az ideális alumínium-szilícium ötvözet egyensúlyi diagramján feltüntetett 

eutektikus hımérséklet, ugyanakkor az eutektikus pont a nagyobb Si % tartartalom irányába 

tolódik el. Ennek következtében az optimális mennyiségő nátriumot tartalmazó ötvözet 

kristályosodásakor nem jelennek meg primer szilícium poliéderek és a szövetszerkezet 

nemesítés után csak primer dendriteket (1,65% szilíciumot tartalmazó α szilárdoldat) és az 

eutektikum kristályosodáskor az α szilárdoldat mellett finom eloszlású szilícium lemezeket 

tartalmaz (10.4.a, b, c ábra).  

 
10.4.a ábra                                                                                 10.4. b ábra 

Nem nemesített és nemesített                                             Nem nemesített és nemesített 
AlSi ötvözetek állapotábrájának részlete.                            AlSi10Mg ötvözet lehőlési görbéje. 

                             (elvi ábra) 
 

 
10.4. c ábra 

Folyékony állapotban optimálisan nemesített eutektikus összetételő AlSi ötvözet eutektikumának 
kristályosodásakor kiváló Si. 

(T.S. Furlan, R Fuoco AFS Transactions 2008. 281-297) 
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Az alakos öntvények gyártásakor a legnagyobb mennyiségben feldolgozott 

hipoeutektikus és eutektikus összetételő alumínium-szilícium ötvözetek folyékony állapotban 

történı nemesítésének (az eljárást nem szabad összetéveszteni az ugyancsak nemesítésnek 

nevezett hıben való kezeléssel, ami egy magasabb hımérsékleten történı homogenizálást 

követı gyors hőtésbıl és egy megeresztésbıl áll) az a célja, hogy: 

- a kristályosodás kezdeti stádiumában visszaszorítsa a nagymérető primer szilícium 

poliéderek kiválásának lehetıségét megakadályozza, továbbá  

- megakadályozza az eutektikus kristályosodás során a lemezes, és a szemcsés szilícium 

kristályok megjelenését, és egyidejőleg az egyenletes finomszemcsés szilícium 

kiválását segítse elı az eutektikum kristályosodásakor. 

A helyesen nemesített 6-13% Si-tartalmú alumínium-szilícium ötvözetekben az eutektikum Si 

kristályai rövidek, nem hosszúkásak, és nem végzıdnek tőszerően (mint a lemezes szilíciumé), 

hanem lekerekítettek, továbbá nincsenek hegyes sarkaik (mint a szemcsés szilíciumé), mert a 

nemesítéshez használt elem ezt a kristályosodás során megakadályozza (10.5. ábra). A 

folyékony állapotban végzett nemesítés eredményeként nem csak az eutektikum 

kristályosodása során kivált Si morfológiája változik meg, javulnak az ötvözet mechanikai 

tulajdonságai is, elsısorban a szívóssági tulajdonságok. 

Pacz Aladár szabadalmának megjelenése, és a nemesítés hatásmechanizmusának 

megismerése elıtt, amikor a fémöntık azt tapasztalták, hogy az öntött ötvözet túlságosan 

hajlamos a szívódásra, kis mennyiségő foszfort adagoltak öntés elıtt a fémolvadékba, melynek 

segítségével az esetek nagyobb részében sikerült a szívódásokat megszüntetni. A gyakorlati 

tapasztalatok alapján szerkesztették meg a 10.6. és 10.7. ábrákat. 

 

 
10.5. ábra 

A nemesítetlen AlSi ötvözet eutektikumának             Anemesített AlSi ötvözet eutektikumának 
kristályosodásakor kiváló Si morfológiája.                 kristályosodásakor kiváló Si morfológiája. 

(AFS Transaction 2005) 
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10.6. ábra Összefüggés az eutektikus összetételő AlSi ötvözet eutektikus kristályosodásakor kiváló Si 

morfológiája és az ötvözet foszfortartalma között. 
 

A diagramokon látható, hogy kb. 0,0006% foszfor tartalomig az alumínium-szilícium 

ötvözet eutektikumának kristályosodásakor a kivált szilícium túlnyomóan lemezes lesz, akkor 

az öntvényeknél szívódási problémák jelentkeznek. A 0,001% foszfortartalom fölött az 

eutektikum kristályosodásakor a szilícium túlnyomóan szemcsés alakban válik ki, ilyenkor 

kevésbé kell tartani a szívódástól. Az ötvözet nátriumtartalmának növelésekor módosul a 

kristályosodáskor kiváló szilícium morfológiája, és ennek eredményeként a szilárdsági 

tulajdonságok is (10.7. ábra). 

 

 
10.7. ábra Az eutektikus összetételő alumínium-szilícium ötvözet eutektikumában megjelenı szilícium 

morfológiájának változása a foszfor és a nátriumtartalom függvényében, változó dermedési sebesség 
függvényében. 
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10.8. ábra Összefüggés a szakítószilárdság és a nyúlás között, nemesítés elıtt és nemesítés után öntött 

ötvözetbıl, öntött anyagból kimunkált próbatesten mérve. 
 

Nagy valószínőséggel, a 10.6. és 10.7. ábrán bemutatottak adják az alapját azoknak az 

elméleteknek, melyek szerint a nemesítés hatékonyságában döntı szerepe nem a Na-nak ill. a 

Sr-nak, hanem a rendszerben lévı P tartalomnak van. Igaz, hogy a hipereutektikus összetételő 

AlSi ötvözetek szemcsefinomítását P-ral adagolásával végzik. Ilyenkor a P reakcióba lép az Al-

mal és AlP vegyület képzıdik, ami a Si kristálycsírájaként szerepel kristályosodáskor, 

megakadályozza a nagymérető Si poliéderek kiválását. De ez a folyamat hipoeutektikus és 

eutektikus összetételő öntészeti AlSi ötvözetek esetén nem tud lejátszódni, mert akkor, amikor 

az olvadék nemesítésére kerül sor, akkor Na-ot, ill. Sr-ot viszünk a rendszerbe, és ilyenkor a P 

reakcióba lép a Na-mal ill. a Sr-mal és a reakciótermékek a salakba kerülnek, így egyik elem 

hatása sem érvényesül. 

Pacz Aladár szabadalomi bejelentését követıen kezdıdtek meg azok a rendszeres 

vizsgálatok, amelyek során meghatározták, hogy a különféle elemek miként hatnak az 

alumínium-szilícium ötvözet eutektikum kristályosodásakor kiváló szilícium morfológiájára. A 

kísérletek kezdeti szakaszában megállapítást nyert, hogy az eutektikus és az eutektikushoz 

közeli hipoeutektikus összetételő alumínium-szilícium ötvözetek eutektikumának 

kristályosodásakor kiváló Si finomodását, „nemesedését” nem csak a NaF, és a NaF-tartalmú 

sók, valamint a fém Na eredményezi. Több kutató igazolta kísérletei során, hogy a 

kristályosodó ötvözetek nemesedését elsısorban a periódusos rendszer 

I.a II.a és III.b csoport elemei és a lantanidák 

soraiból néhány elem váltja ki. 

 

 



 

 245 

periódusos rendszer 
I.a II.a III.b 
H   
Li Be  

 Na Mg  

K Ca Sc 

Rb Sr Y 

Cs Ba La 

 
 
As 
Sb 
Sc 
Cd 

 

Az eutektikus és a hipoeutektikus ötvözetek eutektikumának nemesedését elıidézı elemek 

kémiai tulajdonságainak hasonlósága arra is enged következtetni, hogy a hatékony nemesítı 

elem jellemzı tulajdonsága, hogy nagy az affinitása az oxigénhez és a foszforral vegyületet 

képeznek. 

A periódusos rendszer I.a csoport elemei ( a H, K, Li, Na, Cs, Rb) közül: 

- fémolvadékkal érintkezésbe kerülı gázok közül egyedül a hidrogén oldódik 

kismértékben az Al-ban és ötvözeteiben. Az olvadékban oldódó hidrogén 

mennyiségének több, mint 90%-a  kristályosodás során kiválik és porozitást 

eredményez. Nemesítı elemként nem jöhet számításba. A hidrogént, az Al-ban és 

ötvözeteinek szennyezıjeként tartjuk nyílván. 

- a kálium, a lítium és a cézium kis mennyiségekben adagolva az Al-Si ötvözetek 

eutektikumának kristályosodásakor elfogadható mértékő nemesedést nem 

eredményeznek. Nagyobb mennyiségekben történı adagolásuk esetén nemesített 

szövetszerkezethez hasonló, kis kolóniák ugyan megjelenhetnek, de alapvetıen -ipari 

méretekben- a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve a felsorolt elemek 

nemesítı elemként történı felhasználására nem kerül sor. 

- a nátrium, -mint már arról a bevezetıben is szó volt-, kis mennyiségben történı 

adagolásakor az AlSi ötvözetek eutektikumának kristályosodásakor ipari méretekben is, 

elfogadható idı intervallumban tudja biztosítani a szilícium fázis kedvezı morfológiájú 

kiválását.  

- a kis mennyiségben adagolt rubídium nak az alumínium-szilícium ötvözetek 

eutektikumának kristályosodásakor ugyan elfogadható mértékő nemesítı hatása van, 

de igen gyorsan megszőnik „lecseng”. Ipari alkalmazására egyrészt ezért, másrészt 

drágasága miatt nem kerülhet sor. 

 

A periódusos rendszer II.a csoport elemei közül (Be, Mg, Ca, Sr, Ba): 
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- a kis mennyiségő kalcium és a bárium hajlamos arra, hogy az Al-Si ötvözetek 

eutektikumának kristályosodásakor magányos, kis mérető kolóniákat képezzenek, de a 

kalciumnak és a báriumnak az oxigénhez való nagy affinitása miatt nagyon gyorsan 

lecsillapodik a hatásuk, ráadásul a kalcium porozitások kialakulását eredményezi.  

- a kis mennyiségő berillium és a magnézium az Al-Si ötvözetek eutektikumának 

kristályosodásakor nincs finomító hatással a szilícium kristályosodására. 

- a kis mennyiségő Sr a Na-hoz hasonlóan az AlSi öntészeti ötvözetek eutektikumának 

kristályosodásakor, ipari méretekben lényegesen hosszabb idıintervallumban tudja 

biztosítani a Si kedvezı morfológiájú kiválását, ezért a Sr tartós nemesítı elemként 

kerül alkalmazásra. 

 
A periódusos rendszer III.a csoport elemei közül (B, Sc, Y, Lantanaidák): 

- a lantán és a lantanaidák tized százalékos mennyiségben történı adagolásakor 

egyértelmő szemcsefinomodás érhetı el. A szövetszerkezetben elszórtan a nemesedésre 

jellemzı kolóniák találhatók. Ezek száma és területe is az adagolt lantán ill. lantanaida 

mennyiséggel arányosan növekszik, és csökken az eutektikum kristályosodásakor a 

lemezes és/vagy a szemcsés morfológiával kristályosodó szilícium mennyisége a 

szövetszerkezetben. Ipari alkalmazásuk drágaságuk miatt az AlSi ötvözetek eutektikus 

kristályosodásakor kiváló Si fázis morfológiájának módosításának céljára nem terjed. 

Ötvözıként, különleges minıségi követelmények biztosításának céljára egyre 

gyakrabban alkalmazzák. 

A fenti elemeken kívül az alumínium-szilícium ötvözetek eutektikumának 

kristályosodásakor, a szilícium morfológiájának módosítására elméletileg az arzén, az 

antimon, a szelén és a kadmium is alkalmas. A felsorolt elemek kis mennyiségő ötvözésének 

hatására, az eutektikum kristályosodásakor ugyan finomabb és egyenletesebb eloszlású lemezes 

kristályok alakjában válik ki a szilícium -ami egyben kedvezıbb szilárdsági eredményeket 

biztosít az ötvözetnek-, de az ilyen esetekben kristályosodó szilícium morfológiája nem lesz 

olyan, mint a nátriummal vagy a stronciummal nemesített alumínium-szilícium ötvözetek 

esetén (ráadásul az arzén és vegyületei mérgezık, a kadmium úgyszintén). 

A felsorolt elemek közül csak az antimont alkalmazzák esetenként, az eutektikus és a 

hipoeutektikus összetételő ötvözetek szemcsefinomítására. Az antimon az alumíniummal 

alumíniumantimonidet (AlSb) képez.  

Az AlSb vegyület kocka rácsú, rácsmérete 6,138 °A, ami jó közelítéssel megegyezik a 

szilícium hasonló paramétereivel, és így kristálycsíraként szerepelhet. 



 

 247 

 

Amerikai ajánlások szerint a levegıben megengedett Sb koncentráció határa, napi 8 órás 
igénybevétel esetén 0,5 mg/m3 

 

Széleskörő ipari alkalmazását hátráltatja (ipari méretekben, szélesebb körben a francia 

érdekeltségő területeken és Japánban alkalmazzák) az a tény, hogy az Sb mérgezı hidrideket 

képez és az újrafeldolgozás során a szekunder öntészeti ötvözetekben dúsulhat. 

 

A különbözı nemesítési eljárások 

 

Alumínium-szilícium ötvözetek rövid idejő nemesítése fém nátriummal, a klasszikus módszer 

szerint 

A nemesítés egyik régóta használt módja a nátrium fémmel történı nemesítés. Az eljárás 

során a hordókban petróleum alatt tárolt kisebb-nagyobb fém nátrium tömbökbıl a szükséges 

mennyiséget levágják, és a megfelelı elıkészítést követıen történik a felhasználása. A nátrium 

fém a levegın azonnal oxidálódik, és a fém felületén rövid idı alatt vastag Na2O réteg alakul 

ki. Ha a fém nátriumot nedves kézzel fogjuk meg, akkor mély égési sebet okoz. A nátriumot 

nagy reakcióképessége miatt petróleum alatt kell tárolni. A nedvességtıl gondosan mindig 

távol kell tartani. 

Felhasználáskor a szükséges mennyiségő fém a nátrium tömbbıl késsel könnyen levágható. A 

levágott fém nátrium felületén megtapadt petróleumot itatóspapír segítségével lehet 

eltávolítani, majd a fém nátrium felületén kialakult oxid réteget késsel le kell kaparni. A kívánt 

mennyiség pontos lemérése után a fém nátriumot alumínium fóliába kell csomagolni. Az 

alumínium fóliát egy kis kalapáccsal úgy kell a fém nátriumra rákalapálni, hogy levegı ne 

tudjon bejutni, illetve minél kevesebb levegı tudjon bejutni a csomagolás belsejébe. Ha a fém 

nátriumot kézzel fogjuk meg, akkor mély égési sebet okoz, ezért védıkesztyővel kell dolgozni. 

A fém nátriumot csak tőzıvillával, csipesszel vagy fogóval szabad megfogni. A védıszemüveg 

használata kötelezı. Védıfelszerelések használata a nemesítés során is szükséges.. 

 

A nátrium  

A nátrium a periódusos rendszer I. fıcsoportjához tartozó fémes elem: 

Rendszáma:     11 

Atomsúlya:    22,997 

Olvadás pontja:   97,5 °C 
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Olvadáshıje :   27,2 kcal/kg 

Forráspontja:     883,0 °C 

Forráshıje:    1100,0 kcal/kg 

Sőrősége:    0,971 g/cm3 

Hıvezetıképessége 0 OC-on:  0,335 kcal/cm s °C 

Villamos vezetıképessége 0OC-on: 19,84˙104 ohm-1cm-1 

 

Az alumínium-nátrium biner rendszer (10.9. ábra) esetén: 

 - a kristályosodás jellege:       monotektikus 

 - a nátrium maximális oldhatósága a monotektikus hımérsékleten (cmax): 0,003% 

 - a biner rendszer monotektikus hımérséklete (Tm):     659°C 

 - a biner rendszer kristályosodásakor kiváló második fázis (x):  Na 

 
10.9. ábra Alumínium-nátrium egyensúlyi diagram részlete. 

 

A nemesítés hımérsékletén 730-770 °C-on, (a Na viszonylag alacsony forráspontja 883°C 

miatt) a nátrium gıznyomása 320-800 mbar, ezért az olvadékba történı nátrium adagoláskor 

erıs forrási jelenségre kell számítani.  

