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Bevezetés 

Az öntészet, illetve az öntés fogalmán általában a fémek folyékony állapotban történı alakadási 

technológiáit értjük. Ide tartozik néhány nem fémes anyag öntése, mint a tőzálló idomkövek, bazaltból 

készített különbözı idomok, de többnyire nem számítjuk ide a folyamatos vagy félfolyamatos öntéssel 

elıállított rudak, csövek gyártását.. Az öntés során az olvadékot a forma üregébe öntjük, amely annak alakját 

felveszi, megszilárdul, és az így elıállított termék az öntvény.  

Az egyes öntödék felszereltsége, gépesítettsége és környezetvédelmi berendezésekkel való 

ellátottsága nagymértékben különbözhet egymástól. Ugyanakkor a korszerő technológia 

alkalmazása egyedül, megfelelı környezetvédelmi intézkedések nélkül még nem biztosítja, hogy a 

károsanyag kibocsátás az elıírásoknak megfelelı legyen. Ahhoz számos intézkedésre és 

berendezésre van szükség, ami természetesen mind költségekkel jár. Egy korszerő öntöde mind 

környezetvédelmi, mind gazdaságossági szempontból megfelelı kell legyen. A fémekbıl készült 

öntvények jelentıs elınye pl. a polimerekkel szemben, hogy nagyon jól újrahasznosíthatók. Az 

újrahasznosítási technológiák is tartalmaznak természetesen környezetre ártalmas folyamatokat. Az 

öntvénygyártás teljes folyamata rendkívül összetett,  hozzá tartozik az alapanyaggyártás, azaz a 

fémek metallurgiája és az ezzel járó szennyezések, a formakészítés folyamata az alapanyag 

bányászatától a formázóanyag elıkészítési mőveletein keresztül a forma- és magkészítés során 

tapasztalható emisszióig, valamint az öntés, az öntvény dermedési folyamata, az öntvény tisztítási 

folyamata során a formázóanyagból, illetve annak maradványaiból keletkezı károsanyag 

kibocsájtás. Az öntvénygyártásban a légtér a fém olvasztásakor is szennyezıdhet, ezt az 

olvasztókemencébe adagolt adalékok, a betétanyagon lévı szennyezık, így a zsír, olaj, festék, 

bevonatok, valamint az olvasztáshoz szükséges energia elıállításakor a gáz, olaj vagy a  koksz 

égéstermékei idéznek elı. Különbözı gázok, gızök és porok is képzıdnek. Ezek tartalmazhatnak 

mérgezı alkotókat, fémoxidokat. Fémporok képzıdhetnek az öntvények kikészítésekor - 

köszörülés, hegesztés - is. Az öntödékben légszennyezık lehetnek még a formák és magok 

anyagaiból képzıdı, illetve felszabaduló különbözı gázok, gızök, amelyek mind a keverék készítés 

közben, mind öntéskor, mind pedig a forma ürítésekor és az öntvény tisztításakor képzıdnek. Ilyen 

szennyezık még a különbözı szállóporok, a kötıanyagok leépülésébıl származó füstök és a 

mechanikus hatások miatt képzıdı porok. Az öntvények gyártásakor képzıdı emissziók általában 

nem köthetık egy adott ponthoz, hanem a különbözı technológiai lépéseknek megfelelı helyen 

várhatóak. A kibocsátás csökkentésére a szennyezett levegı és a képzıdı gázok elszívása mellett 

lekötésük is alkalmas módszer. Célszerő megakadályoznunk a nagymérvő szennyezı képzıdés 

lehetıségét is. Tudnivaló, hogy öntvények gyártásakor jelentıs mennyiségő hulladék  képzıdik. A 
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használt homokot regenerálhatjuk és újrahasznosíthatjuk, a nem hasznosítható részeket viszont az 

elıírásoknak megfelelve kell deponálnunk. Az olvasztás folyamatában képzıdı hulladékok, mint a 

salak és egyéb, a fémbıl eltávolított szennyezık,  egy részét hasznosíthatjuk, más részét szintén el 

kell tárolóba helyezni. Az öntvénygyártás jelentıs energiafelhasználással jár együtt, amelynek 

elıállítását jelentıs emisszió kísérheti függetlenül attól, hogy ezt az energiát az öntödében állítjuk 

elıvagy elektromos energia formájában áll rendelkezésünkre. Az öntödei munkát vízszennyezés is 

kísérheti. Ilyen szennyezıforrás mások mellett a vízsugaras tisztítógép, amely zagyot hoz létre. Ezt 

a zagyot, illetve víztartalmát meg kell tisztítani. A vizet hőtırendszerekben is felhasználjuk: 

ezekben a víz egy részének elpárolgásával kell számolnunk. Az elpárolgott vizet pótolni kell. 

Mindezzel együtt az öntödék vízvesztesége nem jelentıs. Ugyanakkor az öntödékben képzıdhet 

olyan mennyiségő szennyezett víz, amelybıl a szerves összetevıket, így a fenolt, olajat stb. ki kell 

vonnunk, mielıtt tárolóba továbbítjuk. Belátható, hogy az öntvénygyártási folyamat rendkívül 

összetett, a szennyezık forrásai sokfélék, bonyolult feladat az öntödék komplex 

környezetvédelmének megoldása.  

Jelen tananyagunkban elıször az öntvények gyártásának  folyamatát tekintjük át. 
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1. Az öntvénygyártás folyamata 

 

Az öntvénygyártás általános folyamata a következı fıbb részekre osztható:  

− öntvénytervezés (általában gépészeti feladat) 

− gyártástechnológia tervezés: 

• szerszámkészlet tervezése 

• metallurgiai technológia 

• formázástechnológia 

− a szerszámkészlet (mintakészlet, magszekrény készlet, kokilla, stb.) elkészítése 

− olvasztás és olvadékkezelés – öntészeti metallurgia 

− forma- és magkészítés 

− öntési mővelet, az öntvény dermedése és az öntvény eltávolítása a formából 

− öntvény kikészítési mőveletek 

Ezt a folyamatot foglaljuk össze az 1. ábrán. 

A valós (anyagi) gyártási folyamat tehát három fı részre osztható: 

− a szerszámkészlet elkészítése 

− az öntvény anyagával és ez öntvénnyel kapcsolatos mőveletek  

− a forma és a magok anyagaival, illetve a forma készítésével kapcsolatos mőveletek. 
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1. ábra 
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1.1 A szerszámkészlet elkészítése 

1.1.1 A minták és magszekrények elkészítése 

Egyedi vagy kis sorozatú öntvénygyártás esetén a minták fából készülnek a megfelelı 

asztalosipari mőveletek segítségével (főrészelés, forgácsolás, gyalulás, ragasztás, stb.). Nagyobb 

sorozatok esetén készülhetnek tömör vagy réteges szerkezető mőanyag minták, epoxi- és egyéb 

gyanták, valamint üvegszövet és töltıanyagok felhasználásával. Gépi formázás esetén többnyire 

fém mintákat alkalmaznak, amelyeket elıöntéssel, forgácsolással, köszörüléssel, polírozással 

állítanak elı, esetenként pedig szükséges lehet forrasztás és/vagy hegesztés alkalmazása. Az eddig 

felsorolt anyagok magszekrények készítésére is alkalmasak. A fentiektıl eltér az elveszı minták 

csoportja, azok anyaga poliuretán habvagy viasz. A habminták készítése általában kétféle 

módszerrel történhet, nagysorozat esetén a habminta egy – a habminta negatívját tartalmazó – fém 

szerszámban történik. Nagymérető, illetve egyedi minták gyártása esetén egy elıre gyártott 

habtömbbıl forgácsolással – speciális marófej alkalmazásával – készítik el a mintát. A 

viaszmintákat minden esetben a viaszminta negatívját tartalmazó ún. viaszprésszerszám 

segítségével állítják elı úgy, hogy a szerszámba kisebbvagy nagyobb (kb. 50 bar) nyomással 

bepréselik a viaszt. 

Sok esetben – különösképpen, ha a próbaöntvényeket rövid határidıvel kell gyártani, vagy ha a 

megtervezett gyártástechnológiát gyorsan akarjuk kipróbálni, a minták, magszekrények vagy 

egyenesen a forma elkészítésére „rapid prototyping, aza gyors prototípuskészítés” módszereket 

alkalmaznak. Ez természetesen 3D-s CAD modellek elıállítását igényli, ezt követıen megfelelı 

transzformáció után számítógép vezérléső gyártó berendezéssel elkészíthetı a minta, a magszekrény 

vagy közvetlenül a forma. Az eljárással idıt és pénzt lehet megtakarítani, sıt nagyon hamar 

feltárhatjuk a technológia hibáit.  
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1. táblázat 

Eljárás Alapelv Anyag Speciális 
tulajdonságok 

folyékony-szilárd 
fényérzékeny mőanyag 

kötése UV 
megvilágítással 

fényérzékeny mőanyag, 
akrilátok, epoxik 

zsugorodás, deformáció 
– a modell alátámasztást 

igényel 
a térgeometriát fóliából 

kivágott rétegekbıl 
építik fel 

papír, fémek polimerek 
nem kell alátámasztás, 

fólia anyagok 
felhasználása szükséges 

megolvasztható anyagok 
felrakása 

ABS, viasz, 
elasztomerek 

a modell alátámasztást 
igényel 

szilárd-szilárd 

anyag ráfúvatás viaszok, polimerek a modell alátámasztást 
igényel 

a poralakú mátrix 
megkötése szintereléssel 

fémek, kerámiák, 
homok, polisztirén, 

nylon, poliamid, viasz 

alátámasztás nem 
szükséges, a modellvagy 

forma porózus, 
zsugorodik por-szilárd 

a poralakú mátrix kötése 
kötıanyag rálövéssel timföld 

alátámasztás nem 
szükséges, a modellvagy 

forma porózus 
 

1.2 A leggyakoribb öntvényanyagok rövid áttekintése 

 

A különbözı gyártmányokhoz, alkatrészekhez több száz féle fémes anyagminıséget állítanak 

elı. Ennek ellenére viszonylag egyszerően csoportosíthatók. 

Vasötvözetek: 

− szürkevas öntvények 

− gömbgrafitos vasöntvények 

− tempervas öntvények 

− átmeneti grafitos öntvények 

− acélöntvények (ötvözetlen, ötvözött) 

 

Nem vas fémek ötvözetei: 

 

− Al ötvözetek 

− Mg ötvözetek 

− Cu ötvözetek 

− Zn ötvözetek 
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− egyéb ötvözetek (ólomötvözetek, csapágyfémek stb.) 

− szuperötvözetek (pl. Ni-vagy Co-bázisú ötvözetek) 

A felosztáshoz kiegészítésképpen még a következıket főzhetjük: a különbözı ötvözetek fémes 

betétanyagait származásuk, illetve minıségük szerint a következıképpen csoportosíthatjuk: 

− primér ötvözetek: ezek az öntöde által megvásárolt mőbizonylattal ellátott garantált 

minıségő fémes betétanyagok. A megjelenési formájuk általában valamilyen tömb alakú. 

Ezek a primér ötvözet tömbök normál esetben kevésbé szennyezett felületőek, ennek 

megfelelıen beolvasztáskor az emissziójuk relatíve kicsi.  

− saját visszatérı hulladék: az öntöde saját öntvénytermelésébıl származó visszatérı 

anyagokból áll. Ilyenek pl. eltávolított tápfejek, beömlı részek, stb. esetleg selejt öntvények. 

Összetételük általában jól ismert és legtöbbször kevésbé szennyezett. 

− beszállított idegen hulladék: ezek között lehetnek nagy mértékben homogén, viszonylag 

tiszta hulladék anyagok, ilyen pl. a lemeznyiradék. Más esetekben azonban ez rendkívül 

vegyes minıségő lehet és gyakran erısen szennyezett, pl. olajos, oxidos, felületi bevonatok 

lehetnek rajta, stb. ezért beolvasztáskor ezek emissziója igen sokszor jelentıs lehet. 

A betétanyagokhoz sorolhatjuk még az öntödében esetenként a pontos összetétel beállításhoz 

használt ötvözıanyagokat (ferroszilícium, ferromangán, ferrokróm, cink, ón stb.), valamint a 

folyékony fém kezelésére használatos anyagokat, ilyenek pl. a beoltóanyagok (szemcsefinomítás), 

módosító anyagok (magnéziumos kezelés), stb. A fémek olvasztásakor gyakran szükséges még 

salakképzı anyagok adagolása is.  
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1.3 A leggyakoribb forma- és mag anyagok áttekintése 

 

 Az ún. egyszer használatos, más néven elveszı formák esetén a formázóanyag-öntvény 

arány 1-tıl 20-ig terjedhet. Ez azt jelenti, hogy a formázóanyagok mennyisége messze meghaladja a 

felhasznált fém mennyiségét, valamint a formázóanyagokkal kapcsolatos emisszió ezért sokszor 

sokkal jelentısebb lehet, mint a metallurgiával kapcsolatos emisszió. A 2. ábrán foglaljuk össze a 

fémek öntészeténél alkalmazott forma típusokat. 