A petróleum maradványoktól mentes „nátriumot tartalmazó nemesítı csomag” nem lehet 

nagyobb súlyú, mint 100g azért, mert nagyobb tömegő nemesítı anyagnak a megolvadt fémbe 

merülıharanggal a kemence fenekéig történı juttatásakor olyan heves reakciók játszódnának 

le, amiknek eredményeként a tégelybıl az olvadék kifröccsenne. Amennyiben 100g fém 

egyszeri bejuttatása nem elégséges az optimális nemesítettség eléréséhez, úgy több nátrium 

tartalmú csomagot kell készenlétbe helyezni és azokat egymás után kell a fürdıbe bejuttatni. A 
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reakció végét arról lehet felismerni, hogy az olvadék felületén már nem jelennek meg a kis 

sárga lángocskák.  

A fém nátrium felületérıl még gondos munkavégzés esetén sem lehet maradéktalanul 

eltávolítani a petróleumot, ennek következtében a fém nátrium bevitelekor mindig megvan a 

veszélye az olvadék hidrogén tartalom növekedésének. A problémák és maga a nemesítés 

mővelete is egyszerőbbé válik akkor, ha vákuumos csomagolású fém nátriumot használunk az 

alumínium-szilícium ötvözet olvadékok nemesítéséhez. A nátriummal történı nemesítés 

látszólag olcsó, azonban a vele való dolgozás körülményes és balesetveszélyes is.  

 

Alumínium-szilícium ötvözetek rövid idejő nemesítése vákuumcsomagolásos nátriummal 

A megolvasztott nátrium fémet a gyártók vákuum alatt alumínium dobozokba töltik és 

annak lezárása után hozzák kereskedelmi forgalomba. Egy-egy dobozba 10, 20, 50 vagy 100g 

fém nátrium kerül. Összességében a vákuumcsomagolásos nátriummal való tevékenységek 

egyszerőbbek, és kevésbé veszélyesek, mint „nyers nátrium” esetén.  

A nemesítési mőveletet mind a két esetben 730-770°C-os hımérséklet tartományban kell 

elvégezni. A szakirodalomban az adagolandó Na mennyiségére, csak ajánlott értékek találhatók 

(10.1. táblázat). Az alacsonyabb 680-730°C közötti hımérsékleten végzett nemesítés 

hatékonysága bizonytalan, ezért nem ajánlott. 

 
10.1.táblázat Szakirodalmi ajánlások szerint a nemesített szövetszerkezet biztosításához, öntés elıtt az 

olvadékban, ötvözettıl és az öntés módjától függı nátriumtartalom értékek. 

Ötvözet Si 
tartalma 

Öntés kvarc-bázisú 
form. keverékbıl 
készült formába 

Öntés tartós 
formába 

(fém-kokillába) 

 
Nyomásos öntés 

6-8% 0,008-0,012 % 0,008-0,01 % 0,008-0,01 % 
8-10% 0,012-0,015 % 0,01-0,015 % 0,01-0,015 % 
10-12% 0,015-0,02 % 0,01-0,017 % 0,01-0,017 % 

 

A vékony falú (legfeljebb 6 mm falvastagságú) öntvényeknél kisebb, a vastag falú (20-30 

mm falvastagságú) öntvényeknél, az 10.1. táblázatban megadott értékek közül a nagyobb 

nátriumtartalmat kell beállítani. 

Mind a két esetben a nemesítıszert, egy átlyuggatott, -fekeccsel bevont, majd kiszárított- és jól 

elımelegített merítıharanggal, a folyékony fémbe merítjük, és igyekszünk a harang 

segítségével a reakciók lejátszódásának végéig a fürdı felszíne alatt tartani. A fém nátrium 

fürdıbe juttatásakor heves reakció lép fel, ami a fém nátrium teljes beoldódásának végéig tart. 

A reakció végét arról lehet felismerni, hogy a kis sárga lángnyelvecskék az olvadék felszínén 
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megszőnnek. Ezt követıen az olvadékot kb. 7-10 percig hıntartjuk, hagyjuk pihenni, majd az 

olvadék felületérıl a salak eltávolítását követıen az üzemben rendszeresített módon 

meggyızıdünk az olvadék nemesítettségi állapotáról, ha az megfelel, megkezdhetı az öntés. 

 

Alumínium-szilícium ötvözetek rövid idejő nemesítése nemesítısóval 

Az eutektikus és a gyengén hipoeutektikus összetételő alumínium-szilícium ötvözetek 

nemesítéséhez kettı, három és még többalkotós nemesítı-sókeverékeket is lehet használni. Az 

eutektikus és a gyengén hipoeutektikus összetételő alumínium-szilícium ötvözetek 

sókeverékekkel történı nemesítéséhez korábban kétalkotós, ma már döntıen legalább 

háromalkotós sókeveréket használnak, amelyeknek hatékony alkotója, mindig a NaF, a kísérı 

alkotók az esetek többségében, NaCl és a KCl.  

A NaF-ból, NaCl-ból és KCl-ból álló sókeverék %-os összetételét úgy kell beállítani, hogy 

annak olvadáspontja ne haladja meg a 680°C fokot.  Erre azért van szükség, mert az 

alumínium-szilícium ötvözet olvadékok csak a megolvadt nátrium-fluoridból tudják felvenni a 

nemesítéshez szükséges mennyiségő 0,0085-0,018% nátriumot. 

A ritkábban használt kétalkotós sókeverékek, amelyek csak NaF-ból és NaCl-ból állnak, a mai 

üzemi gyakorlatban megkövetelt 680-750°C fokig terjedı alacsony nemesítési hımérséklethez, 

már nem lehet alkalmazni. A NaF-t, és NaCl-t, vagy a NaF-t és KCl-t tartalmazó kétalkotós 

sókeverékeknek, bármilyen %-os keverési aránya mellett, 670° C-nál magasabb az 

olvadáspontja (10.10.-10.12. ábra).  

A háromalkotós nemesítı-sókeverékeket az 1940-es években történt bevezetését követıen 

mind a mai napig használják a formaöntödék. Ez a tény jól igazolja, hogy a NaF-NaCl-KCl 

tartalmú három- és többalkotós nemesítı-sókeverékek a mindennapi gyakorlat során jól 

beváltak (10.11. ábra). A sókeverékekkel szemben támasztott alapvetı beszállítói 

követelmény, hogy a nedvességtartalom ne haladja meg a 0,1%-ot. Természetesen gondosan 

kell ellenırizni a nemesítı-sókeverékek üzemen belüli tárolási körülményeket is, mert a 

sókeverékek higroszkóposak. A helytelen tárolás esetén, a nemesítısók könnyen 

„elvizesednek”! 
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10.10. ábra KCl -NaCl, Na3AlF6 - NaCl és NaF - NaCl biner rendszerek egyensúlyi diagramjai. 

     
                       10.11. ábra                                                             10.12. ábra 

NaCl-KCl és NaF só keverékek olvadáspontjának           NaCl-KCl-NaF ternér egyensúlyi diagram 
változása az összetétel függvényében.                                       likvidusz felülete. 

 

Bár a nedves nemesítısó is létrehozhatja az olvadékban a nemesített állapotot (sıt, ilyen 

esetben a lejátszódó hevesebb reakció, -ami a nemesítısó nedvességtartalmával van 

összefüggésben- élénk fürdımozgást eredményez, azt a látszatot keltve, hogy a nemesítısó 

(„jól dolgozik”), de ezzel egyidıben az olvadék hidrogéntartalma a 

2Al + 3 H2O = Al2O3 + 6H 

reakció következtében olyan mértékben megnövekszik, hogy az öntvények a megnövekedett 

gázporozítás következtében használhatatlanok lesznek.  

Az elnedvesedett sót mindig vissza kell küldeni a gyártónak, nem érdemes az öntödében 

próbálkozni a só kiszárításával és az ezt követı felhasználásával. Egy öntöde nem lehet olyan 

szegény, hogy erre kényszerüljön és ilyen módon feleslegesen kockáztasson. A sók 
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„elnedvesedésének, megfolyósodásának” lehetıségét a nemesítısót gyártó cégek úgy elızik 

meg, hogy a nemesítısót gyárilag lezárt fémdobozba töltve hozzák forgalomba. 

A közelmúltban az eredetileg háromalkotós nemesítısó keverékhez elkezdtek még további 

olyan adalékokat keverni, melyek a képzıdı salak viszkozitását kedvezıen tudják befolyásolni. 

Ezekkel az adalékanyagokkal készített nemesítısók használatukkor nagyobb sőrőségő, de 

kisebb viszkozitású, „szárazabb”, porszerő, fémmentesebb salakot eredményeznek.  

A képzıdı porszerő salakokat a nemesítési mőveletet követı pihentetési idı után, lényegesen 

kisebb fémveszteséggel lehet az olvadék felületérıl eltávolítani, mint az ilyen alkotókat nem 

tartalmazó nemesítısó keverékek használatakor képzıdı viszkózusabb salakokat.  

A nemesítısók alkalmazásának hátrányai a fém nátriumos nemesítéssel szemben a: 

- NaF tartalmú sók erısen higroszkóposak, így -a nem elıírás szerinti tárolás esetén- 

potenciális hidrogén felvételi forrás lehet a fém kezelésekor. További problémák forrása 

lehet az, hogy a tégelyfalra tapadó nemesítısó és takarósó maradványok számottevı 

mennyiségben köthetnek meg nedvességet akkor, ha az öntıtégely üzemszünet miatt 

hosszabb ideig áll a lehőlt kemencében, vagy mint átmenetileg használaton kívüli 

öntıtégely tartósan az öntıcsarnokban áll. Amikor a tégelyeket az ismételt felhasználás 

elıtt nem izzítják ki gondosan, akkor a tégelyfalon megtapadt átnedvesedett sókból az 

olvadék a fenti reakció szerint jelentıs mennyiségő hidrogént képes felvenni. 

- NaF tartalmú sók megtámadják az olvasztó- és hıntartótégelyeket, valamint a kemencék 

falazatát, ezáltal számottevıen csökkenhet a tégely, illetve a kemence  falazat 

élettartama. A NaF tartalmú sók a tégely falát, elsısorban az olvadék felületének 

zónájában megtámadják. Az alkálisók okozta tégely kimaródást, lényegesen lehet 

csökkenteni, ha egy „gallért” helyezünk a tégely felsı, gyakran kimaródó magasságába. 

A „gallért” egy régi tégelybıl lehet lefőrészelni, amit óvatosan be lehet illeszteni a 

tégelybe, ezáltal a tégely élettartama számottevı mértékben megnövelhetı.  

Minden nemesítısó gyártó cég speciális ajánlásokat fogalmaz meg, az általa forgalmazott 

nemesítısó fajtához. Alapvetıen egy öntési adag nemesítéséhez szükséges nemesítısó 

mennyisége a só pontos összetételétıl és a sóban lévı, „nemesítésben részt-vevı NaF” 

részarányától függ. 

Általában a homoköntéshez használt AlSi12 ötvözet esetén 25mm-es falvastagságig kb.: 

1,5% háromalkotós nemesítısó szükséges, nagyobb falvastagságokhoz 1,8%, ha változik az 

összetétel, változik a felhasznált só mennyisége is.  
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Így pl.: 

Az AlSi10Mg és az AlSi9Mg ötvözetekhez 25mm-es falvastagságig 1,0-1,3% 

nemesítısóval dolgozhatunk. Nagyobb falvastagságoknál 1,5%, de legfeljebb 1,7% 

nemesítısóval lehet végezni a nemesítést. A nemesítısó mennyiséget, a nemesítési mőveletet 

követı pihentetési idı után vett próba eredménye alapján lehet/kell korrigálni, öntést 

megelızıen. A szilíciumtartalom növekedéssel növekszik a kristályosodó fém eutektikum 

hányada, ezért a szilíciumtartalom növekedéssel arányosan egyre több nemesítısót kell a 

nemesítéséhez használni (10.13. ábra). 

 

                        
10.13. ábra                                                                                      10.14. ábra 

Al-Si ötvözet nemesítéséhez szükséges                 Eutektikus és erısen hipoeutektikus Al-Si ötvözet 
Na mennyiségének változása az ötvözet                       nemesítéséhez szükséges Na mennyiségének 

                 Si tartalmának függvényében.                         változása az ötvözet Mg tartalmának        
függvényében. 

 

A magnéziumtartalmú alumínium-szilíciumötvözetek nemesítéséhez mindig kevesebb 

nemesítısót kell használni, mint a magnéziumot nem tartalmazó ötvözetekhez (10.14. ábra). 

Tartós formába (kokillába) történı öntéskor az ötvözet nemesítésekor figyelembe kell venni, 

hogy a kokillába öntött fémnek nagyobb lesz a dermedési sebessége, mint a homokformába 

történı öntéskor, ezért nemesítéshez kevesebb nemesítısó alkalmazása is elégséges.  

Üzemi tapasztalatok alapján általános elvként elfogadható, hogy kokillaöntéskor a 

homoköntéshez használt nemesítısó mennyiségének csak a felére van szüksége. Az üzemi 

gyakorlat azt igazolja, hogy kokillaöntéskor csak a 3 mm-nél vastagabb falú öntvények anyagát 

mindig nemesíteni kell. A kisebb falvastagságú öntvények esetén az eutektikum 

kristályosodásakor a finom, egyenletes mérető Si kiválását a kokilla hőtıhatása is tudja 

biztosítani akkor, ha nem magas minıségi követelményeket kielégítı öntvényt kell gyártani 

(megjegyzés: ilyen esetben a kiváló Si morfológiailag különbözik a nemesítés után 

kristályosodó Si fázis morfológiájától).  
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A hıkezelhetı AlSiMg ötvözetek nemesítésekor figyelembe kell venni, hogy a klór- és a 

fluor-tartalmú takarósók, tisztítósók és nemesítısók akaratunktól függetlenül reakcióba lépnek 

a magnéziummal (ezért a magnézium egyrésze salakba kerül, a szakzsargon szerint „kiég”), 

ennek következtében csökken a hıkezeléshez szükséges Mg-tartalom, - amit pótolni kell. A 

nagyobb mennyiségben képzıdı MgCl2 a salakba kerülve megváltoztathatja a salak 

konzisztenciáját, mert a MgCl2 folyósítóanyagként hat, így a salak eltávolítása 

körülményesebbé válik. 

A nemesítısó mennyiségének meghatározásakor mindig figyelembe kell venni az ötvözet 

foszfor és antimontartalmát. Különösen fontos ez akkor, ha az öntöde szekunder öntészeti 

ötvözettel dolgozik, vagy ha, ismeretlen eredető hulladékot is használnak az adag 

összeállításánál. Az olvadékba nemesítéskor bevitt Na reakcióba lép a foszforral és/vagy az 

antimonnal, ezért a Na nem tud részt venni a nemesítés folyamatában, de az antimon hatása is 

részlegesen megszőnik. Ezért rövid idejő nemesítéskor, a biztonságos öntvénygyártás 

érdekében, a betétanyag P- és Sb-tartalmát rendszeresen ellenırizni kell. Hogy ezt tudatosan 

kell végezni, azt az üzemi tapasztalatok alapján szerkesztett 10.6.-10.7. és 10.15.-10.16. ábrák 

is megerısítik. A 10.6. és 10.7. ábrákon látható, hogy kis P-tartalmak esetén az eutektikum 

kristályosodásakor lemezes szilícium, nagy P-tartalmak esetén szemcsés szilícium fázis jelenik 

meg a szövetszerkezetben. A diagramok szerint, nagyobb P-tartalom esetén megjelenı 

szemcsés szilícium kiválásának megszüntetéséhez több Na (nemesítıszer) szükséges, mint a 

lemezes szilícium kiválásának megszüntetéséhez. Más megfogalmazás szerint ez utóbbi 

kevesebb Na hozzáadásával nemesíthetı. A szemcsés szilícium kiválását csak több nátrium 

felhasználásával lehet nemesíteni, ami a felhasználónak többletköltséget jelent. 

A gyártásközi ellenırzések elterjedését megelızı idıkben, amikor a fémöntık azt tapasztalták, 

hogy az ötvözet túlságosan hajlamos a szívódásra, kis mennyiségő foszfort adagoltak a 

kemencébe, melynek segítségével az esetek nagyobb részében sikerült is a szívódásokat 

megszüntetni, de a szilárdsági értékek ilyenkor instabillá váltak, a szórási tartományok 

megnövekedtek.  

A fentiekbıl következik az a megállapítás, hogy a foszfor tudatos bevitele az olvadékba, 

csak is olyan esetben fogadható el, amikor az öntödétıl a megrendelı olyan alacsony minıségi 

követelményeknek megfelelı öntvényt rendel, melynél a megrendelı el tudja fogadni a véletlen 

generálás szerint változó szövetszerkezető és szilárdsági tulajdonsággal rendelkezı öntvényt. 

Ilyenkor a szekunder öntészeti ötvözeteknél a foszfortartalmat 0,0010-0,0016 %-ra célszerő 

beállítani, hogy a nem nemesített ötvözet esetén az eutektikum kristályosodásakor éppen 

szemcsésen szilícium kiválására kerüljön sor. Minden más esetben a hipoeutektikus- és 
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eutektikus összetételő alumínium-szilíciumötvözeteknek a tudatos foszfor bevitele nem 

ajánlott, sıt mellızendı.  

Na-mal történı nemesítéskor az ötvözet antimontartalma hasonlóan viselkedik, mint a foszfor. 

A nátrium az antimonnal Na3Sb vegyületet képez -ami kedvezı esetben részben salakba 

felúszik, részben zárványként visszamarad az öntvényben és a szövetszerkezetben külön fázist 

alkot- és a továbbiakban sem a nátrium, sem az antimon nem tudja kifejtenii teljes mértékben a 

hatását az eutektikum kristályosodáskor.  

Sajnos az öntvényben visszamaradó Na és Sb mennyisége kémiai elemzéskor úgy 

határozható meg, hogy a kapott értékbıl nem derül ki, hogy kristályosodáskor az egyes elemek 

hányad része tudja hatékonyan szabályozni a szilícium morfológiáját az eutektikus 

kristályosodásakor, és az elemzett elemek hányad része van jelen passzívan. A 10.15. és a 

10.16. ábrákon gyakorlati tapasztalatok alapján a nátriumot és az antimont tartalmazó 

alumínium-szilíciumötvözet eutektikus kristályosodásakor kiváló szilícium morfológia 

változását foglalja össze elveszı- ill. tartósformába történı öntéskor. 

 

 
10.15. ábra                                                                                     10.16. ábra 

Összefüggés az AlSi-ötvözet eutektikumának            Összefüggés az AlSi-ötvözet eutektikumának 
kristályosodásakor kiváló Si fázis morfológiája,     kristályosodásakor kiváló Si fázis morfológiája, 

az olvadék nátrium és antimontartalma                   az olvadék nátrium és antimontartalma 
között, elveszıformában történı dermedéskor.             között, tartósformában történı dermedéskor. 

 

A végsı öntött szövetszerkezet kialakulását a hőtés sebessége, a szemcsefinomító és/vagy 

nemesítı adalékanyagok kölcsönhatása határozza meg. 
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10.1. Hipoeutektikus és eutektikus összetételő alumínium-szilícium ötvözetek tartós 
nemesítése stronciummal 
 

Az elmúlt évszázad elsı felében az öntészeti Al-Si ötvözetek öntésével foglalkozó 

gravitációs öntödékben kezdetben csak rövid idejő nemesítést végeztek: fém Na-mal, vagy NaF 

tartalmú sókeverékekkel.  

Az ipari termelés intenzifikálása új öntési technológiák kifejlesztését is eredményezte. E 

tevékenység egyik eredménye az alacsonynyomásos öntési technológia és a tartós nemesítési 

eljárás kidolgozása volt. A késıbbiek folyamán, a Sr-mal végzett tartós nemesítés, az 

alacsonynyomásos öntési technológiát alkalmazó öntödéken kívül fokozatosan alkalmazást 

nyert a gravitációs kokilla öntödékben is. Ennek praktikus oka a rövid idejő nemesítéshez 

használt Na-tartalom hatásának gyors „lecsengése” (kiégése) okozta problémák elkerülése volt.  

Hipoeutektikus és eutektikus összetételő alumínium-szilícium ötvözet olvadékokba bevitt kis 

mennyiségő Sr a Na-hoz hasonlóan az öntészeti AlSi ötvözetek eutektikumának 

kristályosodásakor lényegesen hosszabb idı intervallumban tudja biztosítani a szilícium 

kedvezı morfológiájú kiválását. Ezért a Sr ipari méretekben nemesítı elemként kerül 

alkalmazásra.  

A stroncium a periódusos rendszer 38. eleme, vegyjele Sr. 

Relatív atomtömege:   87,62 

Olvadáspontja:   768 °C 

Forráspontja:    1380 °C 

Sőrősége:    2,6 g/cm3 

Parciális gıznyomása 800OC-on: <1 mbar 

Az alumínium-stroncium ideális kétalkotós diagram szerint (10.17.ábra), az Al a Sr-mal 

1000°C-on olvadó Al4Sr vegyületet alkot.  



 

 257 

           
10.17. ábra                                                                                  10.18. ábra 

Alumínium-stroncium kétalkotós ideális állapotábra.          Sr-Si ideális kétalkotós ideális állapotábra. 
 

Az ideális kétalkotós Sr-Si állapotábrában (10.18. ábra) három vegyület van: 

13,8% Si és 86,2% Sr tartalmú SiSr2, a         24,3% Si és 75,7% Sr tartalmú SiSr és a 

                                                39,1% Si és 60,9% Sr tartalmú Si2Sr2. 

A stroncium az AlSi ötvözet olvadék Mg-tartalmával az ideális Mg-Sr egyensúlyi állapotábra 

szerint (HANSEN: BINER ALLOY): 

Mg9Sr (Sr=28,59% 606°C); Mg4Sr(?); Mg3Sr(?); Mg2Sr(?), vegyületeket képezhet.  

A stroncium a magnéziummal (AMS Metals Handbook Vol 3. szerint): 

Mg17Sr3  (29,79% Sr), továbbá Mg38Sr9, Mg4Sr (46,06% Sr ), Mg23Sr6 (48,47% Sr) és  

Mg2Sr (64,3 % Sr) vegyületeket képezhet.  

 

A stroncium: 

a Mg-mal és az Sb-nal:  Mg3Sb2Sr,  

az Sb-nal és az Al-mal:  Sr6Al2Sb6,  

az Sb-nal:    SrSb3  és  Sr2Sb5,  

a N2-nel (Constitution of  biner alloys, first supplement Rodney P. Elliott Ph. D. szerint):  

Sr(N3)2, Sr2N, Sr3N2, Sr3N4, Sr3N2 

az oxigénnel:     SrAl4O7    SrAl2O4   SrO 

az oxigénnel és a hidrogénnel: Sr(OH)2 

összetételő vegyületeket képezhet. 
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A Sr hatásmechanizmusa hasonló a nátriuméhoz, és az eutektikum kristályosodásakor 

fejti ki a hatását azáltal, hogy a Sr is csökkenti a Si diffúziós sebességét. Az olvadékba 

beoldódott Sr ugyanúgy, mint a Na, a hipo- és eutektikus összetételő AlSi ötvözetekbe kerülve 

csökkenti kristályosodáskor az ötvözet eutektikus hımérséklet értékét (10.18. ábra) és az 

eutektikus hımérséklet csökkenésével arányosan az eutektikus összetétel a nagyobb 

szilíciumtartalom irányába tolódik el. Összehasonlítva a Na és a Sr okozta eutektikus 

hımérséklet csökkenést megállapítható, hogy a Sr hatására az eutektikus hımérséklet csak 

kisebb mértékben csökken, mint a Na hatására. A szilícium diffúziós sebességének csökkenése 

az eutektikum kristályosodásakor kedvezıen szabályozza a Si fázis morfológiáját, és a Na 

hatásához hasonló szövetszerkezetet eredményez.  

 

 
10.19. ábra Alumínium-szilícium kétalkotós ötvözet változása a nemesítés hatására. 

 

Alacsonynyomású öntvénygyártás esetén a Na-mal végzett rövid idejő nemesítés hatása 

40…50 perc eltelte után megszőnik, ezért a nemesítést meg kell ismételni. Tartós nemesítés 

esetén -mint ahogy ez a 10.20. ábrán is látható-, az olvadék Sr tartalma több mint 6 óra után is 

a nemesítéshez szükséges min. Sr-tartalom fölött maradt. 

 

10.1.1. A stroncium hatása az ötvény mikroporozitására 
 

Általános egyetértés van abban, hogy a stroncium adagolásának hatására növekszik az 

alumínium-ötvözetekbıl készült öntvények mikroporozitásának mértéke, ugyanakkor csökken 

a makrozsugorodás értéke. Ennek a hatásnak az oka még vita tárgyát képezi. 

A porozitás növekedésének lehetséges oka a stronciumnak az ötvözet, fizikai-kémiai 

tulajdonságaira gyakorolt hatása. A stronciummal való nemesítés növeli mind a mikroporozitás 
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mértékét, az átlagos pórusátmérıt, illetve csökkenti a pórus sőrősége és az alumíniumolvadék 

határfelületi energiáját. Kutatók megmérték a stronciummal és nátriummal való módosításnak 

az alumínium határfelületi energiájára és térfogati zsugorodására gyakorolt hatását. Az 

eredményekbıl azt a következtetést vonták le, hogy ez a két hatás közrejátszik a porozitás 

növekedésében, stronciumot adagolva az A356-ötvözethez a határfelületi energiaérték 19%-os 

csökkenése és a zsugorodás 5,7%-ról 6,4%-ra való növekedése volt kimutatható. 

 

 
10.20. ábra Sr-tartalom változása alacsonynyomású öntıkemencében a hıntartási idı függvényében. 

 

A mikroporozitás mértékének növekedésének okaként egyes kutatócsoportok azt jelölik 

meg, hogy az AlSi ötvözetolvadékba nemesítéskor adagolt Sr elısegíti a hidrogénabszorpció 

sebesség növekedését, vagy mert a hidrogén oldhatósága megváltozik, növekszik. Ezt látszik 

igazolni az 10.21. ábrán bemutatott mérések eredményei. A kísérleti ötvözet sőrősége AlSr10 

elıötvözet adagolása után 250ppm Sr tartalomnál mintegy 10%-kal csökkent a nem nemesített 

ötvözet sőrőségéhez viszonyítva. Az ötvözet sőrősége 5 órás hıntartás alatt a Sr 

mennyiségének csökkenésével arányosan növekedett. Az AlSr10 elıötvözet adagolása után 

250ppm Sr tartalomnál a sőrőség 2,33g/cm3volt, 5 óra múlva, amikor a Sr-tartalom 150ppm 

értékre csökkent, akkor a sőrőség értéke 2,5g/cm3-re növekedett.  
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10.21. ábra Összefüggés az AlSi ötvözet sőrősége, a fémolvadék hıntartása és a nemesítéskor bevitt Sr-

tartalom változása között. 
 
Az öntvényekben található pórusok mérete és azok nyújtottsága növekszik, ugyanakkor a pórus 

sőrőség csökken. Az irányzat képviselıinek megfigyelése szerint a Sr-mal nemesített ötvözet 

dermedésekor azonos kristályosodási sebesség esetén, nagyobb számú (de kisebb mérető) 

pórus jelenik meg a szövetszerkezetben, mint a Na-mal nemesített ötvözet esetén.  

A stronciummal kezelt ötvözetbıl öntött öntvények kristályosodásakor a pórusok korai 

csíraképzıdését azzal indokolják, hogy a stroncium nemesítı hatásának csökkenésével 

arányosan megnövekszik az olvadékban azoknak az oxidcsíráknak a száma, amelyek -az 

olvadék hımérséklet csökkenésekor, és az olvadék gázoldóképességének csökkenése miatt- az 

olvadékból kiváló hidrogénnek heterogén csírája lehet. Na-mal végzett rövid idejő nemesítés 

után öntött öntvények kristályosodásakor nem képzıdnek Na-tartalmú oxidcsírák, melyek a 

hımérséklet csökkenése miatt kiváló hidrogén heterogén csírái lehetnének.  

A Sr-tartalmú elıötvözettel végzett tartós nemesítés után az olvadékban és az olvadék 

felületén, a Sr oxidációja miatt képzıdı oxidok SrO, SrAl4O7, SrAl2O4 mellett az Al2Si2Sr, 

továbbá a stronciumhidrid és stronciumhidroxid is megtalálható. Minden olyan esetben, amikor 

a hidrogéntartalom szintje a küszöbérték fölött van -akár a zárványok számának növekedése, 

akár alakjuk, és/vagy a határfelületi viszonyok módosulása miatt-, a stronciummal történı 

tartós nemesítéskor a pórusok megjelenése a heterogén csíraképzıdés növekedésének irányába 

hat.  

A nemesítéshez használt stroncium bevitel történhet kétalkotós Al-Sr, vagy háromalkotós Al-

Sr-Ti, ill. Al-Sr-Si elıötvözetek segítségével, melyeknek megjelenési formája lehet 

(10.2.táblázat):  

- bordás tömb, 
- kis mokka,  
- rúd, vagy  
- huzal. 
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A többféle megjelenési forma közül, metallurgiai és az adagolási szempontok alapján 

legkedvezıbb a huzal formában forgalmazott többalkotós Sr-tartalmú elıötvözet használata, 

(ugyanakkor ez a legköltségesebb). A huzal formájú elıötvözetben a hatékony elem eloszlása 

mindig egyenletesebb és a fázisok szemcsemérete is kisebb, mint a bordástömb ill. kismokka 

megjelenéső elıötvözetekben. Az adagolást követıen a huzal formájú elıötvözet gyorsabban 

oldódik és rövidebb idı alatt fejti ki hatását, mint bordástömb ill. kismokka formában bevitt 

elıötvözet. Az Al-Sr-Si elıötvözetben a leggyakrabban elıforduló 24,27% Si és 73,73% Sr 

tartalmú vegyületfázis, valamint 39,065 Si% és 60,94% Sr tartalmú vegyületfázis fordul elı 

(10.18. ábra).  

10.2. táblázat Stronciummal végzett nemesítéshez használt ötvözet típusok jellemzıi. 

 Nemesítéshez használt 
elıötvözetben  

a Sr megjelenési formája 

Nemesítés használt anyag 
megjelenési formája 

Al-90%Sr Sr  és AlSr4 fázis Rúd, piskóta 
Al-3,5%Sr AlSr4 fázis Rúd, huzal 
Al-5%Sr AlSr4 fázis Rúd, bordás tömb 
Al-10%Sr AlSr4 fázis Bordás tömb, 

Al-10%Sr-1%Ti AlSr4  fázis Rúd, huzal 
Al-10%Sr-14%Si Al 2Si2Sr, AlSr4, SrSi és SiSr2 Bordás tömb, kis mokka 

 

Sr-mal végzett nemesítéskor a nemesítési hımérsékletet mindig illeszteni kell, a nemesítési 

technológiához és az ötvözet típusához. Az ajánlott nemesítési hımérséklet tartományok az 

elıötvözet beviteli helyétıl és az ötvözet összetételétıl függıen a 10.3. táblázatban látható. 

A nemesítéshez használt Sr mennyiségét az ötvözet típusa, tisztasági foka (primer, vagy 

szekunder öntészeti ötvözet) és az öntési technológia is befolyásolja a bevitel módján kívül 

(10.4.táblázat). 

Az AlSi ötvözetek alkotói közül, az olvasztáskor és a hıntartás hımérsékletén több elemnek 

nagyobb az affinitása az oxigénhez, mint a stronciumnak, ezért a stroncium kiégési sebessége 

alacsony szintő lesz, továbbá a stroncium parciális gıznyomása is kicsi, ennek következtében 

az olvadék nemesítettségének szintje tartósan megmarad. Ezt igazolják a 10.22. ábrán 

bemutatott vizsgálati eredmények is. 

Figyelem: ha, a fémolvadék tisztításakor kémiailag aktív  

sókeverék, vagy 

gázkeverék 

használatára kerül sor, akkor a kémiai ellenırzésére a próbát fémtisztítás után kell venni, mert a 

kémiailag aktív fémtisztítók egyes alkotói reakcióba léphetnek a Sr-mal.  
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Üzemi tapasztalatok szerint a kémiailag aktív fémtisztítás során az adag Sr-tartalma ≈ 40-

60%-ra csökken, amit pótolni kell (ez mindenesetre plusz költséget jelent). Vélhetıen ez a 

pluszköltség is oka lehet annak, hogy a kémiailag aktív alkotókat is tartalmazó fémolvadék 

tisztítási eljárásokat több üzemben mellızik. Az elmúlt évszázad végén kezdett elterjedni a Sr-

tartalmú primer és szekunder öntészeti ötvözetek forgalmazása. Kisebb öntödék elıszeretettel 

azért alkalmazzák, mert így a Sr ötvözés mőveletét meg tudják takarítani. Ez igaz, mint ahogy 

ilyen esetekben az is igaz, hogy a rendszeres Sr szint ellenırzés elmaradása könnyen 

túlnemesedéshez vezet.  