 

2. ábra 

 

Az ún. állandó formák az esetek elsöprı többségében fémbıl készült szerszámok. Elkészítésük 

öntéssel, forgácsolással, csiszolással történik, alkalmazáskor pedig bevonó anyagokat, így kerámia 

bázisú kokillamázakat, illetve leválasztó anyagokat - kb. 2 % szilárd anyag tartalmú vizes vagy nem 

vizes kolloid oldatokat - használunk. Utóbbiaknak nem elhanyagolható emissziója van, amely 

részben levegıszennyezés, részben vízszennyezés formájában jelenhet meg.  
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Az elveszı minták esetén az ún. habmintáknak lehet légszennyezı hatása, mivel öntéskor 

elgızölögnek. A viaszformák inkább csak bizonyos mértékő szagterhelést okoznak. 

Az elveszı formák alkalmazása esetén – és ez teszi ki a formák túlnyomó többségét – sokféle 

szerves és szervetlen anyagot használnak fel, amelyeknek a formázás és öntés, valamint az ezt 

követı mőveleti lépéseknél rendszerint jelentıs emissziója van. A sok anyagféleség ellenére a 

formázóanyagokat viszonylag egyszerően lehet csoportosítani, ugyanis a formázó- és maghomok 

keverékek minden esetben három fı alkotórészbıl állnak: tőzálló mátrix (alaphomok), kötıanyag és 

adott esetben a tulajdonságokat javító adalékanyagok.  

Az alaphomok is alapvetıen kétféle lehet:  

− újhomok: az öntödébe beszállított, kötıanyagot nem tartalmazó, mosott, osztályozott, 

szabványos szemcseszerkezető homok, valamint  

− visszatérı homok: amibıl már mag vagy forma készült, és amit az újrahasznosítást célzó 

technológiai mőveletekkel újra használhatóvá tettek. 

A sokféle kötıanyag is csoportosítható:  

− szerves és szervetlen   

− mechanikus kötéső  

− kémiai kötéső anyagok.  

Szervetlen például a bentonit (ami egy agyagásvány) - mechanikus kötés. Kémiai kötésen belül 

szervetlen (cement, vízüveg) vagy szerves (száradó olajok, mőgyanták) kötést különböztetünk meg.  

A kötıanyagok közül valójában csak a bentonit – illetve annak egy része – az, ami 

újrahasznosítható. A kémai kötıanyagokat nem lehet az öntéstechnológiában újrahasznosítani. Az 

adalékanyagok esetén is hasonló a helyzet, ugyanis a bentonitos formázókeverékek 

adalékanyagaként alkalmazott karboadditív anyagok pl. kıszénliszt egy része újrahasznosul. A 

kémiai kötéső kötıanyagok adalékanyagai, mint a katalizátorok, reagensek nem hasznosíthatók 

újra.  

A 2. táblázatban áttekintı összefoglalást mutatunk be, amelyek az öntészetben alkalmazott 

alapanyagokkal kapcsolatos. Látható, hogy igen sokféle emissziós tényezıvel kell számolni a 

különféle öntészeti technológiák alkalmazásakor.  
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2. táblázat Tipikus szennyezıforrások az öntödében 

Szennyezıforrás Kapcsolódó szennyezés Lehetséges hatás 
fémekrıl és bevonatokból eredı lokalizált emisszió a szennyezett 

felületrıl 
olajokból eredı 
PAH a tüzelıanyagból 
PCB fıként forgácsból 

A felületükön szennyezett 
alapanyagok 

forgácsolószerszám 
kenıanyagokból 

kimosódás a felszíni és talajvízbe 

fenol gyanták (szabad fenol 0,5-
5%) 

vízben oldható, lemosódhat a 
talajvízbe, 400 ppm alatt gyors 
bomlás, nagyobb koncentráció 
mellett lassú lebomlás (mert 
megmérgezi a baktériumokat) 

oldószerek a mőgyantákban, pl. 
metanol 

bemosódhat a talajvízbe 

uretán gyanták (aromás 
oldószerek) és PAH (pl. naftelin) 

az oldószer bemosódhat a 
talajvízbe, a PAH adszorbeálódik 
a felületen 

furán kötésgyorsítói, toluol-, 
xylol-, benzol-szulfonsavak 

bemosódhat a talajvízbe 

karbamid tartalmú gyanták: 
ammónia képzıdés 

bemosódás a felszíni és a 
talajvízbe 

Vegyi kötıanyagok, elfolyás, 
szivárgás 

szilikát kötések (pl. vízüveg), 
lúgos kémhatás 

bemosódás a talajvízbe 

Fekecsek izopropil alkohol bemosódás a talajvízbe 
Üzemanyagok, olajok elfolyása olajok égése, PAH és 

kénvegyületek kenı-, hidraulika-, 
hıkezelı olajok, trafo-olajok 
(PCB forrás) 

szennyezhetik a felszíni és a 
talajvizeket, légszennyezés 
(PAH, SO2), PAH és PCB 
abszorbeálódás útján felületi 
szennyezıdések 

 

A 1. ábrán közölt öntvénygyártási folyamat általános áttekintést nyújt. A legtöbb öntöde gyártási 

alapfolyamata erre hasonlít, de nem azonos vele.  
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1.4 Az öntészeti ötvözetek olvasztása 

 

 Az öntvények – természetesen szabványos ötvözetekbıl készülnek. Ezért a fémes betét 

alkotóelemeinek (primer ötvözet, hulladék, ötvözık stb.), a salakképzı- és kezelıanyagoknak a 

mennyiségét meg kell határozni és ennek alapján mérés segítségével lehet az adagösszeállítást 

elvégezni. Ezután következhet az olvasztás és az egyéb metallurgiai mőveletek. 

1.4.1 Vas- és acélöntödék 

 

3.a ábra 
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3.b ábra 

A 3. ábrán két különbözı vasöntöde gyártási folyamat ábrája látható (a, b). Az ’a’ ábrán egy aknás 

kemencét – kupoló kemencét – alkalmazó öntöde folyamatábrája látható. Ebbıl kitőnik, hogy a 

betétanyag elıkészítés, valamint a salakképzés és -kezelés bonyollultabb, mint a ’b’ ábrán látható 

tégelyes indukciós kemence esetén. Az egyik legrégibb olvasztó berendezés a kupoló kemence, 

amely egy koksz tüzeléső aknás kemence, nagy mennyiségő füstgáz keletkezik, amelynek 

portalanítása, a mérgezı gázok eliminálása jelentıs költséggel jár. Ugyanez mondható el a 

salakkezelésrıl is. Egy kupoló kemence beruházás költségeinek kb. 50 %-a környezetvédelemmel 

kapcsolatos költség. Az indukciós kemence, mivel az energia bevitel elektromos áram segítségével 

történik, kisebb emissziós hatású. Ebben az esetben a szennyezett, illetve bevonatolt betétanyag a 

kibocsátás fı forrása. Kibocsátás szempontjából tehát a ’b’ eset a kedvezıbb, azaz a tégelyes 

indukciós kemence alkalmazása. Egyidejőleg minden folyamatábrából kitőnik az, hogy mely 

technológiai pontokon várható jelentısebb emisszió. Az olvadékkezelési mőveletek egy része, így a  
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kéntelenítés, gömbösítı kezelés, szemcsefinomító adalékok alkalmazása szintén emissziós hatású, 

fıként levegıszennyezéssel jár. A salakkezelés - salakgranulálás – gyakran jár vízszennyezéssel.  

 

4.a ábra 

A 4. ábra tipikus acélöntödei folyamatábrákat mutat be az acél olvasztásától a leöntött öntıformáig. 

Az acélöntödék igen nagy hányadában ívkemencéket használnak az acél olvasztására, illetve 

elıállítására. Az ívfényes kemencében végrehajtott metallurgiai mőveletek: adagolás, megolvasztás, 

frissítés, összetétel beállítás, dezoxidálás mindegyike bizonyos fokú emisszióval jár. Jelentıs 

továbbá a vas-oxid por, valamint különbözı gázok, CO, SO2, NOx, képzıdése. Az ’a’ és ’b’ 

folyamat abban különbözik egymástól, hogy az ’a’ esetben savas béléső, a ’b’ esetben bázikus 

béléső ívkemencét alkalmaznak. A bázikus kemence lehetıvé teszi a kemencében elvégezhetı 

kéntelenítési mőveletet is, ami szintén bizonyos fokú emisszióval jár. A ’c’ ábrán tégelyes 

indukciós kemencés olvasztási technológiát láthatunk. Itt lehetıség van az acél vákuumozására is, 

de az ötvözés, dezoxidálás ugyanúgy szükséges, mint az ’a’ és ’b’ variációk esetén. A várható 

emisszió itt is az indukciós olvasztásnál alacsonyabb értékő.  
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4.b ábra 
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4.c ábra 

Az elıállított vasöntvények lehetnek lemezgrafitosak, gömbgrafitosak, átmeneti grafitosak vagy  

tempervasak. Az öntöttvasak lehetnek ötvözetlenek és ötvözöttek. Az ötvözött öntöttvasak általában 

kopásállóak (króm, nikkel ötvözés), korrózióállóak (szilícium vagy nikkel ötvözés) vagy hıállóak 

(króm, molibdén ötvözés). Az elıállított acélöntvények lehetnek ötvözetlenek (alacsony karbon, <1 

% Mn, <0,5 % Si), közepesen ötvözöttek (ötvözıanyag 1-5%), erısen ötvözöttek (>5%). Az 

ötvözések célja különbözı megcélzott tulajdonságok elérése, így korrózióállóság, hıállóság, 

kopásállóság, mágneses permeabilitás szabályozása stb. 

1.4.2 Könnyőfém öntödék 

 Ipari méretekben jelentıs mennyiségben alumínium és magnézium ötvözeteket öntenek. Az 

öntödék mőszaki színvonala erısen eltérı lehet, ami az olvasztási és fémkezelési technológiákra is 

vonatkozik. 

1.4.2.1 Alumínium öntvények gyártása 

Az alumínium öntvények 2/3 része jármőipari öntvény, a könnyőfémek alkalmazása ugyanis a 

kis sőrőség miatt csökkenti a jármővek tömegét és ezzel az üzemanyag fogyasztást. Az alumínium 
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öntvények kb. 59%-anyomásos öntvény, 30%-a gravitációs és kisnyomású kokillaöntvény, 9%-a 

homoköntvény.  2%-ot tesznek ki az egyéb eljárások.  

Az alumínium öntödékben sokféle kemencét használnak. Ezek megválasztása a gyártandó 

öntvényektıl, a speciális követelményektıl és az öntöde lehetıségeitıl függ. Az olvasztókemencék 

egy része fosszilis főtıanyagot használ, azaz földgázt, olajat, LPG-t. Az elektromos 

olvasztókemencék ellenállás főtésőek vagy indukciós kemencék. Az alumínium olvasztás esetén az 

indukciós kemencéket csak akkor célszerő alkalmazni, ha az olvasztási kapacitás szükséglet több, 

mint 10t/óra. Kis kapacitású olvasztások esetén jól használhatóak a tégelyes lánggal főtött 

kemencék is.  

1.4.2.2 Magnézium öntvények gyártása 

A magnézium öntvények egyik jelentıs elınye, hogy még az alumíniumnál is kisebb sőrőségő 

(az Al-ötvözetek sőrősége 2,7g/cm3, a Mg-ötvözetek sőrősége 1,7-1,8 g/cm3). Az olvasztási 

hımérséklet itt is 650-700°C, hasonlóan az alumínium ötvözetekéhez. A magnéziumot is lehet 

önteni gravitációs kokillába, homokformába, de a legtöbb öntvényt melegkamrás nyomásos 

öntıgépen állítják elı. Magnézium ötvözetekbıl nagy kiterjedéső, vékonyfalú öntvények is 

készíthetık. Az olvadt Mg-ötvözetek reakcióba lépnek a tőzálló anyagokkal, így ezeket többnyire 

acéltégelyekben olvasztják. Mivel a Mg-ötvözetek igen erısen oxidálódnak, az olvasztást vagy 

védısó réteg alatt kell végezni, vagy SF6 (kén-hexafluorid) tartalmú védıgáz alkalmazása mellett, 

amely egy védıfilm réteget hoz létre a folyékony magnézium felett. (Az SF6 gáz is üvegházhatású, 

ezért néhány államban tiltják a használatát.) Mind az Al-, mind a Mg-ötvözetek kezelésére használt 

hatásos adalékanyagok egyúttal erısen környezetszennyezıek (ilyen többek közt a hexaklór-etán és 

egyéb gáztalanító sók). 