10.3. táblázat Sr-mal végzett nemesítéshez ajánlott nemesítési hımérséklet az alkalmazott technológia 
szerint. 

Olvadék hımérséklet (°C) 
 A356 

7%Si 
A413 

12%Si 
1. olvasztó kemencébe 650-700 625-675 

2. fémsugárba 700-750 675-725 
3.üstbe 725-800 700-775 

 
10.4. táblázat Sr mennyiségének változása nemesítéskor az ötvözet összetétele és az öntési módjától 

függıen. 

Sr mennyiségének változása az öntés módjának és az ötvözet 
minıségének függvényében 

Gravitációs öntés 
Ötvözet 

Ötvözet 
minıség 

Elveszı forma Tartósforma 
Nyomásos 
öntvény 

A356.0 primer 0,012-0,02 0,005-0,015  
356.0 szekunder 0,015-0,025 0,010-0,02  
319.0 szekunder 0,015-0,030 0,010-0,025  

A413.0 primer  0,015-0,025  
413.0 szekunder  0,020-0,030 0,015-0,025 
380 szekunder   0,020-0,030 

 

Az ötvözetolvadék nemesítéséhez használt stroncium mennyiségét a külföldi és hazai 

szakirodalmi források eltérı tartományban adják meg, mint ahogy ezt a 10.23.-10.24. ábrákon 

bemutatott méri eredmények is igazolják.  

 
10.22. ábra Összefüggés az ötvözet stronciumtartalma, az átolvasztások száma és az olvadék hıntartási 

idıtartama között. 
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Eddig még olyan eljárást a hazai és külföldi szabványokban nem rögzítettek, melynek 

segítségével az AlSi ötvözetek eutektikus kristályosodásakor kiváló finom eloszlású Si fázis 

biztosításához szükséges optimális mennyiségő stroncium tartalmat adott ötvözet esetén meg 

lehetne határozni. A 10.23. és 10.24. ábrán is láthatjuk, hogy az eutektikum kristályosodásakor 

a nem nemesített és a nemesített ötvözet eutektikus kristáyosodási hımérséklete közötti 

különbség (túlhőlés) csökkenés alapján bejelölt értékhatárok között jelentısek az eltérések.  

   
10.23. ábra                                                                              10.24. ábra 

(G. Stuhldereier, K.W. Stoffregen) 
Összefüggés nemesítı anyag mennyisége és az eutektikum kristályosodásakor az eutektikus 

hımérsékleten mérhetı túlhőlési értékek között. 
 

A mechanikai vizsgálatok szerint (10.25. ábrán), a szabványos szakítópróbatesten mért nyúlás 

%-os értéke az ötvözet Sr tartalmának növekedésével arányosan növekszik, és a nyúlás %-os 

értékének a szórása jelentısen csökken. A kísérleti eredményeket közlı szerzık a vizsgálati 

eredmények alapján, optimális stronciumtartalom mennyiségre nem közölnek értékeket. B. 

Closset és J.E. Gruzleski az A356-os ötvözet mechanikai vizsgálata során arra a 

következtetésre jutottak, hogy a stronciumtartalom függvényében a nyúlás% értéke 

maximumos görbe szerint változik, de a korábbi vizsgálatoktól eltérıen a mérések szórása nem 

csökkent. A vizsgálatok során azt is megállapították, hogy a hőtési sebesség növekedésekor a 

nyúlás %-os értéke szignifikánsan változik (10.26. ábra). 

T.S.Furlan és R Fuoco az A357-es ötvözet mechanikai vizsgálata során szintén arra a 

következtetésre jutottak, hogy a Sr-tartalom függvényében a nyúlás értéke maximumos görbe 
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szerint változik (10.27. ábra), és a korábbi vizsgálatokkal trend jelleggel megegyezıen a mért 

értékek szórása a maximum érték elérése után kismértékben csökkent.  

Az egymástól jelentısen eltérı adatok ezért az öntödék technológusait arra készteti, hogy 

a gyakorlatban a nemesítéshez használt elıötvözet mennyiségét a saját üzemük adottságaihoz 

illeszkedve kísérletileg határozzák meg. Ezt a gyakorlatot indokolják azok az összefüggések is, 

melyeket a 10.28. és 10.29. ábrákon is láthatunk. A 10.28. ábrán a P és a Sr együttes hatása 

látható az eutektikum kristályosodásakor kiváló Si fázis morfológiájára. Ahogy már azt a rövid 

idejő nemesítés tárgyalásakor is láttuk, ugyanúgy a tartós nemesítéskor is figyelembe kell venni 

a P tartalom zavaró hatását, és annak ismeretében kell meghatározni az adagolandó Sr 

mennyiségét. 

                           
10.25. ábra                                                                            10.26. ábra 

Összefüggés a folyékonyállapotban                                   Összefüggés a folyékonyállapotban 
stronciummal nemesített ötvözet eutek-                         stronciummal nemesített A356-os ötvözet 

tikum kristályosodásakor mérhetı                                  nyúlása és stronciumtartalma között. 
  eutektikus hımérséklet túlhőlési értékei            
          és az ötvözet nyúlása között. 

(Closset, B Gruzleski, J.E. Metallurgical Transactions 1982). 
 

 
10.27. ábra Összefüggés a folyékonyállapotban stronciummal nemesített A357-es ötvözet nyúlása és 

stronciumtartalma között. 
(T.S.Furlan, R Fuoco: Transactions 2008) 
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10.28. ábra                                                                10.29. ábra 
Összefüggés az Al-Si ötvözet P- és Sr-tartalma,       Összefüggés az Al-Si ötvözet Sb- és  Sr-tartalma, 

valamint az eutektikum kristályosodásakor              valamint az eutektikum kristályosodásakor 
kiváló Si morfológiája között.                                   kiváló Si morfológia között. 

(Loper Jr., C.R.,.Cho J.-I. AFS. Transactions 2000) 
Ha végiggondoljuk az eddig ismerteket, megállapíthatjuk, hogy a felsorolt gyártásközi 

mőszeres ellenırzı vizsgálatok során kapott mérési eredmények mindegyike alkalmas a 

nemesítettségi állapot ellenırzésére, de csak az  

igen /nem, ill. megfelel / nem felel meg 

döntésekhez nyújtanak megfelelı információt.  

A gyártásközi ellenırzések során, természetesen rövid idı alatt kell dönteni, és ezeknek a 

méréseknek az eredményei a célnak megfelelnek, de pl. a tartós nemesítéshez szükséges 

optimális mennyiségő stronciumtartalom meghatározásához magukban, -már kiegészítı 

vizsgálatok nélkül- nem adnak elegendı információt. Csak emlékeztetıül ismételjük meg, hogy 

a tartós nemesítéshez használt Sr mennyisége a hazai öntödékben 60ppm-tıl 600ppm-ig 

változik. 

A hazai szakirodalomban található tanulmányban (Dúl J. Szombatfalvy A. és Gyurán L. BKL 

Öntöde ) az optimális Sr-tartalom meghatározásakor, a tanulmány készítıi a primer szerepet, az 

olvadékba adagolt Sr-nak a szekunder hatását -Sr-nak a porozitásra gyakorolt hatását- veszik 

figyelembe. 

Dr. Jónás, P. Sıregi Cs. és Tokár M. XX. Magyar Öntınapok Tapolca 2009. október (Tapolca) 

az optimális Sr-tartalom meghatározásakor a Na ill. Sr primer hatását veszik figyelembe. A 

szerzık abból indulnak ki, hogy a nemesítéskor adagolt Na ill. Sr primer célja, hogy a hipo- és 

az eutektikus összetételő AlSi ötvözetek eutektikumának kristályosodásakor kiváló Si fázis 

morfológiáját szabályozza. Ismeretes, hogy nemesítéskor úgy az alulnemesített, mint a 

túlnemesített állapotban öntött ötvözet kristályosodásakor dermedési anomáliák jelentkeznek, 

ami abban nyilvánul meg, hogy az eutektikum kristályosodáskor kiváló Si fázis alakja nem lesz 

homogén, az eutektikumban megjelenik a lemezes és szemcsés morfológiájú Si fázis is, amik 
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rontják a szilárdsági értékeket. A szerzık az optimális Sr tartalom mennyiségének 

meghatározásakor a Si fázis alakját, azok átlagos körszerőségi értékével és azok egyenletességi 

fokával jellemzik. A szerzık a klasszikus metallográfiai vizsgálatokat kiegészítették ma már 

más szakterületen széles körben használt képelemzéssel azért, hogy a vizsgáló személy okozta 

hiba minél kisebb legyen.  

  

10.1.2. Az optimális Sr tartalom meghatározása számítógépes képelemzéssel 
 

A képelemzés az ipar, a mezıgazdaság, és a tudományos kutatás területén is használatos. 

Amikor a termékek minıségellenırzését végzik, vagy éppen a gépalkatrészek összeszerelését 

akarják segíteni „látó” robotokkal, vagy esetleg a mőholdak segítségével készült térképeket, 

őrfelvételeket kívánnak jellemezni, szintén a képfeldolgozást, képelemzést alkalmazzák. 

Természetes, hogy a képelemzés területén szerzett ismeretek alkalmazása elıbb-utóbb az 

öntészeti anyagvizsgálat területén is hasznos segítıje lesz a vizsgálatokat végzıknek. 

A képelemzı programok segítségével meghatározható:  

- az ötvözet kristályosodásakor kivált α fázis és az eutektikum aránya, 

- a szekunder dendritág távolság (fémöntészetben gyakran alkalmazott eljárás), 

- az eutektikum kristályosodásakor kiváló szilícium lemezek darabszáma, azok 

vastagsága, hosszúsága, a lemezek kerülete, területe, a Si lemezek gömbszerősége, az 

ekvivalens kör átmérıje (a szilícium lemezzel azonos területő kör átmérıje), körszerősége stb.. 

A képelemzı programok alkalmazása az öntött szövetszerkezet metallográfiai vizsgálatok 

során számos lehetıséget biztosítanak. Tény, hogy ezek a vizsgálatok nem a gyors gyártásközi 

ellenırzések családjába tartoznak, de alkalmazásuk minıségi öntvény gyártásakor az átvevı és 

az átadó között sok felesleges vitát elızhet meg. A vizsgálatok során kapott eredmények jó 

szolgálatot tehetnek új termékek gyártástechnológiájának kidolgozásakor és a szilárdsági 

értékek idınkénti ellenırzésekor is. Ugyanis az öntvénygeometria és a helyi dermedési idık 

alapján elıre ki lehet számítani a kritikus keresztmetszeteknél a szekunder dendritág távolságot 

(lásd: Al ötvözetek szemcsefinomitása, 9.16.ábra). A szekunder dendritág távolság alapján 

következtetni lehet az öntvény „termikus történetére”. Átadás-átvétel kapcsán a szekunder 

dendritág távolság mérések eredményei alapján ellenırizhetı, hogy a próbapálca dermedési 

feltételei milyen mértékben közelítették az öntvény kritikus keresztmetszeteinek dermedési 

idejét.  
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Összehasonlítva a nem nemesített és a nemesített AlSi ötvözetek szövetszerkezetét feltőnı, 

hogy a nemesítés hatására milyen jelentıs mértékben növekszik meg eutektikus 

kristályosodáskor az eutektikumban kiváló Si fázis területegységre esı darabszáma (10.30. 

ábra).  

 

         
10.30. ábra Folyékony állapotban nem nemesített és optimálisan nemesített eutektikus összetételő 
alumínium-szilícium ötvözet eutektikumának kristályosodásakor kiváló szilícium fázis változása.  

 

Feltőnı az is, hogy jelentısen megváltozik a Si fázis körszerőségének értéke is. A Si fázis 

körszerőséget az alábbi összefüggés szerint számítható ki: 

 
ahol: 

K:  az egyes fázisok körszerősége 
P: az egyes Si fázisok kerülete  µm 
A:  az egyes Si fázisok területe   µm2 

A vizsgálatok eredményei alapján megszerkeszthetı az eutektikum egységnyi felületén (100 

µm2) található Si fázis mennyisége (db) és a Si fázis körszerőségi értékét ábrázoló oszlop 

diagram, valamint az összeggörbe (kumulatív görbe) is. A 10.31.a, b ábrán nem nemesített 

AlSi10Mg ötvözetbıl öntött próbatesten meghatározott értékek láthatók. Az oszlopdiagram 

szerint jellemzıen a Si fázis körszerőségi értéke széles sávban változik. Az összeggörbén 

feltüntetett értékekbıl meghatározható a Si fázis átlagos körszerőségi értéke. Az átlagos 

körszerőségi érték, és az egyenletességi fok meghatározásakor a formázóhomokok 

granulometriai analízise során alkalmazott kiértékelés analógiája alapján történhet: 

Az átlagos körszerőségi érték úgy határozható meg, hogy : 

- az ordináta 50 %-os értékénél az abcisszával húzott párhuzamos egyenes és az 

összeggörbe metszéspontját az abszcisszára vetítjük, az  így kapott metszéspont jelöli az 

eutektikus kristályosodáskor kiváló Si-fázis átlagos körszerőségi értékét. 

Ha az átlagos körszerőség értékének 2/3-át az abszcissza tengelyen megjelöljük, majd 

az átlagos körszerőség értékének 4/3 értékét is megjelöljük, ezt követıen az abszcisszán 
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megjelölt két pontot a görbére felvetítjük, majd az abszcisszával párhuzamosan az 

ordinátára kivetítjük, akkor az ordináta tengelyen a metszékek által bezárt intervallum 

megadja az egyenletességi fok értékét. 

 

       
10.31. a b ábra Összefüggés az eutektikum Si-fázis mennyisége és a Si-fázis körszerőségi értéke 

között, nem nemesített AlSi10Mg ötvözetbıl öntött próbatestek esetén. 
 

      
10.32. a,b ábra Összefüggés az eutektikum Si-fázis mennyisége és a Si-fázis körszerőségi értéke 

között, nemesített AlSi10Mg ötvözetbıl öntött próbatestek esetén. 
 

       
10.33. a,b ábra Összefüggés az eutektikum Si-fázis mennyisége és a Si-fázis körszerőségi értéke 

között,             túlnemesített AlSi10Mg ötvözetbıl öntött próbatestek esetén. 
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A 10.32. a,b ábrán folyékony állapotban optimálisan nemesített, a 10.33. a,b ábrán 

túlnemesített AlSi10Mg ötvözetbıl öntött próbatesteken meghatározott értékeket láthatók. A 

10.31. és a 10.33. ábrákon feltüntetett értékek összevetésekor a szignifikáns különbség jól 

látható és ami lényeges, hogy ez a különbség számszerősítı. 

A bemutatott vizsgálati modell alapján adott ötvözet és az üzemben alkalmazott 

gyártástechnológiában elıírt paraméterek mellett, az optimális Sr tartalom meghatározható egy 

próbasorozat alapján. A bemutatott ábrák alapján kijelenthetı, hogy adott feltételek mellett a 

nemesítés akkor optimális, ha az eutektikus kristályosodáskor kiváló Si fázis körszerőségi 

értéke közelít az 1-es értékhez és az egyenletességi fok értéke nagy. A bemutatott vizsgálati 

módszer segítségével olyan objektív mérıszám birtokába juthatunk, mellyel nem csak az 

optimális mennyiségő Sr mennyisége határozható meg, ezen túlmenıen segíti a technológusok 

munkáját:  

- az új termékek gyártásának bevezetésekor a technológiai paraméterek helyes 

beállításában, 

- a technológiák idıszaki ellenırzésekor, valamint  

- a minıségbiztosítókat ugyanúgy, mint az átadók és az átvevık munkáját. 

Végezetül a 10.5. táblázatban összefoglalva látható a rövid idejő és a tartós nemesítés fıbb 

jellemzıi. 

 

10.5. táblázat A rövid idejő és a tartós nemesítés jellemzıinek összehasonlítása. 

Jellemzık Nátriumos 
nemesítés 

Stronciumos 
nemesítés 

Na ill. Sr olvadáspontja (°C) 98 757 
Na ill. Sr forráspontja (°C) 880 1366 

A kiégés veszélye nagy igen kicsi 
Adagolási hibával okozott alá- vagy 

túlnemesítés veszélye 
nagy igen kicsi 

Tégelykimaródás kicsi nincs 
Folyékonyság és  

formakitöltı-képesség 
közepes nagy 

Kezelhetıség az olvasztár számára közepes egyszerő 
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10.2. Hipoeutektikus és eutektikus összetételő alumínium-szilícium ötvözetek kezelése 
antimonnal  
 

A hipoeutektikus és az eutektikus alumínium-szilícium ötvözetek eutektikumának 

kristályosodásakor, a szilícium morfológiájának módosítására ipari méretekben is alkalmazott 

nátriumon és a stronciumon kívül elméletileg az arzén, az antimon, a szelén és a kadmium is 

alkalmas.  

A felsorolt elemek (As, Sb, Se, Cd,) kis mennyiségő ötvözésének hatására, az eutektikum 

kristályosodásakor ugyan finomabb és egyenletesebb eloszlású lemezes kristályok alakjában 

válik ki a szilícium -ami egyben kedvezıbb szilárdsági eredményeket biztosít az ötvözetnek-, 

de az ilyen esetekben kristályosodó szilícium morfológiája nem lesz olyan finom és homogén 

eloszlású, mint a nátriummal vagy a stronciummal nemesített alumínium-szilícium ötvözetek 

esetén. (ráadásul az arzén és vegyületei mérgezık, a kadmium úgyszintén). 

A felsorolt elemek közül csak az antimont alkalmazzák esetenként, az eutektikus és a 

hipoeutektikus összetételő ötvözetek eutektikum kristályosodásakor kiváló szilícium fázis 

morfológiájának szabályozására. 

 

 
10.34. ábra Alumínium-antimon ideális kétalkotós állapotábra. 

 
Az 10.34. ábrán az alumínium-antimon ideális kétalkotós állapotábrán látható, hogy az 

antimon az alumíniumban nem oldódik, de az alumínium az antimonnal szilárd 1065°C-on 

olvadó AlSb vegyületet képez. Az AlSb vegyület kocka rácsú, rácsmérete 6,138 °A, ami jó 

közelítéssel megegyezik a szilícium hasonló paramétereivel, és így kristálycsírájaként 

szerepelhet. 
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Az antimon fizikai és fiziológiai tulajdonságai 

A legfontosabb fizikai állandók a következık: 

 Atomsúly:    120 
 Térfogatsőrőség:   6,6 g/cm3  
 Olvadáspont:    630°C 

Forráspont    1587°C 

Fémes állapotban az antimon nincs hatással az emberi szervezetre, mivel gyakorlatilag 

semleges és oldhatatlan; mindamellett, más elemekkel való vegyületei nagyon ártalmasak 

lehetnek. 

Szilárd antimonhidrid:  H2Sb2 

Gáznemő hidrid:   H3Sb2 
Oxidok:    Sb2O3, Sb2O4, Sb2O5 
Szulfid:    Sb2S3 (hidrogénnel redukálható) 
 

Az Sb az alábbi további formákban is elıfordulhat Al-Si ötvözet olvadékban:  

Mg3Sb2Sr       Na3Sb        Sr6Al 2Sb6,     SrSb3      és      Sr2Sb5, valamint 

mérgezı vegyületként:         SbH3,        Sb2O3            

Al-Si öntészeti ötvözetek ajánlott Sb mennyisége:     ≈ 0,26 % 

  Túlhőlés       0,00 %  Sb →  0 ˚C 

           0,26 %  Sb → ∼ 3-4 ˚C 

 
Amerikai ajánlások szerint a levegıben megengedett antimon koncentráció határa, napi 8 órás 

igénybevétel esetén 0,5 mg/m3 

 

Széleskörő ipari alkalmazását hátráltatja (ipari méretekben, szélesebb körben a francia 

érdekeltségő területeken és Japánban alkalmazzák) az a tény, hogy az Sb mérgezı hidrideket 

képez és az újrafeldolgozás során a szekunder öntészeti ötvözetekben az Sb dúsulhat. Az 

ötvözetbıl történı eltávolítása hosszadalmas és költséges. Szekunder öntészeti ötvözet 

elıállításakor az Sb szint csökkentése higítással, -a vegyes hulladéktól- értékesebb ötvözetlen 

Al hulladékkal, vagy kohóalumíniummal történhet. 

Az olvadékban lévı Sb reakcióba léphet az ötvözet Mg tartalmával is, és az Al-, a Si-, a Mg- és 

az Sb komplex intermetallikus fázisként jelenik meg, elsısorban a részben idegen anyagot 

tartalmazó anyaghiányos hibahelyeken. Ilyen hibahelyek felületén -az ötvözet vastartalmától 

függıen- megjelenı komplex vegyületek a fenti elemeken kívül gyakran vasat is tartalmaznak. 
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Egyes irodalmi közlemények szerint a hipoeutektikus és az eutektikus összetételő alumínium-

szilícium ötvözetek antimonos kezelésével elérhetı szilárdsági jellemzık valamivel a Sr-mal, 

ill. a Na-mal végzett nemesítéssel biztosítható jellemzık felett állnak, (a szerzık kísérleteikhez 

primer ötvözeteket használtak minden esetben).  

Antimonnal folyékony állapotban ötvözött ötvözetekbıl öntött öntvényeknél gyakran 

tapasztalható elszínezıdés az öntvények hıkezelése során. Sós vízzel való permetezési 

kísérleteknél az antimonnal ötvözött („nemesített”) öntvényeknél a korrózió erısebb, mint 

nátriummal vagy stronciummal kezelt öntvényeknél hasonló körülmények között.  

Az antimon hatását egyes szerzık összefüggésbe hozzák az olvadék foszfortartalmával, 

hasonlóan a nátriumos és stronciumos nemesítéshez. A foszfor maximális oldhatósága az 

antimon olvadékában 0,85 tömeg%. 612 °C alá hőtéssel a telített olvadék egy szilárd és egy 

gız fázisra bomlik szét. Így az elıbb ismertetekkel szemben a biner állapotábrák alapján 

kijelenthetı, hogy a foszfor és az antimon semmilyen vegyületet nem képez egymással (10.35. 

ábra).  

 
10.35. ábra Sb-P fázisdiagram második forráspontot szemléltetı része. 

 

Az Sb-Mg ideális állapotábrán két eutektikum látható, a kisebb Sb tartalomnál a Mg és az 

Mg3Sb2 vegyület 629°C-on 39,4%-nál és a Mg3Sb2 és az Sb 97% Mg tartalomnál alkot 

eutektikumot. Mg3Sb2 1245°C-on olvadó vegyület 77% Mg-ot és 23% Sb-t tartalmaz.  

Az antimon, az eutektikum kristályosodásakor kiváló szilícium morfológiáját szabályozó 

hatását az ötvözet nátrium-, ill. stroncium tartalma jelentısen befolyásolhatja. Az ideális 

kétalkotós egyensúlyi diagram szerint nátrium és antimon jelenlétében Na2Sb és NaSb 

vegyületfázisok kiválására számíthatunk (Metalls Handbook) (10.36. ábra). 
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                 10.36. ábra                                                              10.37. ábra 

      Nátrium-antimon kétalkotós ideális állapotábra.     Stroncium-antimon kétalkotós ideális állapotábra. 
 

Antimon és stroncium kölcsönhatásaként Sr6Al 2Sb6 , SrSb, Sr2Sb Sb2Sr3 SbSr2 vegyületek 

képzıdnek, a képzıdı vegyületek részben a salakba kerülnek, részben diszperz eloszlásban az 

ötvözet olvadékban lebegve visszamaradnak és öntéskor a formaüregbe kerülnek.  

Öntéskor a formaüregbe kerülı komplex vegyületek kristályosodás után, vagy diszperz 

eloszlásban foglalnak helyet a dendritágak között a szövetszerkezetben, vagy a részben idegen 

anyagot tartalmazó anyaghiányos hibahelyek belsı felületén találhatók meg. Ilyen típusú hibák 

a hibás öntvény töretfelületein található hibahelyek belsı felületein láthatók, 

rasztermikroszkópon készült felvételeken (10.38. a, b, c, ábra). 

 

                                    
10.38. a ábra                                                                           10.38. b ábra 

Hibás öntvény töret felületén látható részben idegenanyagot tartalmazó anyaghiányos hibahelyekrıl 
rasztermikroszkópon készült felvételek. 
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10.38.c ábra 
Változó morfológiájú fázis kiválások, az antimon tartalmú alumínium-szilícium ötvözetbıl öntött 

öntvény csiszolaton a részben idegen anyaggal kitöltött anyaghiányos hibahely környezetében. 
 

A 10.39. ábrán egy részben idegen anyaggal kitöltött anyaghiányos hibahely felületérıl 

energiadiszpezív mikroszkópon készült fényképfelvétel és a jelzett pontok spektrumai láthatók. 

A fényképen kiterjedt -megközelítıen 0,3mm átmérıjő- világosszürke színő Al-ot, Mg-ot, és 

Sb-t tartalmazó zárvány látható, melynek felületén helyenként világos színő alakzatok vannak, 

melyek Al-ot, Mg-ot, Sb-t és Fe-at tartalmaznak. 

500x

1. pont spektruma

2. pont spektruma 3. pont spektruma

 
10.39.ábra Részben idegenanyagot tartalmazó anyaghiányos hibahely és a jelzett pontok spektrum 

képei. 

A jelölt színő kiválások Al-t,  
Mg-t és Sb-t tartalmaznak 

az energia diszperzív mikroszondás vizsgálatok szerint a jelölt 
színő kiválások Fe-t és Al-t tartalmaznak. 

A jelölt színő 
kiválások Al-t, 

Mg-t, Si-t, Sb-t és 
kevés Sr-t 

tartalmaznak  

A jelölt szinő 
kiválások Sr-t és 
O-t tartalmaz 
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Amerikai szerzık vizsgálatai szerint (10.39. ábra) az olvadék tartós nemesítésekor, az 

olvadék antimon- és stronciumtartalma kölcsönösen befolyásolja a nemesítés hatékonyságát. 

Ezért fontos, hogy a nátrium és a stroncium tartalmú betétanyagok ne keveredjenek azokkal az 

ötvözetekkel, melyeket antimonnal kívánnak „nemesíteni”, és természetesen fordítva is fennáll 

ugyanez.  

Akkor, amikor folyékony állapotban az ötvözethez antimont adagolnak, akkor a saját visszatérı 

hulladék megfelelı válogatását nagy körültekintéssel kell végezni. Az antimonos kezelés 

valójában egy antimonos finomítási technológiának tekinthetı. Az antimontartalmú ötvözetek 

jobb öntési tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a nátrium vagy stroncium-nemesítéső 

ötvözetek, és szakszerő beömlı és táplálórendszer esetén csak kisebb mértékben lép fel 

porozitás. 

Az antimon finomítási hatása is összefügg -a nátrium és a stroncium tartalom mellett- az 

ötvözet foszfortartalmával, de a kezelés hatékonyságát a dermedési sebesség nagysága 

jelentısen befolyásolja. Az antimonadagolást annál nagyobbra kell méretezni, minél nagyobb a 

szilicium-, a foszfor-, vagy nátrium ill. stronciumtartalom az ötvözetben, és minél kisebb a 

dermedési sebesség (10.40.ábra). 

 

 
10.40. ábra Eutektikus kristályosodáskor kiváló Si fázis morfológiájának változása a dermedési idı a 

szilicium-, a foszfor- és az antimontartalom függvényében. 
 



 

 276 

 
10.41. ábra Összefüggés a stronciummal nemesített és antimonnal kezelt alumínium-szilícium ötvözet 

sőrősége és hidrogéntartalma között. 
 

A 10.41. ábrán egy folyékony állapotban stronciummal tartósan nemesített AlSi9Cu 

ötvözet, és egy 0,2% antimontartalmú AlSi9Cu ötvözet sőrőség értékei vannak feltüntetve az 

oldott hidrogéntartalom függvényében. Az ábra adatai szerint azonos sőrőség mellett a 

folyékony állapotban a stronciummal optimálisan nemesített ötvözetnek kisebb a 

hidrogéntartalma, mint az antimontartalmú ötvözeté. Más megfogalmazás szerint, a folyékony 

állapotban stronciummal optimálisan nemesített ötvözetek esetén azonos szintő porozitás 

biztosításához, csak alacsonyabb hidrogéntartalom engedhetı meg az olvadékban, mint az 

antimonos kezelésnél. 
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10.3. A nemesítés és a szemcsefinomítás ellenırzése 
  

Az alumínium-szilíciumötvözet olvadékok nemesítettségi állapota a nemesítéskor 

felhasznált Na, ill. Sr mennyiségétıl függıen hosszabb-rövidebb idı alatt megszőnik. 

Tekintettel arra, hogy a nátriumnak alacsony a forráspontja 883°C, ezért az olvasztás és a 

metallurgiai kezelések hımérsékletén a nátrium parciális gıznyomása 320-870 mbar, ezért a 

jelentıs gıznyomás miatt nagy a Na veszteség. Ezenkívül, a nátrium affinitása is jelentıs az 

oxigénhez, ami szintén nátrium veszteséget eredményez. A nátrium veszteség mértékét a 

nemesítı kezelést követıen alapvetıen e két tényezı a határozza meg. Természetesen egyéb 

tényezık nem elhanyagolható mértékben befolyásolják a nátrium kiégésének sebességét, a 

fémfürdı levegıvel érintkezı felülete, a fémfürdı keverése, a hıntartás hımérséklete stb., a 

biztonságos gyártás ezért megköveteli az olvadék nemesítettségi állapotának öntés elıtti 

ellenırzését.  

A rövidi dejő nemesítés ellenırzésekor a legegyszerőbben alkalmazható technológiai próba az 

úgynevezett töretpróba. Erre a célra ∅10…20 x 100…150 mm-es próbatesteket öntenek 

homokformába, vagy tartósformába (fém- vagy grafitkokillába). 

A minısítés a lehőlt próba töretének jellege alapján történik (10.42. ábra):  

- a durva szemcsés töret elégtelen mértékő nemesítésre vall,  

kevés nemesítısót, illetve nátriumot használtak a nemesítéshez, vagy a nemesítés és az 

öntés között túl hosszú idı telt el, és ezalatt az idı alatt a nemesítés hatása lecsengett. 

- kis hólyagocskák, egyenetlen változó szemcsemérető töretfelület arra utal,  

hogy a nemesítés túl erıs volt, illetve a nemesítés és az öntés közötti idıtartam túl rövid 

volt. 

 

      
a./               b./ 

10.42. ábra 
Nem nemesített (a) és optimálisan(b) nemesített próbatestek töretképei. 
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Amikor az alumínium-szilícium ötvözet nátriumtartalma meghaladja a 0,02%-ot, akkor a 

szövetszerkezetben túlnemesített sávok jelennek meg, amelyekben durva szilíciumkristályok és 

intermetallikus AlNaSi vegyületek is megtalálhatók (10.43. ábra).  

 

 
10.43. ábra Al-Si-Na háromalkotós ötvözetrendszer likvidusz felületének részlete. 

 

 

                          N=200x 
 

10.44. ábra Nátriummal túlnemesített eutektikus összetételő alumínium-szilícium ötvözet 
szövetszerkezete különbözı nagyításban. 

 

A túlnemesített olvadék habképzıdésre, az öntött próbatest ráncosodásra hajlamos, de nem 

csak az öntészeti tulajdonságok, az ötvözet mechanikai tulajdonságai is romlanak a 

túlnemesítéssel arányosan. A túlnemesített alumínium-szilícium eutektikumának 

kristályosodásakor az eutektikum a forma falától befelé a középvonal irányába növekszik, amíg 

meg nem jelenik az elsı túlnemesítésre jellemzı sáv. Az elsı túlnemesítésre jellemzı sáv 

túlnemesítésre 
jellemzı erek 

AlNaSi 
kiválások 
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kialakulásakor az eutektikum normális növekedése megszakad. Ezután a szövetszerkezetben 

további, hullámszerő túlnemesített sávok alakulnak ki. Minél nagyobb a nátriumtartalom, annál 

elıbb jelennek meg a túlnemesített sávok, és ezek annál vastagabbak és durvábbak.  

A jól nemesített alumínium-szilícium ötvözet eutektikumának kristályosodásakor az alumínium 

és a szilícium együttesen növekszik. A túlnemesített ötvözet dermedésekor az α-fázis 

kristályosodása elıresiet, mivel a kristályosodási front elıtt feldúsuló nátrium megakadályozza, 

hogy további szilíciumatomok jussanak a kristályosodási fronthoz. Ilyenkor átmenetileg csak 

az α-fázis kiválására kerül sor, ez helyi hımérséklet csökkenéshez vezet, így ismét kialakul a 

normális eutektikum kristályosodásának a feltétele mindaddig, amíg a nátrium koncentrációja a 

kristályosodási fronton ismételten annyira megnı, hogy a következı túlnemesített sáv is 

létrejön (10.44. ábra). Amikor a töretfelület sík, egyenletes és galambszürke színő, akkor az 

öntést el lehet végezni. 