1.4.2.3 Rézöntödék 

Igen sokféle rézötvözetet öntenek. Az olvasztókemencék leggyakrabban lángfőtéső tégelyes 

kemencékvagy indukciós kemencék. 

Sárgaréz öntvények 

Sokféle rézbázisú ötvözetbıl készülnek öntvények. A rézötvözetek legjelentısebb csoportja a 

sárgaréz. A sárgaréz réz-cink ötvözet. A legnagyobb mennyiséget a 35-40 m/m% cink tartalmú 

öntészeti sárgaréz teszi ki, amelybe sok esetben ólmot is ötvöznek, hogy forgácsoló 

megmunkáláskor apró, könnyen kezelhetı forgácsok jöjjenek létre. Ide tartoznak a csaptelep 

öntvények. 
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Bronz öntvények 

Ón-bronzok. Ezek óntartalma általában 5-20%-ig terjed. Az óntartalom növekedésével a bronz 

keménysége nı. Jó korrózióállóságú. Számos alkatrészt és dísztárgyat is készítenek belıle. 

Alumínium-bronz. Réz-alumínium ötvözet. Nagyon jól ellenáll a korróziónak, készíthetık  

erısen igénybevett gépészeti alkatrészek, hajózással kapcsolatos alkatrészek, mint a hajócsavar, 

kompresszorok, szelepek. Az ötvözetbıl szikrázásmentes szerszámokat, valamint építészeti díszeket 

(nem jellemzı) is gyártanak. Ezek a bronzok természetesen más ötvözıket, pl. nikkel, is 

tartalmazhatnak.  

Réz-nikkel ötvözetek. Ezekben a nikkel a fı ötvözı, egyik változata az ún. alpakka, más néven 

kínai ezüst, amibıl evıeszközök, csıszerelvények és hajóalkatrészek gyárthatók.  

Ólom-bronzok. Általában réz-ón-ólom ötvözetek, fıként csúszócsapágyak készítésére 

alkalmasak. 

Berillium-bronzok. Tipikusan réz-berillium ötvözetek 2% Be, illetve réz-kobalt berillium 

bronzok 0,5% Be tartalommal. Kiváló mechanikai tulajdonságú anyagok, ellenállnak a korróziónak, 

nyomásos öntıgép dugattyúkat, precíziós alkatrészeket készítenek belılük az elektromos ipar, az 

óraipar és mérıeszközök gyártás számára. Kokillák is készíthetık. Figyelem: a berillium és 

vegyületei erıs rákkeltı hatásúak! 

1.4.2.4 Cink ötvözetek 

A cink ötvözeteket csaknem kizárólagosan nyomásos öntészeti technológiával öntik. Az 

Európában leggyakrabban használt ötvözetek a ZnAl4Cu1 (átlag 4% Al, 1% Cu, 0,04% Mg) és a 

ZnAl4 (4% Al, 0,25% Cu 0,4% Mg). Alacsony olvadáspontú ötvözet, öntési hımérséklete 400-420 

°C, sőrősége 6,6g/cm3. Elsısorban kismérető öntvényeket készítenek belıle. Alkalmas igen nagy 

sorozatok gyártására. Tipikusan jármőipari, elektronikai és egyéb gépalkatrészek gyártásában 

használják. 

Vannak olyan ötvözetek, mint a nikkel- vagy kobaltbázisú ötvözetek, amelyekbıl különleges 

igénybevételnek kitett, így gázturbina alkatrészek gyárthatók. Ezekere jellemzı, hogy olvasztásuk 

és öntésük is vákuumban történik.  

Az elızıekben áttekintettük az öntvénygyártás folyamatait, a következıkben részletesebben 

tárgyaljuk a gyártási folyamatok egyes elemeit. 
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1.5 Az öntészeti ötvözetek olvasztása és olvadékkezelése 

 

 A fémek olvasztására és kezelésére alkalmazható berendezések, illetve kemencék sokféle 

lehetıséget biztosítanak a különbözı technológiák alkalmazásához. Ez azt jelenti, hogy nagyon 

gondosan ki kell választani az adott fém, valamint az adott öntéstechnológiai feltételeknek 

legjobban megfelelı kemence és egyéb berendezés változatokat.  

3. táblázat: A különféle ötvözetek olvasztására (ol), illetve hıntartására (h) alkalmas 

kemencetípusok 

Kemencék 
 

Ötvözet 
Kupoló Ívfényes Csatornás 

indukciós 
Tégelyes 
indukciós 

Forgó-
dobos Teknıs Teknıs-

aknás Tégelyes 

Öntöttvas ol ol h ol, h ol ol  h 
Acél  ol  ol     

Al ötvözet    ol ol ol, h ol h 
Mg ötvözet        ol, h 
Rézötvözet    ol, h  ol  ol, h 

Ólom    ol, h    ol, h 
Cink    ol, h    ol, h 

 

A 3. táblázat tartalmazza a különbözı fémötvözetek olvasztására, illetve hıntartására alkalmas 

kemence típusokat. Az acélöntödékben nem jellemzı a hıntartó kemencék alkalmazása, a legtöbb 

esetben kizárólag olvasztókemencét mőködtetnek. A vasöntészetben, különösképpen a nagy 

öntödékben gyakran használnak csatornás indukciós kemencét hıntartó kemenceként. A könnyőfém 

öntödékben viszont szinte kivétel nélkül megtalálhatók a kétlépcsıs (duplex) olvasztáshoz 

szükséges kemencék, azaz a beolvasztó kemencék és a hıntartó kemencék. A beolvasztó 

kemencében történik a hideg betét beolvasztása és esetleges összetétel korrekciója, a hıntartó 

kemencékben pedig általában az olvadékkezelés (gáztalanítás, zárványok mennyiségének 

csökkentése, adalékanyagok, kezelıanyagok bevitele) és az öntési hımérséklet pontos beállítása 

történik. Vasolvasztásnál is széles körően alkalmazzák a duplex olvasztást, ami azt jelenti, hogy a 

szilárd betétet kupolóban vagy tégelyes indukciós kemencében beolvasztják, ezután átöntik egy 

nagy befogadó képességő csatornás indukció kemencébe, ahol tárolják, a hımérsékletét állandó 

optimális értéken tartják. Ezek után ebbıl a kemencébıl lehet folyékony fémet vételezni  

üstkezeléses eljáráshoz vagy egyszerően az öntvények öntéséhez. A kemence kiválasztása függhet 
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az öntöde méreteitıl, a nagyobb acélöntödékben jellemzıen ívkemence használatos, a kisebb 

acélöntödékben, ideértve a precíziós öntödéket is, tégelyes indukciós kemence. A fémöntödékben is 

függ a választandó kemencetípus az öntöde nagyságától. a kisebb öntödékben jellemzı lehet a 

lángfőtéső tégelyes kemencék használata, fıként beolvasztásra, esetenként hıntartásra is. A 

nagyobb fémöntödékben beolvasztásra nagyon alkalmasak a teknıs-aknás kemencék, amelyek úgy 

mőködnek, hogy a kemence ferde aknájába adagolják a szilárd betétet, ezen az aknán keresztül 

távozik a kemence medencéjét főtı égı füstgáza. Így a beadagolt hideg betét fokozatosan megolvad 

és a folyékony fém belecsurog a tégelybe, illetve medencébe. Az ilyen kemencék hıtechnikai 

hatásfoka nagyon jó. Indukciós kemencét beolvasztásra akkor célszerő használni a fémöntödékben, 

ha nagy mennyiségek beolvasztása szükséges. Ezután a rövid áttekintés után vizsgáljuk meg a 

leggyakrabban használt kemencetípusok sajátosságait. 

1.5.1 Kupolókemence 

 A kupolókemence az egyik legrégebben alkalmazott vasolvasztó aknás kemence. Az 5. ábra 

vázlatosan mutatja be a kupolókemence szerkezetét. Az állandóan nyitott adagoló nyíláson 

keresztül adagolják a kemencébe a fémes betétet (nyersvas, vashulladék, acélhulladék, ötvözı 

anyagok: ferroszilícium, ferromangán, SiC stb.), valamint a salakképzı anyagokat, így a mészkövet. 

A begyújtott kokszot a kemence a fúvósíkban, illetve fölötte égeti el. A keletkezı füstgázok felfelé 

áramlanak, és a kupoló kéményén, valamint bizonyos mértékig az adagoló nyíláson keresztül 

távoznak. A korszerő kupolókemencék esetén azonban a füstgázokat az adagoló nyílás alatt 

elszívják, mivel jelentıs mennyiségő CO-t is tartalmaz, elégetik. A füstgáz érzékelhetı hıtartalma, 

valamint az égéshı alkalmas arra, hogy a befúvott levegı elımelegítésére felhasználják. Ennek 

megfelelıen megfelelıen megkülönböztetünk  hidegszeles és forrószeles kupolókemencéket.  
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5. ábra Kupolókemence vázlata 

Hidegszeles kupolókemence 

 A hidegszeles kupolóba befújt levegı környezeti hımérséklető. A kisebb öntödékben a 

hidegszeles kupoló alkalmazása megfelelı lehet, mert a forrószeles kupoló drágább, alkalmazása  

csak a nagyobb öntödékben éri meg. A kupolókemencék általában párban dolgoznak, mivel a 

szokásos kvarchomok-agyag falazóanyag keverék legtöbbször egy munkanapot visel el, utána 

javításra szorul, ezért egyik nap az egyik kupoló, másik nap a másik kupoló kemence üzemel.  

Elınyök: 

−  sokféle fémes betétanyag adagolható 

−  a termikus hatásfok megfelelı 
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Hátrányok: 

−  a gyártási profil nem rugalmas 

−  a rendszer tehetetlensége nagy 

−  a beadagolandó nyersvas drága 

−  a kismérető acélhulladék oxidációs vesztesége jelentıs 

−  körülményes a vasminıség változtatása 

−  a folyékony fém a kokszból ként old be 

−  jelentıs környezetszennyezés 

−  sok por, füstgáz és salak képzıdik 

−  nagy a tőzállóanyag igény 

−  nagymérető porleválasztó berendezések szükségesek 

Forrószeles kupolókemence 

 A forrószeles kupolókemencébe 400-500°C-ra elımelegített levegıt fújnak be.  

Elınyök: 

− csökkenthetı a kokszfelhasználás  

− nı a fémhımérséklet 

− nı a kemence olvasztási teljesítménye 

− csökkenhet a kénfelvétel 

− csökkennek az olvasztási veszteségek 

− megnı a betét karbonfelvétele (ez különösen akkor fontos, ha az acélhulladék arány 

viszonylag magas).  

A levegı elımelegítésére a legtöbb esetben rekuperatív melegítési módszert használnak. Gondot 

okozhat a füstgáz ráégése a rekuperátor felületére. Bizonyos esetekben külsı melegítı berendezést 

is használnak.  

Hátrányok: 

− a hidegszeles kupolóhoz képest magasabb beruházási költségek 

− a gyártási profil nem rugalmas 

−  a környezetterhelés magas 

− jelentıs porleválasztó berendezések szükségesek 
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− valamivel nagyobb az emissziója, mint a hidegszelesé 

1.5.2 Ívfényes kemence 

 Az ívfényes kemencében a grafit elektródák és a fémes betétanyag között létrejövı 

elektromos ív biztosítja az olvasztáshoz szükséges hımennyiséget. Ezeknek a kemencéknek 

elforgatható boltozata van, ezen keresztül nyúlnak be a grafitelektródák a kemencetérbe. Általában 

három elektródát alkalmaznak a háromfázisú áramnak megfelelıen. Mivel az elektromos ív 

csaknem 4000°C-os hımérséklető, ezért nem elhanyagolható mennyiségő NOx és ózon keletkezése 

várható a vas és az egyéb betétanyagok, valamint szennyezések elégésébıl származó emisszión 

kívül. Alapvetıen kétféle kemencét alkalmaznak: bázikus vagy savas bélésőt.  

Bázikus béléső ívfényes kemence 

A bázikus béléső kemence általában magnézium-oxid bázisú tőzálló falazattal rendelkezik, 

ezért az ilyen kemencében a foszfortalanítás periodikus mészadagolással, továbbá oxigén 

befúvásával végezhetı el, így a foszforoxid egyéb fémoxidokkal együtt fokozatosan a salakba kerül. 

Egyúttal a karbon egy része is kiég. Ennek a mőveletnek a végén az oxigén adagolást le kell állítani, 

és a salakot le kell húzni. A következı mővelet a kéntelenítés: ismét meszet vagy mészkövet kell 

adagolni, kálcium-szulfid képzıdik, ami salakba kerül. A fürdıt karbon, alumínium és/vagy 

ferroszilícium segítségével dezoxidálni kell. Az egyéb oxidok is a salakba távoznak, amit ismét le 

kell húzni. Ezután, ha az összetétel az elıírt értékekre beállt, és a hımérséklet megfelelı, a 

kemencébıl ki kell csapolni az összes acélt.  

Savas béléső ívfényes kemence 

Ezekben a lemencékben szilikát (SiO2 bázisú) falazóanyagot alkalmazunk. Igen kis mértékben 

lehet kénteleníteni és foszfortalanítani, ezért ezektıl a szennyezıktıl jórészt mentes, tiszta 

betétanyagok használhatók. A frissítési periódusban injektált oxigén erıs keverı hatást hoz létre, 

vaégbemegy a szilícium kiégése. Ezt a mőveletet más néven fıvetésnek is nevezik. Mind a 

hidrogén, mind a nitrogén, illetve a szilárd zárványok jelentıs része gázbuborékok segítségével 

felúszik, és a salakba kerül. Amikor a karbon eléri az elıírt koncentrációt, az oxigén injektálást meg 

kell állítani, szilícium és mangán adagolásával a fıvetés leáll. Ezután a salakot le kell húzni, a 

folyékony fémfürdıt többnyire az üstbe adagolt alumíniummal vagy más erıs végdezoxidáló szerrel 

dezoxidálni kell. Az ívkemencék emissziója – ahogy az az elızıekbıl is kitőnik – mind a betét 

adagolásakor, mind az olvasztás során, valamint a kikészítési periódusban és csapoláskor is 

megjelenik. Adagoláskor a kemence nyitott, jelentıs mennyiségő port és egyéb szennyezıt bocsát 
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ki magából. Normál üzemmenetben általában meleg kemencébe adagolunk, ezért az adagban lévı 

éghetı anyagok (festék, olaj, kenıanyagok) meggyulladnak, és részbenvagy teljesen elégve 

gázokat, gızöket, illetve füstöt bocsájtanak ki. Az adagolással egyidejőleg a kemencefalat érı 

koptató hatás további porképzıdést okoz.  

Az olvasztás folyamán a felhevülı betétanyag fémoxid tartalmú füstöt bocsájt ki, ami maximális 

értékét a fıvetési periódusban éri el. Jellemzıen igen nagy mennyiségő vasoxid por képzıdik, ami 

elhagyva a kemencét annak környezetében leülepszik. A salakképzı adalékok a kemence 

emisszióját fokozzák, de ez rövid idejő és nem nagymértékő. A csapoláskor keletkezı emisszió sem 

jelentıs. Az ívfényes kemencébıl eredı emisszió természeténél fogva igen különbözı lehet a 

különbözı öntödék esetén, mert nagymértékben függ a gyártási eljárásoktól, a betétanyag 

minıségétıl, illetve a metallurgiai mőveletek korszerőségétıl.  
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1.5.3 Indukciós kemencék 

 Az öntödei gyakorlatban legtöbbször kétféle indukciós kemencét használnak: a tégelyes és a 

csatornás indukciós kemencét. A tégelyes kemencék elsısorban beolvasztásra, a csatornás 

indukciós kemencék pedig a folyékony fém tárolására és hıntartására alkalmasak. A tégelyes 

indukciós kemencék fajlagos energia felhasználása sokkal nagyobb, mint a csatornás kemencéké. 

Az olvasztáshoz és hıntartáshoz szükséges hıenergia a váltakozó áram indukciós hatásából eredı, a 

fémes betétben létrejövı örvényáram melegítı hatásából származik. Mivel az energiahordozó és a 

fémes betétanyag között nincs érintkezés, az indukciós kemence bármilyen fém megolvasztására, 

illetve hıntartására alkalmas.  

Tégelyes indukciós kemence 

 A tégelyes indukciós kemencék olvasztótégelyét (amely lehet elıre gyártott tégely,  

kiemelhetı tégely, valamint nem kiemelhetı falazott tégely) körülveszi egy vízhőtéses vörösréz 

indukciós tekercs, amit beépítenek az általában hidraulikusan billenthetı acélszerkezetbe.  

 

6. ábra Tégelyes indukciós kemence sematikus ábrája 
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A tégelyes kemencék többnyire 10 kg-tól 30 t befogadó képességőek. A mőködési frekvenciájuk 

fordítottan arányos a méretükkel. A labor mérető, azaz 10 kg-os kemencék mőködési frekvenciája 

9-10 kHz, a 200-500 kg befogadó képességő kemencéké kb. 1 kHz, az 1 t körüli befogadóképesség 

esetén célszerő az 500 Hz, de ezek már mőködhetnek hálózati (50 Hz) frekvenciával is. Ebben a 

mérettartományban sok esetben változtatható frekvenciájú olvasztó indukciós kemencéket is 

alkalmaznak. A nagymérető indukciós kemencék általában hálózati frekvenciásak. Ennek 

megfelelıen a fajlagos energia felvétel fordítottan arányos a kemence méretével. A kis kemencék 

fajlagos energia felvétele 1,5-2-szerese lehet a hálózati frekvenciáshoz képest, ugyanis a kis 

kemencék hıvesztesége sokkal nagyobb. A hálózati frekvenciás hıntartó indukciós kemencék 

teljesítmény felvétele természetesen jóval kisebb, pl. egy 35 t befogadó képességő csatornás 

indukciós kemence, ami kis mértékő túlhevítésre is képes, szükséges induktorteljesítménye 800 kW, 

egy 31 tonnás tégelyes olvasztókemence teljesítményfelvétele 7600 kW. Az energiafelhasználás 

hatékonysága max. 80%, a gyakorlatban 60-70%. A tégelyes indukciós kemencéket általában 

kétféle üzemmóddal lehet alkalmazni. Az egyik esetben a beolvadt teljes fémmennyiséget 

kicsapolják, vagy különféle utókezelési mőveleteket végeznek. A kemencét hideg betéttel 

újraadagolják, újra indul az olvasztás. A másik üzemmód esetén a kemencébıl a folyékony betétnek 

csak egy részét, jellemezıen 25-30%-át csapolják ki, és a kicsapolt fém mennyiséget a 

kemencetégelybe történı szilárd betét adagolással pótolják. Ez járulékos mőveleteke igényel, 

ugyanis az általában többé-kevésbé szennyezett szilárd betétet elımelegítés nélkül nem szabad a 

folyékony fürdıbe adagolni. Ha a szennyezett betétet a folyékony fémfürdıbe adagolnánk, a 

képzıdı gázok, gızök és füst miatt komoly robbanásveszély állna fenn. 

 



 

30 

7. ábra Betételımelegítı edény 

A betét elımelegítését elımelegítı adagoló edény segítségével az edény felsı részére ültetett égı 

segítségével végezzük. Az elımelegített betétrıl leégnek a robbanásveszélyt okozó szennyezık, 

továbbá javítja a kemence olvasztási teljesítményét, illetve az áramfelhasználási hatásfokát. 

 

8. ábra Az olvasztási teljesítmény növekedése a betét elımelegítésének függvényében 

A tégelyes indukciós kemencében az erıs indukciós hatás következtében magneto-hidrodinamikus 

áramlás alakul ki, amely a fémfürdı erıs keveredését hozza létre. Ez adott esetben megkönnyíti az 

adalékanyagok bekeverését, viszont faleróziót okoz. A fürdı felületén létrejövı erıs áramlás az 

olvadt salakot a falazat irányába sodorja, ahol az káros tapadványt hozhat létre. Ez amiatt sem 

kedvezı, mert a fém és a salak kicsi érintkezési felülete következtében nehéz ún. salakmunkát 

végezni, azaz a salak segítségével az olvadék minıségét befolyásolni. 

Elınyök: 

− rugalmas gyártmánystruktúra 

− az olvasztott anyagminıség gyakorlatilag adagonként változtatható 

− rövid olvasztási idı 

− kis környezetterhelés 

− kis karbantartási szükséglet, ami elsısorban a falazat élettartamától függ 

− kiváló folyamatszabályozás 
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− teljes automatizálás lehetséges 

− jó termikus hatásfok 

− intenzív keverés következtében homogén fürdı összetétel 

− egyszerő adagolás és mintavétel 

− könnyő salakolás 

− esetlegesen folyékony fém tárolására is alkalmas 

Hátrányok: 

− a kemence mőködése kizárólagosan az elektromos hálózathoz való csatlakozás feltételeitıl 

függ, és gyakran extra energia költség terheli, mint a csúcsfogyasztási ártöbblet 

− az energia a fosszilishoz képest drágább 

− metallurgiai munka viszonylag kevéssé végezhetı, mivel a salakkal kis felületen érintkezik, 

ezért drágább betétanyagokat igényel, mint a kupolókemence 

− beruházási költsége viszonylag magas, a kupolóénak 2-3-szorosa  

Csatornás indukciós kemence 

 A csatornás indukciós kemencéket az öntészetben részben a duplex olvasztási 

technológiában, részben öntıkemenceként alkalmazzák. Az elıbbiben a kemence általában nagy 

befogadóképességő, a fém tárolását, homogenizálását és hıntartását szolgálja. A további 

mőveletekhez (üstkezelés, vételezés öntıüstbe) ebbıl lehet a megfelelı minıségő fémet csapolni. A 

kemencében, mivel teljesen zárt, külön metallurgiai mővelet gyakorlatilag nem végezhetı. A 9. 

ábrán egy dugóval mőködtetett csatornás indukciós öntıkemencét mutatunk be. 

 

9. ábra Dugós nyitású-zárású automatikus csatornás indukciós öntıkemence 
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1: léghőtéses induktor 2: kemencetest 3: léghőtéses dugó 4: mőködtetı egység 5: jelfogó, erısítı 6: 

infravörös érzékelı kamra 7: forma 8: túlfolyó 

A kemence emissziója viszonylag csekély. Hulladékok elsısorban a kemence karbantartásakor, 

fıként elhasznált tőzálló anyagok és a rajtuk lévı tapadványok formájában keletkeznek. A csatornás 

indukciós öntıkemencék általában kisebb befogadó képességőek (1-3 t vas), emissziójukról 

ugyanaz mondható el, mint az elıbb. 

Teknıs-aknás kemence 

 A nemzetközi szakirodalom ezeket a kemencéket gyakran aknás kemencének nevezi, ami 

pontatlan megnevezés. Általában alumínium ötvözetek olvasztására használják. A teknıs-aknás 

kemencéknek két alapvetı típusa van: a nem billenthetı kemence (egyben zsebes építéső) és a 

billenthetı kemence.  

 

10. ábra Teknıs-aknás kemence vázlata 

A kemencék úgy mőködnek, hogy szilárd betétanyagot az aknában lévı ferde felületre adagolják, 

ahol a felfelé áramló forró füstgázok hatására kiszárad, leégnek róla a szennyezıdések (olaj, zsír, 
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festékek), megolvad, az olvadék becsurog a kemence teknı részébe, ahol általában olaj- vagy 

gázégıvel hıntartják, illetve túlhevítik. Innen, ha billentıs, a kemence billentésével, ha zsebes, 

akkor merítéssel lehet fémet vételezni. A kemence folyamatos üzemő, az aknarészben történı 

hıátadás, illetve olvasztás miatt a termikus hatásfoka az 50%-ot is elérheti, ami a következı 

elınyökkel jár: az aknában a betétanyag elımelegszik, szárad, leégnek a szerves anyagok, ezért 

egyfelıl kicsi lesz a fém oldott hidrogén tartalma, másfelıl jó lesz a termikus hatásfok. A tőzálló 

anyaga hosszútávú üzemelést tesz lehetıvé, így az üzemeltetési költségek is viszonylag kedvezıek. 

Jól szabályozható. Hátránya a kis flexibilitás (az ötvözet csere viszonylag hosszabb idıt vesz 

igénybe). Az emisszió fıleg füstgáz formájában jelenik meg. 

1.5.4 Tégelyes kemencék 

 A tégelyes kemencéket az jellemzi, hogy a megfelelı gyártóktól megvásárolható, elıre 

elkészített tégelyt építenek be. Ezek rendkívül változatos méretőek, néhány literestıl a több ezer 

literes befogadóképességig terjednek. A tégelyek anyaga legtöbbször agyag-grafit, szilíciumkarbid, 

esetleg kerámia vagy grafit. A tégelyes kemencéket főthetik elektromosan (általában 

ellenállásfőtés), de történhet indukciós tekercs segítségével vagy gáz-, illetve olajégı segítségével. 

Ezekben a kemencékben általában nemvas fémek ötvözeteit olvasztják, fıleg réz, cink, alumínium, 

illetve magnézium ötvözeteket. A tégelyes kemencéket egyaránt alkalmazhatjuk beolvasztó 

kemenceként is és hıntartó kemenceként. A beolvasztó kemencék esetén jelentısebb mennyiségő 

salak keletkezhet. A hıntartó kemencékben gyakran végeznek fémkezelési mőveleteket 

(gáztalanítás, zárványtalanítás, esetleg mikroötvözés). A kemencék elınye, hogy egyszerő a 

kezelésük, csekély a karbantartás igényük, rugalmasak. Hátrányuk a kis termikus hatásfok és a kis 

kapacitás.  