A nemesítettségi állapot jellemzésére, ellenırzésére elvileg használhatók a szilárdsági 

vizsgálatok is. Ilyenkor szabványos mérető szakítópróbapálcát kell önteni, és a vizsgálatokat 

lehőlés után az öntött szakítópróbapálcán kell elvégezni. Bár a szakítószilárdság és a nyúlás 

értékek nagyon jó információkat nyújthatnak az olvadék metallurgiai állapotáról, üzemszerően 

a fém Na-mal, ill. a NaF tartalmú nemesítısókkal történı rövid idejő nemesítéskor alkalmazása 

egyáltalán nem jöhet számításba, mert a vizsgálat hosszú idıt vesz igénybe. Így, bár a kapott 

mérési eredmény megbízható és pontos információ lenne, nem használható, mert a vizsgálatok 

idıtartama alatt a kemencében lévı olvadékból a Na hatása részben vagy teljesen megszőnhet. 

A nemesítettségi állapot jellemzése történhet metallográfiai vizsgálatok elvégzésével is. 

Ilyenkor a leöntött, majd lehőlt próbából kimunkált mintát kell csiszolni, polírozni és 

mikroszkópon ellenırizni az eutektikum kristályosodásakor kivált szilícium morfológiáját. Az 

eljárás pontos, megbízható -különösen akkor, ha próbaöntvénynek ék alakú hasábot 

választottunk, ilyenkor a hőtési sebesség hatása is megállapítható-, de idıigényessége miatt a 

fém Na-mal ill. a NaF tartalmú nemesítısókkal történı nemesítéskor üzemszerően nem 

alkalmazzák.  

Ugyanakkor az ASTM szabvány szerint a nemesítési fok ellenırzésekor a nemesítés után az 

olvadékból öntött próbatest meghatározott metszetébıl kell csiszolatot készíteni. A polírozott 

és maratlan csiszolat képén 100x-os nagyításban, egy 6 fokozatú etalon sorozattal kell 

összehasonlítani (az etalon rövid idejő és hosszú idejő nemesítéskor is alkalmazható, 

(10.5.táblázat). A 6 fokozatú etalon sorozat alapján kell meghatározni, hogy az etalonon 

bemutatott egyes fokozatokból hány százalékot tartalmaz a minta, és ennek alapján lehet 
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kiszámítani a nemesítés fokát (NF). Az etalon sorozatot úgy a nátriummal, mint a 

stronciummal nemesített ötvözetek esetén használják. 

Az elsı fokozat a nemesítetlen állapotnak megfelelı képet mutatja, a hatodik fokozat az 

optimálisan nemesített állapotra jellemzı. 

Például.: 

ha, az etalon sorozat hármas fokozatából 20 %, 

a négyes fokozatból 50%  

az ötös fokozatból 30 % van jelen, akkor a: 

NF (nemesítés foka) = (0,2x3)+(0,5x4)+(0,3x5)=4,1 

NF értékének növekedése a nemesítés sikerességével arányosan növekszik. 

 

10.3.1. Nemesítés ellenırzése spektrál analízis segítségével 

A spektrál analízist -a spektrométer árak csökkenésével arányosan- egyre több üzemben 

alkalmazzák a nemesítettségi állapot ellenırzésére is, a kémiai elemzés mellett. A vizsgálat 

gyors -fıleg, megfelelı csıposta kiépítés esetén- és sorozat vizsgálatok esetén viszonylag kicsi 

a költség vonzata. Hátránya feltétlenül, hogy a módszer segítségével csak az egyes elemek 

abszolút mennyiségét lehet meghatározni, az eljárás nem tudja különválasztani a 

kristályosodást kedvezıen befolyásoló hatékony, és a kristályosodást befolyásolni nem tudó -

vegyület formában lekötött- inert elemek mennyiségét. Ennek ellenére öntödékben a módszer 

egyre szélesebb körben terjed. Ennek oka az is, hogy a gyártásközi ellenırzésbe ilyenkor olyan 

mőszer bevonására kerül sor, melyet a végtermék kémiai összetételének ellenırzésekor is 

használnak, így a berendezés kihasználtsága javul és az üzemeltetési költségek megoszlanak. 

Ennek ellenére a felsorolt okok miatt a nagyobb gyártási biztonság elérése érdekében, a 

gyártásközi ellenırzésnek ezt a módját szükségesnek, de nem elégségesnek lehet minısíteni. 
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10.5. táblázat Összefüggés a stroncium mennyisége és az eutektikum kristályosodásakor kivált Si 
morfológiája között. 

 
 

10.3.2. Nemesítés ellenırzése lehőlési görbe segítségével 

A stabil öntvényminıség megvalósításához az ötvözetolvadék metallurgiai állapotát öntés 

elıtt öntött próbatest kristályosodásakor felvett lehőlési görbe jellemzı paramétereinek 

felhasználásával is lehet ellenırizni. Vasöntödékben a lehőlési görbéket az olvadék karbon és 

szilíciumtartalmának ellenırzésére már a 60-as évek óta sikeresen és rendszeresen 

alkalmazzák. Alumíniumöntödékben csak a 70-es évek elején kezdték alkalmazni, fémötvözet 

olvadékok nemesítettségi fokának ellenırzésére a lehőlési görbéket. A minısítés alapja, hogy 

az ötvözetek kristályosodása folyamán a hıfelszabadulással ill. hıelnyeléssel járó átalakulások 

kezdeti és befejezı hımérsékletei pontosan meghatározhatók, ha az átalakulások elég nagy 

hıhatással járnak. Célszerően megválasztott mérető próbatest esetén nem csak a hımérséklet 

értékek, az egyes idıintervallumok is jellemzıek lehetnek. 

A termikus analízis lehetıvé teszi, hogy az öntésre kész olvadékot a kristályosodás után 

várható szövetszerkezeti állapotra vizsgáljuk, és ha szükséges, akkor még öntés elıtt 

szemcsefinomító, vagy nemesítıszer adagolásával befolyásoljuk. 

 

A termikus analízis alapjai 

A lehőlési görbe az idı függvényében a vizsgált minta hımérsékletváltozását mutatja a 

folyékony fázistól, a dermedı fázison át a teljesen szilárd állapotig. A vizsgálat eredménye egy 

hımérséklet-idı görbe, melynek alakját a dermedés során létrejövı fázisok kiválása és azok 

átalakulásuk határozzák meg. A szilárd fázisok kiválásakor a hőtési sebességet csökkentı hı 

szabadul fel. Néhány esetben, tiszta fémfázisok, vagy eutektikum kristályosodásakor a 

sebesség a dermedési folyamat végéig nulla lesz. Ez a lehőlési görbén egy konstans 

egyenesként jelentkezik. 
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A 10.45. ábrán ideális esetekre vonatkozó tipikus lehőlési görbék láthatók. A szilárd 

vegyület az egyetlen, melyben fázisátalakulás nem megy végbe (10.45.a ábra). A hımérséklet 

elıször viszonylag gyorsan csökken, majd lassan tovább esik, míg végül eléri a környezeti 

hımérsékletet. Annak ellenére, hogy az eutektikus ötvözetek egynél több fázist tartalmaznak, a 

lehőlési görbéik meglehetısen hasonlítanak a tiszta fémek lehőlési görbéihez (10.45.d ábra). A 

dermedés itt is az a pontban indul el, és a b-ben fejezıdik be. A lehőlési görbe egyenese a 

kétfázisú alumínium-szilícium ötvözet eutektikus hımérsékletére jellemzı érték 577 °C. A 

hipo- vagy hipereutektikus ötvözetek lehőlési görbéjén látható, hogy a primer fázis dermedése, 

hımérsékletközben történik, majd ezt az eutektikum dermedése követi (10.45.e ábra). Ez a 

görbe a szilárdoldat típusú és az eutektikus görbék kombinációja. A dermedés a likvidusz 

hımérsékleten indul el (a pont), és folytatódik az eutektikus egyenesig (b – c). A dermedés a c 

pontban fejezıdik be. 

 

 
 

10.45.a-e ábra Ideális lehőlési görbék. 
 

A 10.45. ábrán bemutatott lehőlési görbék egyensúlyi állapotokra vonatkoznak, melyhez 

képest a valódi lehőlési görbék esetében két fontos különbség van. A gyakorlatban a 

kristályosodás mindig kisebb-nagyobb túlhőléssel kezdıdik. A túlhőlés termodinamikai 

hajtóerı a folyamat számára. A kristályosodás megkezdésekor látens hı szabadul fel, ennek 

következtében a hımérséklet az egyensúlyihoz közelire emelkedik. A kristályosodás kezdetén 

a primer fázis az olvadék csíraállapotától függıen a ∆To,°C túlhőlés-, az eutektikus 

kristályosodás ∆TE,°C túlhőlés után kezdıdik (10.46. ábra).  
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10.46. ábra Termikus analízis során kapott hımérséklet-idı görbe jellegzetes pontjai. 

 

A túlhőlések nagysága (∆To,°C, ∆TE,°C) döntı mértékben befolyásolja az öntött 

szövetszerkezetet. A likvidusz hımérsékleten mért túlhőlés értéke a primer fázis 

szemcsefinomítás hatékonyságával, az eutektikus kristályosodáskor mért túlhőlés értéke a 

folyékony állapotban végzett nemesítés hatékonyságával és az eutektikum kristályosodásakor 

kivált szilícium fázis morfológiájával arányos. A 10.46. ábrán látható ideális lehőlési görbén 

jelöltük a görbe azon pontjait, melyek a termikus analízis során kiértékelésre kerülhetnek.  

 

Alumínium-szilícium ötvözetek szilícium-, magnézium- és réztartalmának hatása a lehőlési 

görbe alakjára 

A 10.47.-10.52. ábrákon az öntészeti gyakorlatban gyakran használt ötvözetek lehőlési 

görbéi láthatók. A 10.47. ábrán megfigyelhetı, hogy a Si-tartalom csökkenésekor a likvidusz 

hımérséklet értéke növekszik, az eutektikus hımérséklet változatlan maradása mellett.  

A 10.48. ábrán nem nemesített AlSi10Mg ötvözet, és nemesített AlSi10Mg ötvözet lehőlési 

görbéje látható. A vizsgálati eredmények szerint a nemesített AlSi10Mg ötvözet eutektikus 

hımérséklete 8,9 °C-al kisebb, mint a nem nemesített AlSi10Mg ötvözeté.  
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10.47. ábra                                                                       10.48. ábra 
Al-Si ötvözet lehőlési görbe alakjának változása       Nem nemesített és nemesített AlSi10Mg ötvözet 

       a Si-tartalom növekedésének függvényében.                                  lehőlési görbéje. 
 

A 10.49.a,b ábrán a Cu-tartalom hatása látható az AlSi10Mg ötvözet likvidusz és 

szolidusz hımérsékletére. A bemutatott lehőlési görbéken látható, hogy a Cu-tartalom 

növelésekor a likvidusz- és a szolidusz hımérséklet is csökken.  

 

 
10.49. a,b ábra Lehőlési görbék alakjának módosulása különbözı szilícium- és a réztartalmú ötvözetek 

esetén. 
 

A könnyőfémöntvények külön csoportját képezik a dugattyúk, melyeket hipoeutektikus 

eutektikus és hipereutektikus összetételő ötvözetekbıl lehet önteni. Az elterjedten alkalmazott 

nikkellel, rézzel és magnéziummal ötvözött eutektikus összetételő alumínium-szilícium 

ötvözetek jellemzı lehőlési görbéi a 10.50.ábrán látható.  
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10.50. ábra Különbözı összetételő AlSi ötvözetek lehőlési görbéi. 

 

A 10.51. ábrán az AlSi9 ötvözet lehőlési görbéje és a lehőlési görbe differenciál görbéinek 

módosulása látható 2, 3 és 4 % Cu ötvözését követıen. A 10.51. ábrán látható, hogy a Cu-

tartalom növekedése csökkenti az ötvözet likvidusz és a szolidusz hımérsékletét, továbbá a 

lehőlési görbéken egyre szignifikánsabban jelenik meg a Cu-tartalmú fázis kiválását jelzı 

töréspont.  

A 10.52. ábrán az AlSi9Cu3 ötvözetbıl öntött öntvény töret felületérıl rasztermikroszkópon 

különbözı nagyításban készített felvételeken jól láthatók a kristályosodás végén kiváló világos 

színő réztartalmú fázisok. 

Az AlSi9Cu3 ötvözet lehőlési- és a lehőlési görbe derivált görbéje a vasat, mangánt és 

magnéziumot tartalmazó ötvözetek esetén módosul. Különösen a derivált görbén jelentkeznek 

szignifikánsan a kiváló fázisok okozta töréspontok. A vizsgált szabványos összetételő 

AlSi9Cu3 ötvözet összetétele a 10.6. táblázatban, a lehőlési- és a lehőlési görbe derivált 

görbéje a 10.53. ábrán látható. Az ábrán jelölt pontokhoz tartozó magyarázatot a 10.7. 

táblázatban tüntettük fel.  

 

10.6. táblázat AlSi9Cu3 Az ötvözet összetétele. 

Si% Fe% Mn%  Cu% Mg%  Zn%  Ti%  AlSi9Cu3 
ötvözet 9,9 0,67 0,25 2,82 0,65 0,97 0,07 
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10.51. ábra AlSi9 ötvözet lehőlési-, és differenciálgörbéinek módosulása a réztartalom növekedésekor. 

 

    
10.52. ábra Az AlSi9Cu3 ötvözet töret felületérıl raszter mikroszkópon különbözı nagyításban 

készített felvételen, a kristályosodás utolsó fázisában kivált réztartalmú fázis látható. 
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10.53 .ábra AlSi9Cu3 ötvözet lehőlési görbéje és a lehőlési görbe derivált görbéje. 

 

Az optikai mikroszkópos vizsgálatok során megállapítottuk, hogy az öntvény 

szövetszerkezete döntıen primeren kristályosodott szilíciumot tartalmazó alumínium alapú 

szilárdoldatból (αAl fázis) továbbá szilíciumot tartalmazó alumínium alapú szilárdoldatból és 

szilíciumot tartalmazó biner eutektikumból, valamint intermetallikus Al(FeMn)Si, AlFeSi, 

Al 3Fe fázisokból áll. A szilíciumot tartalmazó alumínium alapú szilárdoldat és a biner 

eutektikum mellett Mg2Si, Al2Cu, valamint Al 15Cu4Ni2 és Al 5Mg8Si2Cu2 vegyület fázisok és 

vas-, magán tartalmú fázisok terner, kvaterner eutektikuma is megtalálható. 

 

10.7. táblázat AlSi9Cu3 kristályosodáskor kiváló fázisok. 

I. 
≈ 578OC 

Olvadék + az αAl  dendrit csirák kialakulása + és az Al 15(MnFe)3Si2 fázis 
kiválása 

II. 
 ≈578-575OC 

Olvadék + az Al 15(MnFe)3Si2 fázis  növekedése + az αAl  dendrit csirák  
szaporodása és a kialakult dendritek fejlıdése + az eutektikum kristályosodásának 
kezdete + Al 5FeSi fázis kiválása  

III. 
≈575-554OC 

Olvadék + Al 15(MnFe)3Si2 + az αAl  dendrit fejlıdésének befejezıdése +  
+ az eutektikum kristályosodásának befejezıdése + Al 5FeSi fázis kiválása +  
+ Mg2Si fázis kiválás + Al 8Mg3FeSi6 fázis kiválása 

IV . 
 ≈554-529OC 

Olvadék + Al 15(MnFe)3Si2 + αAl  dendritek + eutektikum + Al 5FeSi fázis + 
+ Mg2Si fázis + Al 8Mg3FeSi6 fázis + Al 5Mg8Si6Cu2 fázis kiválásának kezdete 

V. 
 ≈529-525OC 

Olvadék + Al 15(MnFe)3Si2 + αAl  dendritek + eutektikum + Al 5FeSi fázis +  
+ Mg2Si fázis + Al 8Mg3FeSi6 fázis + Al 5Mg8Si6Cu2 fázis méretének növekedése +  
+ Al2Cu fázis csirák kialakulása 

VI. 
 ≈525-507OC 

Olvadék + Al 15(MnFe)3Si2 + αAl  dendritek + eutektikum + Al 5FeSi fázis +  
+ Mg2Si fázis + Al 8Mg3FeSi6 fázis + Al 5Mg8Si6Cu2 fázis és az Al2Cu  
fázisok kristályosodásának vége 
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A 10.54. ábrán az AlSi7Mg ötvözet lehőlési görbéje és a lehőlési görbe 

differenciálgörbéje látható. A két görbén jól látható, hogy az eutektikus kristályosodás 

befejezését követıen megjelenik az Mg2Si kiválását jelzı a töréspont.  