1.5.5 A folyékony fémek kezelése 

Ahhoz, hogy a szabványnak megfelelı vagy annál jobb minıségő öntvényeket lehessen 

készíteni, szükség van a fémek folyékony állapotban történı különféle kezelésére, ami részben az 

olvasztókemencében, más esetekben a hıntartó kemencékben  vagy üstökben végezhetı el. A 

kezelések a különbözı ötvözetcsoportok esetén részben hasonlóak, részben különbözıek, ezért 

célszerő a kezeléseket a fı ötvözetcsoportoknak megfelelıen külön-külön tárgyalni. A mőveleteket  

átfogóan tekintjük át.  

Acélok 
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 Az acélok olvadékkezelését elsıként a dezoxidációs jellegő kezelések jellemzik. A 

folyékony acélokban az oxgéntartalom fıként FeO alakjában van jelen. Hőléskor - az acélok 

karbontartalma függvényében - fıként CO gáz képzıdik, amely gázhólyagokat hoz létre. Ha ez egy 

öntvényben történik, az öntvény használhatatlanná válik. Az acélt dezoxidálni kell. Dezoxidáló 

anyagok elsısorban a ferroszilícium, ferromangán (ez egyúttal a kén lekötésére is szolgál), illetve 

az alumínium. Az elsı kettıt általában az olvasztókemencébe adagolják, az alumíniumot a 

csapolóüstbe (a dezoxidálás különleges esetekben kiegészíthetı ritkaföldfém adagolással is). A  

ferromangán adagolása, mint említettük, MnS alakban a kén lekötését is eredményezi. Ez külön 

fázisként nem a kristályhatárokon válik ki, a szilárdságot jelentısen javítja. A dezoxidáláskor 

létrejövı SiO2, MnO, Al2O3 nagy része a salakba távozik és így eltávolítható. 

Öntöttvas 

Az öntöttvasak jelentıs része ötvözetlen, amelynek a vason kívül a fı alkotói a C, Si, Mn, P, S. 

Gyártanak ötvözött öntöttvasakat is, amelyekben az ötvözıanyag mennyisége 1-30%-ig terjedhet. 

Az ötvözıanyagokat általában tömbök vagy granulátum formájában adagolják. Jelentıs oxidációs 

veszteség fordulhat elı. Az öntöttvasakba gyakran adagolnak szövetstabilizáló elemeket (antimon, 

ón, réz).  

Metallurgiailag hatásos túlhevítés 

Az olvadék tisztaságára és az elıírt egyéb minıségi követelmények (szilárdság, zárványtartalom 

stb.) biztosítására gyakran szükséges a címben említett metallurgiailag hatásos túlhevítés. Ez azt 

jelenti, hogy a folyékony öntöttvasat jellemzıen 1480-1500°C hımérsékletre kell hevíteni, és 

megfelelı ideig hıntartani. Tipikusan alkalmas erre a fentebb említett duplex olvasztás. Ennek 

során a következı hasznos folyamatok játszódnak le: 

− az FeO, MnO, SiO2 redukciója végbemegy, közben CO buborékok is képzıdnek. Ezek a 

buborékok (mivel a hidrogén és a nitrogén ezekbe bediffundál) csökkentik az olvadék 

gáztartalmát, a koaguláló zárványok a salakba emelkednek 

− a kristálycsírák száma csökken, aminek következtében a beoltás (szemcsefinomítás) 

megfelelıen történik meg. 

Kéntelenítés, karbonizálás 

Ha az öntöttvas betétjében az acél hulladék aránya magas (elérheti akár a 100%-ot), akkor a 

karbontartalom beállítására van szükség. Megfelelı minıségő karbonhordozót kell a folyékony 
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fémbe adagolni (grafit, petrolkoksz stb.). Az adagolás történhet egy vagy több lépcsıben: bizonyos 

mértékő gázemisszióval jár. Fıleg kupolóban történı olvasztáskor, amikor az olvadt vas a kokszból 

ként vehet fel, a kicsapolt folyékony vasat kénteleníteni kell. A kéntelenítés célszerően a 

kupolókemence és a tároló csatornás indukciós kemence között történik. Kéntelenítés akkor válik 

elsısorban szükségessé, ha gömbgrafitos öntvényeket akarunk készíteni. A kéntelenítést ilyenkor 

CaC2 adagolásával végezzük. A CaC2-bıl CaS képzıdik, ami salakba vihetı. A CaC2 fürdıbe 

adagolásának és bekeverésének több, különbözı emisszióval járó módja ismeretes. Az eljárások 

közé tartozik a gázlándzsával történı bevitel. A hordozó  gáz argon vagy nitrogén. Bekeverés 

porózus dugó és rázóüst segítségével, a keverıgáz szintén argon vagy nitrogén.  

Az olvadék gömbösítı kezelése 

A gömbgrafitos öntöttvas elıállításához a folyékony fémbe fém-magnéziumot vagy magnézium és 

egyéb fémek ötvözetét (ferroszilícium bázisú, magnézium tartalmú kezelıanyag vagy nikkel-

magnézium ötvözet) kell adagolni. A magnézium gıznyomása a kezelés hımérsékletén általában 

nagyobb, mint 6 bar, ezért a magnézium, illetve a magnézium tartalmú kezelıanyagok adagolására 

különbözı technológiákat használnak. A legfontosabbak a következık: 

− ráöntéses/rácsapolásos technológiák, pl. szendvics módszer, trigger módszer 

− üstfedeles eljárások: a fém beöntése az üstbe nagyobb tömegő üstfedélen keresztül történik, 

az üst alsó részében két zsebet alakítanak ki. Az egyikbe kerül a kezelıanyag, lefedve kevés 

kalciumkarbiddal, illetve acéllemezekkel, a másik zseb üres. Az üstfedélen keresztül 

beöntött fémsugár elıször az üres zsebbe csapódik be, amikor az üres zseb megtelt, a 

folyékony fém átfolyik a kezelıanyagot is tartalmazó zsebbe, és az üst megtelése közben 

megtörténik a grafit gömbösítését eredményezı reakció. Erıteljes MgO-tartalmú füst 

képzıdik. A magnézium kihozatal megfelelı.  

− merítıharangos módszer: ennek során a gömbösítı kezelıanyagot merítıharang segítségével 

a folyékony fürdı aljára nyomjuk. Az eljárás jelentıs mennyiségő MgO-tartalmú füst 

képzıdésével jár. 

− Georg-Fischer-eljárás: alkalmas színmagnézium bevitelére. Az eljárás lényege, hogy a 

hosszúkás konverter fenékrészén kialakított kamrába helyezik a gömbösítı kezelıanyagot, a 

fémet beöntik a vízszintes helyzető üstbe, ezután az üstöt függılegesre állítják, így a 

kezelıanyag nagy metallosztatikus nyomás hatására a fürdı kén- és oxigéntartalmával lép 

reakcióba, lehetıvé téve a gömbgrafit képzıdését. 
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− bélelt huzalos kezelés: ebben az esetben a poralakú magnézium tartalmú kezelıanyagot egy 

porbeles huzal formájában adagolják a folyékony fémbe, így hatását fokozatosan fejti ki, 

elmaradnak a robbanásszerő reakciók. 

− átöntéses (imconod) eljárás: a folyékony fém a kezelıanyagot tartalmazó kamrán folyik 

keresztül, amiben folyamatosan reakcióba lép a kezelıanyaggal, és mire átfolyik a kamrán, a 

kezelés megtörtént. Az eljárás kismértékő füstképzıdéssel és kevés látható fényjelenséggel 

jár együtt. 

A kezelést követıen az öntésnek 10-15 percen belül meg kell történnie, különben – a magnézium 

oxidációja miatt – a gömbösítı hatás megszőnik.  

Szemcsefinomító beoltás 

A vasöntvények megfelelı szilárdságának eléréséhez szükség van a lehetıleg egyenletes, finom 

kristályszerkezetre, amit kristálycsíra képzı beoltással érünk el. A beoltó anyagok széles 

választékúak, rendszerint ferroszilícium bázisú kalciumot, alumíniumot, karbont, báriumot  

tartalmaznak. A kezelıanyagok bevitele sokféle módon történhet: 

− adagolás a csapolócsatornára 

− adagolás öntéskor a fémsugárra 

− a beoltóanyagot tartalmazó porbeles huzal formájában adagolva 

− a formában lévı beömlırendszerbe helyezve 

Nemvas fémötvözetek tipikus kezelései 

 A nemvas fémek ötvözeteit csaknem minden esetben valamilyen fémkezelési eljárásnak kell 

alávetni. Jellemzıen gáztalanítani, szemcsefinomítani és zárványtalanítani kell. Egyes esetekben 

(így rézötvözeteknél) dezoxidáció is szükség van. Az alábbiakban a legjellemzıbb eseteket említjük 

meg. 

Alumíniumötvözetek 

 Az alumíniumötvözetek olvasztásakor részben a levegı nedvességtartalmából, részben a 

betétanyagok esetleges hidrogéntartalmú szennyezıanyagaiból (olaj, víz) a folyékony fém hidrogént 

vesz fel. Minél nagyobb hımérséklető az olvadék, minél hosszabb ideig tartják hın, annál nagyobb 

lesz az oldott hidrogén mennyisége. Az oldott gázok a fém hőlése, illetve dermedése közben 

kiválhatnak, és az öntvény falában gázhólyagokat hozhatnak létre. Az alumíniumötvözetek 

olvadékait az öntést megelızıen gáztalanítani kell. A jelenleg legszélesebb körben alkalmazott 
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gáztalanítási eljárás inert vagy aktív gázok impeller segítségével történı bevitelébıl áll, melynek 

során a forgó impellerbıl kiáramló gáz az olvadékban buborékokat hoz létre, az oldott hidrogén 

bediffundál a buborékokba, és ezekkel együtt távozik a fürdıbıl. Az öblítı gáz tipikusan nitrogén, 

valamint argon és klór keveréke. A klór egészségre káros gáz, viszont hatásosan alkot vegyületeket 

az alumínium szennyezıivel, és az így létrejövı reakciótermékek felúsznak a salakba. Különbözı 

gáztalanító kezelısók alkalmazásával egyéb gáztalanítási eljárások is léteznek. A sókat tabletták 

formájában kell a fémfürdıbe juttatni.  

A módosítás (nemesítı adalékok alkalmazása) és a szemcsefinomító beoltás szintén fémkezelés. A 

nemesítı adalékok többnyire a nátrium vagy stroncium, amelyek az eutektikum szemcseméretét 

csökkentik azáltal, hogy a szilícium atomok diffúzióját akadályozzák, így az olvadék néhány fok 

túlhőléssel kristályosodik, ezért finomabb szemcséjő szövetszerkezetet fog létrehozni. 

Szemcsefinomító adalékként titánt, titán-bórt vagy cirkont adagolnak. A kezeléseket a gáztalanító 

mővelettel azonos kemencében vagy üstben végzik el. Az alumínium ötvözetekben képzıdött 

szilárd zárványok eltávolítására folyósító adalékokat alkalmaznak, amelyek vegyületet alkotva a 

szennyezıdésekkel, koagulált zárványként vagy folyékony zárványként felúsznak a salakba, 

ahonnan eltávolíthatók.  

Magnéziumötvözetek 

 A magnéziumötvözetekre nem jellemzı a hidrogén oldása. Jellemzı viszont oxidok 

képzıdése, ezért a magnéziumötvözetekhez gyakran oxidációt gátló adalékokat alkalmaznak. Ilyen  

a berillium, amit általában 5% berillium tartalmú alumínium segédötvözet formájában adagolnak. 

Az olvadék maradó berillium tartalma kb. 15 ppm legyen. A berillium vegyületei rendkívül 

mérgezıek, így az oxidáció megakadályozására alkalmasabbak a védı-, illetve a fürdı felületét 

módosító gázok. Ezek közé tartozik a CO2-levegı-SF6 gázkeverékek, amelyek védı „bırt” hoznak 

létre a folyékony magnézium felületén. Ma is gyakran alkalmaznak egyes öntödékben erısen 

mérgezı SO2 gázt a fürdıfelület védelmére. A magnézium öntvényeket homokformába is öntik, a 

formázókeverékbe inhibítorként kénport adagolnak. A keletkezı SO2 gázt el kell szívni, majd  

semlegesíteni kell. A magnéziumfürdı tisztítása történhet tisztítósókkal, argon hordozógázzal 

bejuttatott klór gázzal vagy klórvegyületekkel. Hasonlóan alkalmasak a fürdı tisztítására alkáli-

vagy ritkaföldfém kloridok és fluoridok, így a szilárd zárványok eltávolíthatóak. A magnézium 

ötvözetek szemcséit cirkon vagy hexa-klóretán adagolásával finomíthatjuk. A hexa-klóretán 

mérgezı vegyület. 

Rézötvözetek 
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 Az olvadt réz és ötvözetei oldják a hidrogént és az oxigént. Forrásuk fıként a levegı 

nedvességtartalma, illetve a betétanyagon található szennyezések. A rézötvözeteket dezoxidálni 

kell. A dezoxidációt foszfor adagolásával végzik, amit réz-foszfor segédötvözet alakjában lehet 

bevinni. Szóba jöhet még magnézium, mangán, kalcium, szilícium és bór adagolása is. A hidrogén 

eltávolítása a rézötvözeteknél is inert gázzal, buborékok képzésével, hasonlóan az alumínium 

ötvözetekéhez, történik. A szilárd zárványok eltávolítására az ötvözet összetételétıl függıen 

megválasztott adalékokat alkalmazunk, amik védıréteget hoznak létre a fürdı felületén, ezzel az 

oxidációt, így – sárgaréznél - a cink veszteséget és a hidrogénfelvételt megakadályozva. 
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1.6 Forma- és magkészítés 

 

 Az önvények gyártásához – ami alakadó technológia, a fémnek folyékony állapotban ad 

alakot – öntıformára van szükség. Az öntıformák két típusa az elveszı és a tartós formák. Az 

elveszı formák egyszer használatosak, minden egyes öntvény gyártásához ismételten elıállítandók. 

Az elveszı formák különféle alap- és kötıanyagú homokkeverékekbıl, de kerámiából is 

készülhetnek. A tartós forma azt jelenti, hogy többször lehet, bizonyos esetekben több százezerszer 

(cink nyomásos öntıszerszám) felhasználni. A tartós formák többnyire fémbıl készülnek 

(öntöttvasak, acélok, rézötvözetek). Kisebb jelentıségő tartós formák anyaga szilikongumi. Az 

öntvények belsı üregeinek kialakítását különbözı homokkeverékekbıl elıállított magokkal 

végezzük. A formaüregek létrehozásához minta készleteket használnak. A mintakészletek anyaga 

lehetnek: fa (kisebb sorozatok), mőanyagok vagy fémek. A magokat magszekrény segítségével 

gyártjuk, ezek szintén fából, mőanyagból vagy fémbıl készülhetnek. A minták lehetnek elveszı 

minták is, azaz egyszer használatosak. Ilyenek a precíziós öntészetben használatos viaszminták, 

amelyeket a forma elkészítése után a forma üregébılkiolvasztanak, majd a viaszt regenerálás után 

újra felhasználják. Más esetekben poliuretánhabból gyártott mintákat alkalmaznak, az öntés során 

kiégnek, ezáltal égési füstgáz képzıdik.  

Az öntödei formázó- és maghomok keverékek általában három fontos összetevıt tartalmaznak: 

− tőzálló alapanyagot, amely minden esetben megfelelı tőzállóságú és szemcseszerkezető 

homok 

− kötıanyagot, amelynek feladata, hogy a homokszemcséket összetartsa, így egyúttal az 

öntvény megfelelıen méretpontos határoló felületeit is létrehozza. A kötıanyagok lehetnek 

fizikai vagy kémiai kötésőek 

− adalékanyagok, amelyek arra szolgálnak, hogy a formázó- és maghomok keverék 

tulajdonságait befolyásolják. 

1.6.1 Öntödei homokok 

 Az öntödei homokokkal szemben támasztott követelmények közül az egyik legfontosabb a 

megfelelı tőzállóság. A különbözı ötvözetek öntéséhez célszerő az arra a célra legalkalmasabb 

homok kiválasztása úgy, hogy  ne csak a technológiai, hanem a gazdaságosság követelményeinek is 

megfeleljen. Szükség van arra is, hogy a homokoknak megfelelı szemcsealakja, megfelelı 
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szemcseszerkezete legyen, azaz optimális granulometriai tulajdonságokkal rendelkezzenek. A 

használt öntödei homokkeverékek jelentıs része újrahasznosítható. 

Kvarchomok 

A kvarchomok (SiO2) a legáltalánosabban használt homok típus. A gránit mállásterméke. A 

homokokat rendszerint másodlagos, harmadlagos lelıhelyekrıl  bányásszák. A többszörös 

áttelepülés miatt a szemcsék többé-kevésbé legömbölyödött, általában krumplihoz hasonló 

formájúak. Öntödei homok céljára legalább 98% SiO2-tartalmú kvarchomok alkalmas. Minél 

kevesebb a szennyezı, annál jobb a tőzállóság. A kvarchomok olvadáspontja kb. 1750 °C. Az 

allotróp kristályosodási módosulatai eltérı sőrőségőek, ezért a kvarchomok halmaz lineáris 

hıtágulása kb. 1,5%. Az öntészetben használatos kvarchomokok szemcsemérete tipikusan 0,1-0,6 

mm közé esik. A szemcseszerkezet egyébként szabványosított, ennek megfelelıen 1, 2, illetve 3 

alkotós homokokat alkalmaznak az öntödékben. A felhasználás során aprózódhat, por képzıdhet. 

Sőrősége 2,65 g/cm3. 

Kromit homok 

 A kromit homok tulajdonképpen egyfajta krómérc, aminek a jellemzı összetétele 

FeO.Cr2O3, gyakran magnézium- és alumíniumoxidot, egyéb szennyezıket tartalmaz. Az 

olvadáspontja így kb. 1800 °C (tiszta állapotban 2180 °C lenne). A hıvezetése 25%-kal jobb, mint a 

kvarchomoké, a pH-ja 7-10 között van, ezért alkalmas a nagy mangán tartalmú acélok öntésére. 

Sőrősége 4,3-4,6 g/cm3. 

Cirkon homok 

 A cirkon homok fı alkotó eleme a cirkonszilikát (ZrSiO4). Szennyezı alkotókat tgartalmaz, 

sőrősége 4,4-4,7 g/cm3, olvadáspontja >2000 °C, a hıvezetése 30%-kal jobb, hıtágulása sokkal 

kisebb,mint a kvarchomoké. A kis hıtágulás miatt alkalmas a precíziós öntészeti kerámiák 

készítésére. Az ára több, mint tízszerese a kvarchomokénak, így klasszikus értelemben vett 

homokformát nagyon ritkán készítenek belıle. A homokformázás esetén többnyire formabevonó 

anyag tőzálló szemcséiként alkalmazzák.  
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Olivin homok 

 Összetétele: magnézium-vas szilikát (MgFe)2SiO4. Olvadáspontja kb. 1800 °C, sőrősége 

3,2-3,6 g/cm3, pH-ja kb. 9. Hasonlóan a kromit homokhoz korlátozottan alkalmas sav katalízises 

kötıanyagok esetén. Kiválóan alkalmas az acélöntvények öntésére.  

Egyéb formázó „homokok” 

 Formázóhomokként bizonyos esetekben tőzállóanyag ırleményeket is használnak. Ilyen a 

samott és a króm-magnezit ırlemény. Általában nagymérető, egyedi gyártású, fıként acélöntvények 

formáinak elkészítéséhez használják. A formákat öontés elıtt általában ki kell égetni, hogy a 

kötıanyaguk víztartalmát eltávolítsuk.  

1.6.2 Kötıanyagok 

 A formázó- és maghomok keverékek kötıanyagait két csoportba oszthatjuk: a fizikai és a 

kémiai kötéső kötıanyagokra. A kémiai kötéső kötıanyagoknak sok változata ismert, szintén két 

csoportra oszthatók: a szerves és szervetlen kötıanyagokra. Egy adott öntvénytípushoz mindig ki 

kell választani a gyártásához szükséges formázó- és maghomok keveréket, és ebben 

kulcsfontosságú a megfelelı kötıanyag.  

Fizikai kötéső kötıanyagok 

Bentonit 

A bentonit a dioktaéderes szmektitek agyagásvány csoportjába tartozó lemezes kolloid 

szerkezető agyagásvány. Vízadagolás hatására – a vizet jól adszorbeálja – szerkezete fellazul, géles 

állapotba kerül, aminek következtében a homokszemcséket megfelelıen össze tudja kötni. 

Természetes agyagtartalmú homokokat régen is használtak öntödei formák készítésére. Ezek 

minısége azonban nehezen kézben tarható – és különösen nagy agyagtartalom esetén – fıként 

szárított formák készítésére alkalmas. A tömeggyártás céljainak ez nem felel meg. A bentonit 

kötıképessége sokkal jobb, mint az egyéb agyagoké, ezért kötıanyagként elegendı 6-10%-ot a 

homokba keverni ahhoz, hogy megfelelı szilárdságú formákat készíthessünk. A bentonitos 

formázókeverék valójában mesterséges agyagkötéső formázókeverék. A bentonit nem 

bányaállapotban, hanem megfelelı elıkészítés (ırlés, aktiválás, esetleg adalékolás) után kerül 

felhasználásra, így a tulajdonságai jól szabályozhatók, kézben tarthatók és garantált minıségben 

biztosíthatók. A bentonit kötéső formázókeverék fıként szárítás nélkül, ún. nyers bentonitos 

formázókeverékként használatos. A bentoniton és homokon kívül tartalmaz vizet és a 
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felhasználástól függıen karboaddittív adalékot. Bentonitos formából szárított forma is készülhet 

(elsısorban nagymérető acélöntvények gyártására). A bentonit kb. 620 °C környezetében elveszíti 

szerkezeti vizét és irreverzibilisen átalakul. Megszőnik a kötıképessége, ezért rendszeres pótlására 

van szükség. A bentonitos formázókeverék frissítéssel körfolyamatban újrahasznosítható. A 

bentonit pH-ja 9-10, ezért kötıképességére a maganyagokból felszabaduló savas jellegő összetevık 

negatív hatással vannak.  

Sókötések 

A ’90-es évek végén, a 2000-es évek elején már ipari méretekben is használható sókötéses 

technológiákat fejlesztettek ki. Az eljárások alapja, hogy az alaphomokot sőrő sóoldattal keverik 

össze, amin meleg levegıt fúvatnak át: a kikristályosodó só összeköti a homokszemcséket. 

Kötıanyagként különbözı sókat, mint a Mg2SO4, ,adalékokként ma még nem publikus anyagokat 

használnak. A formák és fıleg magok nagy elınye, hogy az öntvényrıl illetve öntvénybıl  

vízoldással eltávolíthatók. Ezek az eljárások akkor alkalmazhatók, ha a képzıdı sós víz megfelelı 

kezelése és visszajáratása megoldható. Üzemszerően használják alumínium hengerfej öntödékben 

hengerfej magok elıállítására. 

Kémiai kötéső kötıanyagok 

 A kémiai kötıanyagok két fı csoportra, a szervetlen és a szerves kötıanyagok csoportjára 

oszthatók. A szervetlen kötıanyagok (vízüveg, cement, foszfát) elınye, hogy viszonylag olcsók és 

kevésbé környezetterhelı hulladékokat produkálnak, mint a szerves kötıanyagok, ugyanakkor öntés 

után sem veszítik el a szilárdságukat, így az öntvények tisztítása nehzeebb. A szerves kötıanyagok 

elınye azon túl, hogy megfelelı méretpontosságot és felületi minıséget lehet velük elérni, hogy 

öntés után – mivel a kötıanyag általában nagyrészt kiég – az öntvénytisztítási mőveletek jóval 

egyszerőbbek a többi maghomok keverékhez képest. 
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4. táblázat Kémiai kötéső kötıanyagok áttekintése 

 

 

A kémiai kötéső kötıanyagokat a 4. táblázat foglalja össze. A táblázat együtt tartalmazza három 

csoportra osztva a szervetlen  és szerves kötıanyagokat. A felül látható csoport az önkötı típusú 

kötıanyagokat tartalmazza, ami azt jelenti, hogy az alaphomokba belekeverjük a kötıanyag minden 

elemét, ezután elkészítjük a formát és megvárjuk, hogy a kötés létrejöjjön. A második (középsı) 
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csoport azokat az eljárásokat tartalmazza, amelyek esetén a formázó- és maghomok keverékbe nem 

minden a kötéshez szükséges összetevıt kevernek be, ezért a forma, illetve a mag elkészítése után a 

magon, illetve formán még valamilyen gáznemő összetevıt kell átfújni, hogy a kötést létrehozzuk. 

Ezek egy része reagens, mint a CO2 gáz, más része katalizátor, mint a trietil-amin gáz. A harmadik 

(alsó) csoport a különbözı meleg magszekrényes eljárásokat tartalmazza. Ezekre általában az 

jellemzı, hogy az alaphomokba bekeverjük az összes szükséges alkotóelemet, és a kötés folyamatát 

úgy gyorsítjuk fel, hogy a keveréket elımelegített magszekrénybe vagy mintalapra gravitációsan 

vagy sőrített levegı segítségével juttatjuk. Bizonyos mértékig kivétel a HARDOX eljárás, mert 

azon túl, hogy meleg magszekrényt (kb. 80-90 °C) alkalmazunk,  SO2 gáz átfúvására is szükség 

van. 