 

 
10.54. ábra AlSi7Mg ötvözet lehőlési- és differenciálgörbéje. 

 

A nemesítés hatékonyságának ellenırzésekor az öntészeti AlSi ötvözet eutektikus 

hımérsékletét határozzuk meg a nemesítı kezelés elıtt, majd nemesítési mőveletet követı 

pihentetés után az öntés megkezdése elıtt. A nemesítés elıtt és a nemesítés után mért 

eutektikus hımérséklet különbség alapján lehet eldönteni, hogy az ötvözet alulnemesített, 

optimálisan nemesített, vagy túlnemesített. Amikor az optimálisan nemesített állapothoz 

tartozó hımérséklet érték tartománynál nagyobb a túlhőlés érték az eutektikus hımérsékleten, 

akkor az olvadék túlnemesített, ha kisebb, akkor alulnemesített az olvadék (10.55. ábra). Az 

értékhatárokat a metallográfiai vizsgálatok eredményeivel összevetve kell meghatározni, azért 

mert a határértékek ötvözettípus függıek.  
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10.55. ábra Összefüggés az olvadék nátriumtartalma az eutektikus hımérsékleten mért túlhőlés és 

nemesítettségi fok között.  
 

A lehőlési görbe nem csak a nemesítettségi állapot ellenırzésére, a szemcsefinomítás 

hatékonyságának megállapítására is használható (10.56. ábra). A 10.56. ábrán látható, hogy ha 

az ötvözetolvadékot öntés elıtt szemcsefinomítjuk, akkor az olvadékban a megszaporodott 

számú kristálycsírák eredményeként a kristályosodás kisebb túlhőléssel kezdıdik (3.görbe), 

mint akkor, amikor az olvadékot nem szemcsefinomítjuk (1.görbe). Ugyanakkor az eutektikus 

kristályosodás hımérséklete változatlan marad. Amennyiben az ötvözetolvadékot öntés elıtt 

Na-mal, vagy Sr-mal nemesítjük (2.görbe), akkor a primer fázis kiválása ugyanolyan túlhőlés 

mellett kezdıdik el, mint nem nemesített ötvözet esetén, de az eutektikus kristályosodáskor az 

eutektikus hımérséklet a kezelés sikerességétıl függı mértékben csökkenni fog. Amikor öntés 

elıtt az ötvözetolvadék szemcsefinomítását követıen a nemesítésére is sor kerül, akkor a 

lehőlési görbén úgy a primer fázis kiválásakor, mint az eutektikus kristályosodásakor változás 

következik be (4.görbe).  

A gyakorlatban, az adott üzem helyi viszonyainak figyelembe vételével meghatározható a 

nemesítı anyag kiégési sebessége, ill. az ötvözet elemezhetı nátrium (vagy stroncium) tartalma 

és az eutektikus hımérsékleten mérhetı túlhőlés értéke (10.56. ábra). A mért értékek alapján 

elıírható adott ötvözeteknél az optimális nemesítettségi állapotot biztosító túlhőlési 

értéktartomány is. Az ilyen üzemi vizsgálatokra annál is inkább szükség van, mert a vonatkozó 

szakirodalomban a nemesítéskor adagolandó Na, ill Sr tartalomra vonatkozó értékek mindig 

csak -tól -ig értékhatárok között találhatók. A trendek jellege nincs ellentmondásban, de a 

különbözı kutatók által közölt adatok között vannak a helyi adottságokra visszavezethetı, 

sokszor szignifikáns számszerő eltérések. 
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10.56. ábra Lehőlési görbék alakjának változása szemcsefinomító és a folyékony állapotban végzett 

nemesítı kezelés hatására. 
 

10.3.3. A nemesítés hatékonyságának ellenırzési gyakorlata 
 

Üzemi termikus analízis céljára használható berendezés látható a 10.57. ábrán.  

A mőszer alapvetıen 3 részbıl áll:  

- a mérıegységbıl, a tégelytartó oszlopból, a hıelemtartó és a hıelemmozgató egységbıl, 

- a mérési adatgyőjtıbıl és a kijelzı egységbıl, 

- klaviatúrából. 

A vizsgálat megkezdése elıtt mindig ki kell választani -a gép memóriájából- a vizsgált 

ötvözet szabványos jelölését, majd meg kell adni az aktuális ötvözet tényleges Mg, Cu, és Fe 

tartalmát (10.58. ábra). (Erre azért van szükség, mert -ahogy a 10.47.-10.51. ábrákon láttuk- az 

ötvözı elemek minıségüktıl és mennyiségüktıl függıen jelentısen módosítják, úgy a 

likvidusz, mint az eutektikus hımérséklet értékeket, figyelmen kívül hagyásuk a mérési 

eredmények kiértékelésekor hibát okoznak.)  

A korrekciós értékek irodalmi adatok szerint a következık: 

0,1 % magnézium változás /1,2 % Mg-ig/ 1,1°C, K-nel 

0,1 % réz változás /0,4 % Cu-ig/  0,25°C, K-nel 

0,1 % vas változás /1,7 % Fe-ig/  0,18°C, K-nel  

csökkenti a biner alumínium szilícium ötvözet eutektikus hımérsékletét (577°C-nál van).  
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A korrekció elvégzése után a vizsgálandó ötvözetet a hıszigetılıanyaggal bevont 

tégelybe kell önteni, majd mozgatókar elfordításával, a védıcsıvel ellátott hıelemet az 

olvadékba kell tolni. A mőszer képernyıjén folyamatosan megfigyelhetı a próbatest 

hımérséklet változása az idı függvényében. A mérés végén a mőszer saját programja 

segítségével digitálisan kijelzi a korrigált összetétel alapján számított értékeket, a 

nemesítettségi fokot és a szemcsefinomság fokát. A mérések megfelelı interfész segítségével 

grafikusan is megjeleníthetı a lehőlési görbe, és a 10.59. ábrán látható értékek kerülnek 

kijelzésre.  

 
 

10.57. ábra Termikus elemzı berendezés. 
 

 
10.58. ábra Összefüggés az alumínium-szilícium ötvözetek eutektikus hımérséklet változása, a 

magnéziumtartalom, a réztartalom és a vastartalom között. 
G.Stuhldreier, E. Mettingen és K.W. Stoffregen. Giesserei 68 (1981) 13. 
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A következı példákkal a korrekció elvégzésének szükségességét igazoljuk akkor, ha az 

ötvözet: 

0,15% Fe-at, 

0,08% Cu-et és 

0,36% Mg-ot tartalmaz, 

akkor az 

Teutektikus hım. (
OC) = 577 – Fe%x1,8 – Mg%x11,0 -Cu%x2,5 

összefüggés alapján számítható. 

A korrekciós érték számítása: 

Fe      0,15%  x   1,8    =  0,27   (°C) 
Mg     0,36%  x 11,0   =  3,96    (°C) 
Cu      0,08%  x   2,5   =  0,2      (°C) 

 
a hımérséklet csökkenés:                  4,43 (°C) 

ennek alapján az ötvözet tényleges eutektikus hımérséklete: 

Teutektikus hım. (
OC)  = 577 °C – 4,43 °C = 572,57 (OC) 

Amikor: 

a vastartalom:   0,80 %  
a réztartalom:   0,90 %  
a magnéziumtartalom: 0,50 % 

a korrekciós érték számítása: 

Fe      0,8%  x   1,8  =  1,44    (°C) 
Mg     0,5% x 11,0   =  5,5      (°C) 
Cu      0,9% x   2,5   =  2,29    (°C) 

 
a hımérséklet csökkenés:               9,23 (°C) 

ennek alapján az ötvözet tényleges eutektikus hımérséklete: 

 

Teutektikus hım. (
OC)  = 577 °C – 9,23 °C = 567,77 (OC) 
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10.59. ábra Termikus analízis során felvett hımérséklet-idı görbe a jellegzetes pontok és értékek 

feltüntetésével.
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Összevetve a számított értékeket látható, hogy a korrekciós módosítást minden esetben érdemes 

elvégezni. Az elmúlt években -kísérleti eredmények alapján- több összefüggés látott napvilágot, 

melyek felhasználhatók a nemesítetlen hipo- és eutektikus összetételő alumínium-szilícium ötvözetek 

eutektikus hımérsékletének számítására. 

Mondolfo által javasolt egyenletben a korrekciós érték számításánál a Mg, Cu Fe mellett 

figyelembe veszi a Zn, Mn, Ni és a Si hatását is. A Mondolfo által javasolt egyenletet ajánlja az 

eutektikus hımérséklet számítására: 

TEutektikus hım.(
OC)=  

=577-12,5Si(%)/Si(%)[4,43Mg(%)+1,43Fe(%)+1,93Cu(%)+1,7Zn(%)+3,0Mn(%) +4,0Ni(%)] 

Pl., ha a vizsgált ötvözetben a vastartalom:                        0,80   %  
a réztartalom:                         0,90   %  
a magnéziumtartalom:           0,50   % 
a cinktartalom:                       0,20   % 
a mangántartalom:                 0,20   % 
a nikkeltartalom:                    0,002 %  
a szilíciumtartalom:               7,20   % 

akkor, a számított eutektikus hımérséklet csökkenés:  

[4,43x0,5%+1,43x0,8%+1,93x0,90%+1,7x0,2%+3,0x0,2%+4,0x0,002%]=         

=[2,215+1,144+1,737+0,94+0,6+0,008] = 4,429 (OC) 

TEutektikus hım. (
OC)  = 577 - 12,5/7,2 x 4,429 = 577 – 1,736 x 4,429 = 577 - 7,689 = 569,311 (OC) 

 

Az egyenlet alapján számított eutektikus hımérséklet az A356-os ötvözeteknél a számított és 

mért értékek jobb, mint +/-1 ˚C-os hibahatáron belül van. Hasonló eredményeket kaptak más 

összetételő ötvözetek esetén is, ahol az Al-on és Si-on kívül minden más elem kevesebb, mint 1%-

ban van jelen. Így érvényes a 355-ös, 357-es, 359-es és a 360-as ötvözetekre is, de nem érvényes 

azon ötvözetekre, amelyek Cu, Fe, Mg vagy Zn tartalma magas, mint a 319-es és 384-es 

ötvözeteknek. 

A bemutatott összefüggések nem veszik figyelembe a Ca hatását, annak ellenére, hogy a Ca nem 

elhanyagolható módon befolyásolja az eutektikus hımérséklet értékét (10.60.-10.61. ábrák).  

Igaz, hogy még az elmúlt évszázad második felében is a formaöntödékben az üzemi technológiák 

elıírták az alumínium ötvözetek öntés elıtti aktív tisztítósókkal való kezelését. Ezeknek a 

kezeléseknek egy járulékos haszna mindig volt, ha beszéltek róla, ha nem (!) ,ez pedig az volt, hogy 

a sók aktív elemei a klór és/vagy a fluor az ötvözet Ca-tartalmával reagálva, annak a dermedési és a 

szilárdsági tulajdonságára gyakorolt káros hatását megszüntette. A ma divatos passzív elemekkel 

történı fémtisztítás után az ötvözet kiinduló Ca-tartalma változatlanul marad. Azt tudni kell, hogy 

az olvadékban visszamaradó Ca nem csak dermedési anomáliákat okoz, az ötvözet 
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kristályosodásakor, a visszamaradó Ca a nemesített ötvözetek termikus analízissel történı 

ellenırzésekor is problémát okoz(hat), mert a Ca lecsökkenti az eutektikum kristályosodási 

hımérsékletét, így azt a látszatot keltve, hogy az olvadék Na-mal, ill. Sr-mal optimálisan nemesített 

(10.60.-10.61. ábra). A Ca okozta ilyen típusú hiba elkerülhetı akkor, ha az ellenırzést úgy 

végezzük, hogy nemesítés megkezdése elıtt és a nemesítés után is öntünk egy próbát, és 

összehasonlítjuk az eutektikum kristályosodási hımérsékletét, és a hımérséklet csökkenés alapján 

lehet a nemesítés hatékonyságát eldönteni. A Ca forrása elsısorban az ötvözéskor használt Si. A 

kalciumot dermedési tulajdonságokra és szilárdsági tulajdonságokra gyakorolt kedvezıtlen hatása 

miatt, tudatosan nem adagolják alumíniumötvözetekbe.  

 

      
10.60. ábra                                                             10.61. ábra 

AlSi10Mg ötvözet eutektikus                     Összefüggés a kalciumtartalom és az 
                            hımérséklet változása a                  eutektikus hımérséklet között nem nemesített 

Ca-tartalom és a hőtési sebesség               AlSi10Mg és AlSi8Cu3ötvözetek esetén. 
                                   függvényében. 

 

Az AlSi ötvözetek elektromos vezetıképessége függ az eutektikum kristályosodásakor kiváló 

szilícium fázis alakjától. Ezen az alapon az ötvözet elektromos vezetıképesség mérésével 

roncsolásmentesen meghatározható a nemesítés foka. A szilícium összességében nem vezetı. 

Amikor a nemesítetlen ötvözet eutektikumának kristályosodásakor a szilícium durva, lemez alakú 

formában kristályosodik, akkor a szilícium lemezek lecsökkentik az ötvözet elektromos 

vezetıképességét (10.62. ábra). 

 

 
10.62. ábra Szilícium lemezek nem nemesített és nemesített formában. 
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Folyékony állapotban nemesített AlSi ötvözetekben az eutektikus kristályosodáskor a 

szilícium fázis vékonyabb és kisebb lemezek formájában válik ki, melynek eredményeként 

köszönhetıen nı a elektromos vezetıképesség. A nemesített ötvözetek eutektikumának 

kristályosodásakor kivált kedvezıbb szilícium fázis morfológia miatt az elektromos vezetıképesség 

értéke ≈10-20 %-kal is nıhet.Az elektromos vezetıképesség mérése nem bonyolult. Több, 

ugyanazon elven mőködı berendezés is létezik. Legegyszerőbb módja az örvényáram mérése. Az 

ötvözetben váltóárammal elektromos áramot gerjesztenek. Az alkalmazott áram és a gerjesztett 

örvényáram kölcsönhatását mérik és számítják ki segítségükkel az ötvözet vezetıképességét. 

Kaphatók kis, hordozható mérıegységek, amelyek egy digitális mérımőszerbıl és egy kézi 

szabályzású szondából állnak. Különbözı frekvenciájú berendezések kaphatók, így a vékony és a 

vastag mintadarabok is vizsgálhatók. Alacsony frekvenciákon csak 10 mm falvastagságig 

ellenırizhetı a nemesítettségi állapot.  

A módszer segítségével az olvadék nemesítettségi foka rézkokillába, vagy grafitformába öntött egy 

spektroszkópos mintához hasonló darabon mérhetı. A próbatest öntése után egy elıre 

meghatározott idı, (általában 5-10 perc) elteltével a próbatestet vízben hőtik és mérik a 

vezetıképességét. Ilyen mintákat a nemesítés elıtt, és utána is készítenek, majd a kapott értékeket 

összehasonlítják, és ennek alapján döntik el, hogy lehet, vagy nem lehet önteni. A nemesítés 

megfelelı, ha az olvadék vezetıképessége legalább 10 %-kal nı, a nemesítést követıen vett minták 

esetén, ≈5 %-os növekedés általában részleges nemesedésre utal, ha pedig nincs változás, akkor a 

kezelés sikertelen volt. Az elektromos vezetıképesség mérésének elınye, hogy adott ötvözet esetén 

független az ötvözet kémiai összetétel változásától, ellentétben a termikus analízisnél 

tapasztaltakkal szemben.  

A vizsgálati módszer a mindennapi gyakorlatban egyszerősége ellenére, nem honosodott meg. Ha 

most végiggondoljuk az eddig ismertetetteket, megállapíthatjuk, hogy a felsorolt gyártásközi 

mőszeres ellenırzı vizsgálatok során kapott mérési eredmények, mindegyike alkalmas a 

nemesítettségi állapot ellenırzésére, de csak az  

igen /nem,   ill.  megfelel / nem felel meg 

döntésekhez, nyújtanak megfelelı információt.  