5. táblázat 

Kötés módja Kötıanyag Formaméret Magkészí-
tés 

Kötési 
hım. 

Bontási 
idı Ötvözet Széria-

menny. 

Hidegen kötı furán közepes-nagy kevés 10-30 °C 10-120 
perc 

vas+ 
nemvas kicsi-nagy 

 fenol nagy nem 10-30 °C 10-30 
perc 

vas+ 
nemvas kicsi-nagy 

 poliuretán 
(pepset) kicsi-közepes kevés 10-30 °C 5-60 

perc 
vas+ 

nemvas kicsi-nagy 

 rezol 
(alfaset) kicsi-nagy kevés 10-30 °C 5-400 

perc 
vas+ 

nemvas kicsi-nagy 

 
szilikát 
(önkötı 
vízüveg) 

közepes-nagy nem 10-30 °C 1-60 
perc 

vas+ 
nemvas 

kicsi-
közepes 

Gázátfúvással 
kötı 

fenol/furán 
(hardox) kicsi igen 10-30 °C <60 s vas+ 

nemvas mindenhez 

 poliuretán 
(cold-box) kicsi igen 10-30 °C <60 s vas+ 

nemvas mindenhez 

 rezol 
(betaset) kicsi igen 10-30 °C <60 s vas+ 

nemvas mindenhez 

 akril/epoxi 
(isoset) formát nem igen 10-30 °C <60 s vas+ 

nemvas mindenhez 

 
szilikát 

(vízüveg 
CO2) 

kicsi igen 10-30 °C <60 s vas+ 
nemvas mindenhez 

Melegen kötı száradó olaj kicsi igen 180-240 °C 10-60 
perc vas kicsi 

 warm-box ritkán igen 150-220 °C 20-60 s vas közepes-
nagy 

 hot-box ritkán igen 220-250 °C 20-60 s vas közepes-
nagy 

 croning formát igen igen 250-270 °C 120-180 
s 

vas+ 
nemvas nagy 
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A 5. táblázat a különbözı kémiai kötéső formázástechnológiákat, a hozzájuk tartozó tipikus 

formaméreteket, magkészítési sorozatnagyságokat, a kötési hımérsékleteket és idıtartamokat, 

valamint a tipikus ötvözetcsoportokat hasonló csoportosításban mutatja be. 

Adalékanyagok 

Karboadditív adalékok 

A nyers bentonitos formázókeverékekhez gyakran adagolnak karboaddittív anyagokat. Ilyen például 

a kıszénliszt,  petrolkoksz por vagy különbözı olajszármazékok. Az adagolás célja, hogy: 

− redukáló atmoszféra képzıdjön a forma-fém határfelületén, amely akadályozza az öntvény 

felületi oxidációját. Ennek végeredménye a jobb felületi minıség. 

− megakadályozza az öntvény anyagának penetrációját azáltal, hogy grafit filmet hoz létre és 

ezáltal csökkentse a fém beszivárgását a forma pórusaiba. A végeredmény ez esetben is a 

jobb felületi minıség. 

− csökkentse az öntvény felületére tapadt formázókeverék mennyiségét, amely elısegíti az 

öntvény felületének tisztítását. 

Az adalékanyagok hátránya, hogy öntés során PAH (policiklikus aromás hidrokarbon) vegyületek 

képzıdnek. Acélöntészeti célokra a karboaddittív anyagok a karbonfelvétel miatt nem adagolhatók.  

Mezıgazdasági eredető adalékok 

 Ezeket az adalékokat  a nyers vagy szárított bentonitos formázókeverékekhez adagolják, a 

korszerő öntödékben ma már ritkábban használatosak. A dextrin és a melasz a formázókeverékre 

többféle hatást gyakorolnak. Egyfelıl javítják a formázókeverék pképlékenységét, a vízmegtartó 

képességét (különösen a kézi formázó üzemekben fontos), és mivel pépes állagúak, ezért öntéskor, 

illetve ez után csökkentik a forma tágulásos hibáit, ui. a homokszemcsék dilatációját „elnyelik”. A 

forma-fém határfelületén elégésük közben inert, illetve redukáló gázatmoszférát hoznak létre, ami 

az öntvény felületi minıségét javítja. Hasonló célból szulfit lúgot is szoktak adagolni. A fent 

említett adalékokat fıként acélöntödékben alkalmazzák, mivel ezekbıl a karbonfelvétel rendkívül 

csekély. Hátrányuk az erıs szagterhelés, valamint az, hogy növelik a bentonitos forma 

vízszükségletét, vízoldásúak, így a gázhólyagos selejt képzıdés veszélyét medgnövelik. 

Egyéb adalékok 
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 A kémiai kötéső formázókeverékekhez is alkalmaznak adalékokat. A vízüveg kötéső 

formázó- és maghomok keverékek visszamaradó szilárdságát szervetlen, mint a mészkı, valamint 

szerves, mint a cukor, adalékokkal csökkenthetjük. A gyantakötéső héjformázásban a kalcium-

sztearát adagolásával a magszekrényekben lévı kis falvastagságú üregeket is jól kitöltjük. Ennél az 

eljárásnál a homokkeverékbe Fe2O3 vasoxidot is adagolnak a kvarchomok térfogat változásából 

adódó eresség kiküszöbölésére. 

1.6.3 Beömlırendszer, táplálórendszer és szőrı rendszerek 

A beömlırendszer funkciói és tulajdonságai: 

1. a folyékony fémet bevezeti a formaüregbe, miközben biztosítja a megfelelı fémáramlást 

azért, hogy a hidegfolyásos hibák elkerülhetık legyenek 

2. megakadályozza a salak és egyéb idegen anyagok bekerülését a formaüregbe 

3. ezen folyamatok közben: 

3.1 lehetıleg ne jöjjön létre turbulens áramlás,  

3.2 ne erodálódjon a magok, illetve a forma felülete, 

3.3 megfelelı hımérséklettér jöjjön létre öntéskor, illetve az öntvény dermedése 

közben, illetve 

4. valamint a beömlırendszer könnyen eltávolítható legyen. 

A különbözı ötvözetek tipikus salakszerő szennyezıdéseinek mennyisége és minısége eltérı. A 

szürke öntöttvas jellemzıje a kemencében vagy az öntıüstben képzıdött salak besodródása, 

ugyanakkor nem jellemzı, hogy az öntvény anyagában oxidációs zárványok képzıdnek. A 

gömbgrafitos öntöttvasban zárványként megjelenhetnek a magnézium-szilikát, illetve magnézium-

szulfid zárványok. Az alumínium öntvényeknél tipikus a felületi oxidfilm képzıdése, ami 

besodródhat az öntvény falába. Az acélöntvények anyaga hajlamos az oxidációra és a 

salakképzıdésre. Az acélokban salakzárványok a folyékony fém felületén lévı salakból, a kemence 

falazatából, az üst falazatából, valamint dezoxidációs termékek formájában jelenhetnek meg, ezért 

az öntvények beömlırendszerébe gyakran különbözı szőrıket nelyeznek el, amelyek többnyire 

kerámiából készülnek, ritkábban acéldrót hálóból, üveg- vagy kvarcszövetbıl állnak. 

1.6.4 Forma- és magkészítés bentonitos formázókeverékbıl 

 A különbözı formázókeverékekbıl történı formakészítés, valamint a magkészítés mővelete 

is a következı alapvetı mőveletekbıl áll: elıször alakot kell adni – megfelelı tömörség mellett – a 

formázó-, illetve maghomok keveréknek, ezt követıen pedig az alakot már fölvett formát, illetve 
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magot szilárdítani kell, hogy a felvett alak átadódhasson a folyékony fémnek és ez mindaddig 

fennmaradjon, amíg az öntvény meg nem szilárdul. Ez vonatkozik a bentonitos formázókeverékekre 

is, azaz a formázókeveréket elıször laza állapotban a mintalapra kell juttatni, miközben egy 

ideiglenes keret – szekrény nélküli formázás esetén -vagy egy formaszekrény tartja össze a 

formázóhomokot. A bentonitos keverékeknél a szilárdítás egy fizikai mővelet, ez pedig a tömörítés. 

A tömörítési mővelet többféle lehet: lehetséges kézi döngölı, vagy kézi légdöngölı segítségével. 

Ezt nevezzük kézi formázásnak. Ezt fıként a kis sorozatú, valamint a nagy öntvények gyártásánál 

alkalmazzák.  

A gépi formázás többféle tömörítési módszerrel lehetséges: 

− tömörítés préseléssel 

 

a           b 

11. ábra Tömörítés felsı (a) és alsó (b) préseléssel  

1: présfej, 2: mintalap, 3: présdugattyú, 4:nyomólap, 5: formaszekrény 

 

Ez esetben a mintát tartalmazó mintalapot nekinyomjuk egy présfejnek, így a homok tömörödik. Az 

eljárás elınye, hogy gyors, zajtalan és viszonylag egyszerő. Hátránya, hogy mély formák esetén a 

mintalap környezetében nem tömörödik a homok megfelelıen, ezért fıként a kevésbé mély formák 

készítésére alkalmas.  
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− rázva préselés 

 

12. ábra Résvezérléső rázvapréselı formázógép mőködésének vázlata 

1: mintalap, 2: gépasztal, 3: formaszekrény, 4: vezetıcsap, 5: rázó dugattyú, 6: levegı beömlı, 7: 

ütésamortizáló dugattyú, 8: alsó légkamra, 9: tekercsrugó, 10: ütközı felület, 11: présdugattyú, 

12: préshenger, 13: préslap, 14: ütközı 

Dinamikus tömörítı hatást eredményez úgy, hogy az ütésamortizáló dugattyú (lásd 12. ábra) 

periodikusan, alulról felfelé ütéseket mér a gépasztalra, ezáltal a mintalapra, miközben a felülrıl a 

homok felületére nyomódó présfej ennek ellene tart. Ezáltal a forma a mintalaphoz közeli régiókban 

lesz a legtömörebb. Ilyen módszerrel a mély formák is kiválóan tömöríthetık. A módszer hátránya, 

hogy zajos és a szerkezete valamivel bonyolultabb, mint a présgépeké, valamint kevésbé 

termelékeny.  

− impulzív (air impact) módszer 
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13. ábra Air-impact tömörítés mőködésének sematikus vázlata 

1: laza bentonitos formázókeverék, 2: tömörítı kamra, 3: szelep, 4: szelepház, 5: indító szelep, 6: 

sőrített levegı tartály 

A módszer azon alapszik, hogy egy puffer tartályból nagy keresztmetszető szelepen keresztül egy 

igen nagy levegıimpulzust bocsátunk, a formaszekrényben lévı laza bentonitos formázókeverékre, 

amely a pórusokon áthaladva a levegı közegellenállásából származó erıhatás segítségével a 

mintalap felé mozdítja a homokszemcséket, így a forma kellıen tömör lesz, kivéve a legfelsı 

homokréteget, amelyet vagy le kell húzni, vagy után kell tömöríteni. A technológia elınye, hogy 

gyors, zajtalan és egyenletes tömörségeloszlást hoz létre a formában.  

Más eljárások is vannak (pl. homokrepítı gépek), de ezek jelentısége viszonylag kicsi. 

Bentonitos formázókeverékekbıl csak a nagy öntvényekhez készülnek magok, többnyire kézi 

formázó eljárásokkal. Ezek a módszerek lényegében megegyeznek a formakészítési módszerekkel.  

A kész formákat egyes esetekben fekecselés, azaz formabevonó anyag használata nélkül, más 

esetekben formabevonás, fekecselés után használják fel. A formabevonó anyag lehet pl. grafitbázisú 

(fıleg vasöntvényeknél), más esetekben cirkónium-szilikát, vagy timföld bázisú (pl. acélöntvények 

esetén). 
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1.6.5 Forma- és magkészítés vegyi kötéső formázó- és maghomok keverékek 

alkalmazásával 

 Kémiai kötéső homokkeverékekbıl mind formákat, mind magokat készíthetünk. Sok 

esetben a forma magokból épül össze. Minden kémiai kötéső formázókeverékre jellemzı, hogy az 

alakadáshoz itt is szükséges egy optimális tömörség. Ezt a tömörítést biztosítani lehet kézi-, vagy 

mechanikus, illetve pneumatikus módszerekkel. Ezt követıen kell a szilárdulást eredményezı, 

általában polimerizációs folyamatnak lehetıleg rövid idın belül végbemennie. Ezt a folyamatot 

mutatja be a kikeményedési karakterisztika. 

 

14. ábra Kikeményedési karakterisztika 

Minden kémiai kötéső keverék esetén fontos, hogy a kötési folyamat akkor gyorsuljon fel, mikor 

már a formázó- és maghomok keveréknek alakot adtunk. A 4. táblázatban az elsı csoportban 

szerepelnek az önkötı keverékek, ezekre jellemzı, hogy az alakadás elıtt a homokkeverék minden 

eleme már össze van keverve. Ezért a szilárdulási folyamatnál csak az idıtényezı játszik szerepet. 