A gyártásközi ellenırzések során természetes elvárás hogy a döntést megalapozó eredmények rövid 

idı alatt rendelkezésre álljanak. Az eddig ismertetett mérési módszerek és a kapott eredmények 

ennek a célnak megfelelnek, de pl. a tartós nemesítéshez szükséges optimális mennyiségő 

stronciumtartalom meghatározásához magukban, kiegészítı vizsgálatok nélkül nem adnak elegendı 

információt.  

Csak emlékeztetıül ismételjük meg, hogy a tartós nemesítéshez használt Sr mennyisége a hazai 

öntödékben 60ppm-tıl 600ppm-ig változik, az optimális mennyiségő Sr meghatározásához 
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szükséges javasolt módszert a ”Hipoeutektikus és eutektikus összetételő AlSi ötvözetek tartós 

nemesítése stronciummal” címő fejezetben ismertettük. Az eddig ismertetett minısítı módszerek 

értelemszerően -mint minden összehasonlításon alapuló eljárás- szubjektív elemekkel terhelt. A 

nemesítés fokának megítélésekor a szubjektum szerepe nagymértékben mérsékelhetı, ha a vizsgált 

minták kiértékelésekor az eutektikum kristályosodásakor kiváló szilícium morfológiáját és a 

szövetszerkezet homogenitását képelemzı program segítségével határozzuk meg.  

A képelemzés az ipar a mezıgazdaság, és a tudományos kutatás területén is használatos. 

Amikor a termékek minıségellenırzését végezik, vagy éppen a gépalkatrészek összeszerelését 

akarják segíteni „látó” robotokkal, vagy esetleg a mőholdak segítségével készült térképeket, 

őrfelvételeket kívánnak jellemezni, szintén a képfeldolgozást, képelemzést alkalmaznak. 

Természetes, hogy néhány éven belül a képelemzés területén szerzett ismeretek alkalmazása az 

öntészeti anyagvizsgálat területén is hasznos segítıje lesz a vizsgálatokat végzıknek.  

A képelemzı programok alkalmazása az öntött szövetszerkezet metallográfiai vizsgálatok során 

számos lehetıséget biztosítanak. Tény, hogy ezek a vizsgálatok nem a gyors, gyártásközi 

ellenırzések családjába tartoznak, de alkalmazásuk minıségi öntvény gyártásakor az átvevı és az 

átadó között sok felesleges vitát elızhet meg. A vizsgálatok során kapott eredmények jó szolgálatot 

tehetnek új termékek gyártástechnológiájának kidolgozásakor és a szilárdsági értékek idınkénti 

ellenırzésekor is. Ugyanis az öntvénygeometria és a helyi dermedési idık alapján elıre ki lehet 

számítani a kritikus keresztmetszeteknél a szekunder dendritág távolságot (lásd: „Alumínium 

ötvözetek szemcsefinomítása.” címő fejezetet.) A szekunder dendritág távolság alapján, 

következtetni lehet az öntvény „termikus történetére” . Átadás átvétel kapcsán a szekunder dendritág 

távolság mérések eredményei alapján ellenırizhetı, hogy a próbapálca dermedési feltételei milyen 

mértékben közelítettek az öntvény kritikus keresztmetszeteinek dermedési feltételeihez. 

A képelemzı programok segítségével meghatározható:  

- a kristályosodáskor kiváló α fázis és az eutektikum aránya, 

- a szekunder dendritág távolság (fémöntészetben gyakran alkalmazott eljárás), 

- az eutektikum kristályosodásakor kiváló szilícium lemezek vastagsága, hosszúsága, a 

lemezek kerülete, területe és a lemezek gömbszerősége, az ekvivalens kör átmérı (a Si 

lemezzel azonos területő kör átmérıje), az objektumok körszerősége stb.. 
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A képelemzés folyamata: 

 

Egy képelemzı rendszer a mérés során a következı fıbb lépéseket hajtja végre:  

1) A képek érzékelése és rögzítése, vagyis a képek elektronikus formában történı elıállítása. 

2) A képek digitális feldolgozása, vagyis a lényeges információk kiemelése, a vizsgálni kívánt 

jellegzetességek vagy objektumok kihangsúlyozása. 

3) A vizsgálni kívánt jellegzetességek vagy objektumok detektálása, a háttértıl való 

elválasztása, ezáltal bináris kép létrehozása. 

4)  A bináris képek átalakítása, a mérés elıkészítése. 

5)  A mérés végrehajtása, a mérési eredmények elıállítása. 

6)  Az eredmények értelmezése. 

 

A dendritesen kristályosodott α-fázis és az eutektikum arányának meghatározása 

 

A szövetszerkezet minısítését egy konkrét példa esetén kövessük végig: legyen a vizsgált 

ötvözet AlSi10Mg, amely 10% szilíciumot tartalmaz.  

A 10% Si tartalmú AlSi ötvözetnél, az ideális állapotábra alapján az alábbi módon számítható ki a 

dendritesen kristályosodott α  szilárdoldat és az eutektikum mennyisége: 

%][74,23100
65,16,12

106,12
tömeg=∗

−
−=α  

%][26,76100
65,16,12

65,110
tömegeutektikum =∗

−
−=  

A fenti összefüggésekkel tömeg %-ban kapjuk az eredményeket, amit át kell számolni térfogat %-

ra, mert a méréseknél kapott értékek térfogat %-ban vannak. 
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ahol: Weutektikum: az eutektikum tömeghányada 

Wαααα:  a dendritesen kristályosodott α szilárd oldat tömeghányada 
ρρρρeutektikum: az eutektikum sőrősége 
ρρρραααα :  a szilárd oldat sőrősége 
 

A dendritesen kristályosodott α szilárdoldat pedig értelemszerően: 

α =(100% -Ф eutektikum%)=23,47 [térfogat%] 
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A több sorozatban végzett vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a kétalkotós ideális Al-Si 

ötvözet diagram alapján meghatározott dendritesen kristályosodott α-szilárdoldat és az eutektikum 

%-os mennyiségétıl a mért értékek -számos esetben- szignifikánsan eltértek. Ezt igazolják a 10.63. 

ábrán bemutatott mikroképek, melyek maratlan próbatestekrıl optikai mikroszkópon 100x-os 

nagyításban készültek.  

A próbaöntvényekbıl kimunkált próbatesteknél, a dermedési anomáliától kevésbé érintett 

területeken: ~27% volt a dendritesen kristályosodott α szilárdoldat, és ~73% az eutektikum 

mennyisége. 

A dermedési anomáliától érintett területeken: az elméleti számított értékektıl való eltérés 

mértéke -a dermedési anomáliára való hajlam- a nem nemesített, és az optimális értéktıl nagyobb 

Sr-tartalmú próbatestek esetén a fenti értékektıl -a dendritesen kristályosodott α fázis és az 

eutektikum mennyisége- eltérıen, rendre nagyobbak voltak (10.63. ábra). 

Számszerősítve, a nem nemesített ötvözetbıl öntött próbatestek esetén a ~76térfogat % eutektikum 

helyett, -egyes kolóniákban- csak 58-62 térfogat % eutektikumot tudtunk meghatározni 38-42% 

dendritesen kristályosodott α-fázis mellett. Voltak olyan területek is, ahol az eutektikum mennyiség 

értéke meghaladta a ~85 térfogat %-ot, és a dendritesen kristályosodott α-fázis mennyisége csak 

~15% volt.  

 

1.
2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.  
10.63. ábra A vizsgált próbatest felületen véletlenszerően kiválasztott területeirıl 100x-os nagyításban 

készített fényképek. 
 

Ha a „leggyengébb láncszem elvet követjük”, akkor egyértelmő, hogy a szilárdsági értékeket (Rm, 

Rp0,2, A5 stb.) az öntvénynek az a szelvénye fogja meghatározni, melyben nagyobb az eutektikum 
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térfogat %-ának értéke, más megfogalmazás szerint, ahol az eutektikum eltérése legnagyobb az 

ideális esetre számított értékhez képest.  

 

Az eutektikum kristályosodásakor kiváló Si morfológiájának vizsgálata 

 

Képelemzéskor az eutektikum Si tartalmát is térfogat %-ban kapjuk, ezért az AlSi10Mg 

ötvözet eutektikumának Si (tömeg %-os) értékét át kell számolni térfogat %-ba (Ф) a következı 

összefüggések szerint: 

%][35,8100*
65,1100

10100
tömegSi =

−
−=  

 

%][65,91100*
65,1100

65,110
tömeg=

−
−=α  

%][51,9%100

7,2

34,2
9165,00835,0

0835,0
100 térfogat

WW

W

Al

Si
AlSi

Si
Si =∗

∗+
=∗

∗+
=Φ

ρ
ρ  

ahol,   
WSi: az eutektikum szilícium fázis tömeghányada 
WAl: αAlumínium- fázis tömeghányada 
ρρρρSi: a szilícium sőrősége 
ρρρρAl: az alumínium sőrősége 
 

A vizsgálathoz az eutektikum és a primer alumínium-fázis arányának meghatározásához elıkészített 

próbatestek használhatók. Az eutektikum kristályosodásakor kivált Si morfológiáját a 

próbatestenként elıre meghatározott számú területén határozható meg és a kapott értékek átlagát 

kell venni. 

A vizsgálatok során a kijelölt területen meg kell határozni (10.64. ábra): 

- a Si fázisok körszerőség értékét, és a 

- kijelölt területen a Si fázis darabszámát (db/a vizsgálatkor kijelölt terület).  

Kiértékeléskor a Si fázisok számát kell átszámolni 100 µm2 -re.  
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10.64. ábra Objektum kijelölés az eutektikum kristályosodásakor kiváló Si fázis jellemzıinek 

meghatározásakor.  
 

Az eredmények alapján szerkeszthetı meg az oszlopdiagram és az összeggörbe (kumulatív görbe) 

10.65. a, b, ábrák, melyeken: 

- az eutektikum egységnyi felületén található Si fázis mennyiségét (db) a Si fázis  

körszerőségi értékének függvényében kell ábrázolni,  

a Si fázis körszerősége az alábbi összefüggés szerint határoztó meg: 

 

K:  az egyes fázisok körszerősége 

P: az egyes Si fázisok kerülete  µm 

A:  az egyes Si fázisok területe  µm2 

- ill. a körszerőség %-os eloszlását a körszerőségi érték függvényében kell ábrázolni. 

 

      
10.65. a b ábra Összefüggés az eutektikum Si-fázis mennyisége és a Si-fázis körszerőségi értéke között, 

nem nemesített AlSi10Mg ötvözetbıl öntött próbatestek esetén. 
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10.66. a b ábra Összefüggés az eutektikum Si-fázis mennyisége és a Si-fázis körszerőségi értéke között,          

       50 ppm Sr tartalmú AlSi10Mg ötvözetbıl öntött próbatestek esetén. 
 

   
10.67. a b ábra Összefüggés az eutektikum Si-fázis mennyisége és a Si-fázis körszerőségi értéke között,         

        83 ppm Sr tartalmú AlSi10Mg ötvözetbıl öntött próbatestek esetén. 

      
10.68. a b ábra Összefüggés az eutektikum Si-fázis mennyisége és a Si-fázis körszerőségi értéke között,      

         150 ppm Sr tartalmú AlSi10Mg ötvözetbıl öntött próbatestek esetén. 
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10.69. a b ábra Összefüggés az eutektikum Si-fázis mennyisége és a Si-fázis körszerőségi értéke között,              

385 ppm Sr tartalmú AlSi10Mg ötvözetbıl öntött próbatestek esetén. 
 

A 10.65.-10.69. ábrákon feltüntetett mérési eredmények kiértékelésekor az átlagos körszerőségi 

értéket, és az egyenletességi fokot a formázóhomokok granulometriai analízise során alkalmazott 

kiértékelés analógia alapján határoztuk meg (lásd. 10.1.2.). 

A számított értékek szerint, számszerően meghatározható szignifikáns különbség van, a nem 

nemesített és a különbözı Sr-tartalmú nemesített AlSi10Mg ötvözet olvadékból öntött próbáknál az 

eutektikum Si-fázisának kristályosodásakor kiváló Si-fázis morfológiai jellemzık között.  

 
10.8. táblázat Nemesített és nem nemesíttet AlSi10Mg ötvözetolvadék eutektikumának kristályosodásakor 

kiváló Si-fázis átlagos körszerőségi értékének és egyenletességi fokának változása a  Sr-tartalom 
függvényében. 

                                                                                       Átlagos 
körszerőségi 

érték 

Egyenletességi 
fok 
(%) 

Nem nemesített 4,1 45 
  50  ppm Sr-tartalmú ötvözet 2,8 56 
  83  ppm Sr-tartalmú ötvözet 3,3 60 
150  ppm Sr-tartalmú ötvözet 1,6 73 
385  ppm Sr-tartalmú ötvözet 2,4 63 

 

Véleményünk szerint, a bemutatott módszer segítségével olyan objektív mérıszámok 

birtokába juthatunk, melyek segíthetik a technológusok munkáját, új termékek gyártásának 

bevezetésekor, a technológiai paraméterek helyes beállításában, a technológiák idıszaki 

ellenırzésekor, valamint a minıségbiztosítókat ugyanúgy, mint az átadók és az átvevık munkáját. 
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Ellenırzı kérdések 
 
1. Alumíniumötvözetek és segédötvözetek szabványos jelölési rendszere. (Technológiára utaló 
jelölések  A hıkezelési állapot szabvány szerinti megnevezése) 
 
 
2. Ismertesse az alumíniumöntödék betétanyag ellátását, és az öntıkemencék folyékony fémmel történı 
ellátásának módjait. 
 
 
3. Ismertesse az idegenanyag tartalmú alumíniumhulladék feldolgozásának elvi vázlatát. 
 
 
4. Milyen módszerekkel lehet amortizációs hulladékok feldolgozásakor a szennyezı anyagok 
szintjét csökkenteni. 
 
 
5. Alumínium szilárdság növelésének lehetıségei. 
 
 
6. Melyek az alumínium fı ötvözıi, mellék ötvözıi, minıségjavító ötvözıi, és szennyezıi. 
 
 
7. Mik az AlSi ötvözetben lévı Fe hatásai, mikor tekintjük ötvözınek és mikor szennyezınek. 
Indokolja 
 
 
8. Sorolja fel az alumíniumolvadékban elıforduló különbözı típusú, fémes ill. nemfémes 
zárványokat, fázisokat. (szennyezıket) 
 
 
9. Ismertesse az alumínium ötvözetek zárvány meghatározására szolgáló berendezéseket, 
mőködésüket, elınyeiket és hátrányaikat 
 
 
10. Ismertesse az alumíniumötvözetekben oldott gázok meghatározásának módszereit. 
 
 
11. Ismertesse az alumínium- és alumíniumötvözetek olvasztásakor keletkezı salakok 
feldolgozását. 
 
 
12. Ismertesse az alakítható ötvözetek gyártásakor alkalmazott fémtisztítási eljárásokat. 
 
 
13. Ismertesse az öntészeti ötvözetek gyártásakor alkalmazott passzív fémtisztí-tási eljárásokat. 
 
 
14. Ismertesse az alakítható és az öntészeti ötvözetek gyártásakor alkalmazott kémiailag aktív 
alkotókat is tartalmazó gázokkal és sókkal végzett fémtisztítási eljárásokat. 
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15. Jellemezze a gravitációs kokillaöntödékben olvasztáskor és fémtisztításkor használt takaró és 
tisztító sókat, mik ezek feladatai. 
 
 
16. Ismertesse az alumíniumötvözetek hımérséklete és az olvadék iszap faktora közötti 
összefüggéseket. 
 
 
17. Hipoeutektikus és eutektikus összetételő alumínium-szilícium ötvözetek rövididejő és tartós 
nemesítése folyékony állapotban. 
 
 
18. Kapcsolat az idegen anyaggal történı szemcsefinomítás, a hőtés módja és a nemesítés között 
 
 
19. Al-Si ötvözetek folyékonyállapotban végzett nemesítésének ellenırzési módjai. 
 
 
20. Az öntészeti alumínium ötvözetek közül melyek nemesíthetık hıkezeléssel. 
 
 
21. Sorolja fel milyen összefüggéseket ismer az alumíniumöntvények fémes és nemfémes 
zárványtartalma, az olvadékban oldott hidrogéntartalom és az öntvény porozitás (részben idegen 
anyaggal kitöltött hibahelyek) kialakulása között. 
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