Az ilyen keverékek miután bekerültek a magszekrénybe, vagy a mintalapra, viszonylag lassabban 

nyerik el a szilárdságukat. A kikeményedési karakterisztikájuk viszonylag hosszú kikeményedési 

folyamatot tartalmaz. Ezek a keverékek alkalmasak a nagyobb magok, illetve formák készítésére.  

A 4. táblázat második csoportjába tartozó kötıanyag típusok esetén az alakadás után egy 

gázelárasztás hozza létre a kötéshez szükséges katalitikus hatást, vagy kémiai folyamatot, amely a 

szilárdulást hirtelen felgyorsítja. Ez az eljárás bonyolultabb berendezéseket igényel, mint az önkötı 
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rendszerek, azonban sokkal jobban irányított folyamatot eredményez, így idıszükséglete is 

rövidebb.  

A 4. táblázat harmadik csoportjába tartoznak az ún. meleg szekrényes eljárások. Ezekre az jellemzı, 

hogy a szilárdulási folyamatot az gyorsítja fel, hogy a formázó-, illetve maghomok keveréket egy 

meleg mintalapra, vagy meleg magszekrénybe juttatjuk (általában sőrített levegı segítségével). 

Ilyenkor vagy katalitikus hatás, vagy kémiai reakció játszódik le, aminek eredményeként a 

polimerizációs folyamat gyorsan végbemegy. 

A következıkben röviden áttekintjük az egyes kémiai kötıanyagokat tartalmazó formázó- és 

maghomok keverékek néhány specifikus tulajdonságát. 

Vízüveges kötéső homokkeverékek 

 A vízüveges kötéső formázókeverékek nagy elınye a mőgyanta kötésőekkel szemben, hogy 

kevésbé környezetszennyezıek és általában olcsóbbak. Ugyanakkor hátrányuk, hogy öntés után a 

magoknak viszonylag nagy lehet a visszamaradó szilárdsága. Ezt a visszamaradó szilárdságot 

különbözı adalékanyagok segítségével lehet csökkenteni. Ezek lehetnek szerves (pl. cukor)vagy 

szervetlen (pl. mészkıliszt) adalékok. A különbözı fémötvözetekhez eltérı vízüveg minıségeket 

kell alkalmazni kötıanyagként, tehát más vízüveg kell az acélöntvényekhez, más a 

vasöntvényekhez és ismét más a könnyőfémekhez. A kötıanyag tartalom a vízüveges keverékekben 

általában 3-6 m/m%. A vízüveg egyik fontos minıségi mutatószáma, az ún. modul (SiO2/Na2O). Az 

öntészeti vízüvegek esetén a modul célszerően 2,5-2,8 közé kell, hogy essen. A vízüveges 

keverékbıl készült formák és magok kötését kétféle módon lehet biztosítani: 

− átfúvás CO2 gázzal: a CO2 gáz hatására a vízüveg szétbomlik és eközben Na2CO3 (szóda), 

NaHCO3, valamint Si(OH)4 képzıdik. Az Si(OH)4 szervetlen polimert képes létrehozni, 

amely a homokszemcséket összeragasztja, így létrejön a kötés. A fúvatási idınek optimuma 

van, ez kb. 1 perc. Túlfúvatás esetén a szilárdság csökken és a mag, vagy a forma 

tárolhatósága romlik. A szén-dioxidos átfúvatási technológiával nem célszerő nagymérető 

formákat és magokat készíteni, mert a tökéletes átfúvatás szinte lehetetlen. Ilyen esetekben 

önkötı vízüveges keverékeket használnak.  

− észteres önkötı eljárás: az önkötı vízüveges keverékekbe többnyire folyékony észtert 

kevernek. A kötési folyamat során glicerol és ecetsav képzıdik, ennek hatására pedig ismét 

létrejön a gél állagú kötıanyag (kovasav gél). Ezzel a módszerrel kiválóan lehet nagymérető 

formákat és magokat is készíteni, amelyeket fıleg acélöntészeti célokra használnak. 
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Hidegen kötı, önkötı mőgyantás eljárások 

 Ezeknél az eljárásoknál a térhálósodási folyamat azonnal elkezdıdik (még a homokkeverı 

gépben), amikor az utolsó komponens is belekerült a keverékbe. Ez azt jelenti, hogy a keverés 

idıpontjától a mag-, illetve formakészítés bejezéséig egy viszonylag szők idıablak áll 

rendelkezésre. Ha ezt túllépik, a homokszemcse felületén olyan mértékig kikeményedik a 

mőgyanta, hogy a forma, illetve a mag szilárdsága nagymértékben lecsökken és a homokkeverék 

használhatatlanná válik és hulladékot képez. A leggyakrabban alkalmazott eljárások a következık: 

− furángyanta savkatalízissel: a furángyanták a legrégebben használt olyan mőgyanták, 

amelyet öntészeti kötıanyagként alkalmaznak. A furángyanta jellegzetessége, hogy savas 

pH-jú közegben viszonylag gyorsan (10-20 perc alatt) térhálósodik. Többféle furángyantát 

alkalmaznak: 

o a tisztán furfurilalkohol bázisú gyantát  

o a karbamid-formaldehid-furfurilalkohol bázisú furángyantát 

o fenol-formaldehid-furfurilalkohol bázisú furángyantát 

o karbamid-formaldehid-fenol-furfurilalkohol bázisú furángyantát 

o rezorcinol-furfurilalkohol bázisú furángyantát. 

 

A karbamid tartalmú változatok olcsóbbak, viszont a karbamid miatt jelentıs nitrogén tartalmuk 

van. Ezek vasöntészeti célra alkalmasak, de acélöntészeti célokra nem. Acélöntészeti célokra a 

nitrogénmentes furángyanta rendszerek alkalmasak. Ezekhez a mőgyantákhoz gyakran szilán 

adalékokat is kevernek, amely javítja a kötıanyag tulajdonságait. A kötéshez szükséges sav 

rendszerint tömény foszforsav, vagy PTS (para-toluol-szulfonsav). A hideg furános technológiával 

a viszonylag hosszú kötési idı miatt fıként nagymérető magokat és formákat célszerő készíteni.  

 

− fenol gyanta savkatalízissel: a fenolgyantát szintén az 1950-es évek óta használják az 

öntödei gyakorlatban kötıanyagként. A hidegen kötı fenolgyantás rendszerekben a savas 

pH-t biztosító sav rendszerint PTS, vagy benzol-szulfonsav, amelyekbe kis mennyiségő 

kénsavat is adagolnak. Ezt a kötıanyagrendszert is fıként a nagyobb formák és magok 

készítésére használják és valamennyi ötvözettípus esetén alkalmas. A kötési folyamat 

sebessége erısebben függ a környezeti hımérséklettıl, ezért kissé bizonytalanabb, mint a 

furángyanta esetén. Ezért az üzemek „nyári” és „téli” savkatalizátort alkalmaznak. 

Ugyanakkor ez a gyantatípus a többihez képest olcsóbb. 
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− poliuretán-izocianát rendszer piridin katalizátorral: ez az eljárás gyakorlatilag bármilyen 

forma- és magkészítési célra alkalmas kivéve az acélöntvények gyártását, mivel viszonylag 

könnyen elreped és tőlyukacsosságot is okozhat. A repedékenység csökkenthetı vas-oxid 

adagolással, az öntvény tőlyukacsossága csökkenthetı, vagy megszüntethetı az így készült 

formák és magok kiszárításával. A térhálósodási folyamat alapja egy poliaddíciós reakció, 

amely a fenolgyanta és az izocianát között jön létre. A folyamatot piridin származék 

katalizálja. Ennek eredménye a poliuretán szerkezet. Ez a kötıanyag rendszer rendkívül 

érzékeny a vízre, ezért sem az alaphomok, sem a kötıanyag nem érintkezhet vízzel, mert 

heves reakcióba lépne az izocianáttal.  

 

− rezolgyanta észter kötésgyorsítóval: ez a kötıanyag tipikusan a kis- vagy közepes sorozatú 

gyártásra alkalmas. A legtöbb fémötvözet esetén használható. Különösen elınyös a 

könnyőfém öntvények magjaiként, mivel könnyen eltávolítható az öntvénybıl. Mivel nem 

tartalmaz nitrogént, acélöntvények esetén is elınyös a használata. Ez a mőgyanta egy alkáli 

fenol-rezol oldat és ez lép reakcióba a folyékony észterrel. A reakció eredménye egy instabil 

komplex, amely gélesedik. Ez a komplex felbomlik és térhálós szerkezetet hoz létre. A 

kötési idı az észter adagolásának mennyiségével nem szabályozható. Ennek a kötıanyag 

rendszernek a kikeményedésére az jellemzı, hogy a keverés befejezése és ezt követıen a 

forma, illetve mag elkészítése után viszonylag alacsony a szilárdsága, a tárolás közbeni 

utókeményedésekor azonban a jelentısen megnövekszik. 

Mőgyantakötéső gázelárasztásos kötıanyag rendszerek 

 A mőgyantakötéső gázelárasztásos kötıanyag technológiák alapvetı jellemzıje, hogy a 

homokkeverék kötıanyaga megkevert állapotban magára hagyva csak nagyon lassan térhálósodik. 

A térhálósodást ezért gázelárasztás segítségével kell felgyorsítani. Az alapvetı folyamat az, hogy 

elıször megtörténik az alakadás (pl. a homokkeverék belövése a magszekrénybe), ezt követıen 

pedig megtörténik a gázelárasztás, amelynek eredményeként a kötıanyag kb. 5-20 s alatt 

térhálósodik, azaz megköt. 

Rezol (alkalikusan kondenzált mőgyanta) CO2 kötéssel 

 Ezt az eljárást viszonylag szők körben alkalmazzák. A mőgyanta ez esetben alkalikus 

fenolgyanta, amelynek nagyjából 14 a pH-ja. Az átfúvott CO2 gáz a jelenlévı vízzel szénsavat 

képez, ezáltal lecsökkentve a rendszer pH-ját, aminek következtében létrejön a térhálósodás.  



 

54 

Cold-box (aminnal szilárdított fenol-uretán) 

 Ez az eljárás nagyon nagy mértékben elterjedt, a mőgyantás magok gyártásának több, mint 

50%-át teszi ki. Ezzel az eljárással kismérető és nagymérető (kb. 100 kg-ig) magokat, esetleg 

formákat is lehet készíteni. Az öntvények felületi minısége és méretpontossága nagyon jó. A 

magok könnyen üríthetıek és a használt homok jól regenerálható. Ezek a tulajdonságok az okai 

annak, hogy a felhasználása rendkívül széleskörő. Ebben a kötıanyag rendszerben fenolgyanta és 

poli-izocianát közötti reakció eredménye a megszilárdult (térhálósodott) poliuretán, amely a 

homokszemcséket összeköti. Ez a reakció azonban lassan zajlana le, ezért katalizátor szükséges a 

felgyorsításához. Katalizátorként a következı aminok alkalmazhatók:  

− trietil-amin 

− dimetil-etil-amin 

− dimetil-propil-amin 

− dimetil-izopropil-amin 

 

Az amint gız alakban nitrogén, vagy CO2 vivıgáz segítségével kell átfújni a magon. Ennek 

eredményeként a térhálósodási reakció 10-15 s alatt végbemegy. Az izocianát összetevı miatt a 

rendszerbe nem szabad víznek bekerülnie. A kötési folyamat után a mag pórusaiban maradt 

amingızt ki kell öblíteni, általában levegı segítségével. Ennek idıszükséglete 10-15-ször hosszabb, 

mint a kötési idı. Az egész folyamatnak természetesen zárt rendszerben kell történnie, az üzem 

légterébe nem kerülhet ki amingız. A kötés és az átöblítés során a magból távozó amingızt kénsav, 

vagy foszforsav fürdın kell átbuborékoltatni, ami az aminokat leköti. A szokásos mőgyanta 

mennyiség a homok tömegéhez képest 1-2%, gyanta:izocianát arány 1:1. Az üzemi gyakorlatban 

alkalmazott aminmennyiség a keverék tömegéhez viszonyítva kb. 0,1%.  
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Rezol (alkalikus fenolgyanta) metilformiát kötéssel 

 Ennek az eljárásnak a gyakorlatban használt neve a Pep-set eljárás. Az alkalikus fenolgyanta 

reakcióba lép a gızfázisú metilformiáttal, ennek során a mőgyanta elıször gélesedik, végsı 

szilárdságát az utókeményedés során éri el. Ennek az eljárásnak a költsége viszonylag magas és 

fıként magkészítésre használják. A regenerálása is viszonylag nehéz, ennek ellenére szívesen 

alkalmazzák, mert nagyon könnyen eltávolítható az öntvényekbıl. További elınye, hogy nem 

repedékeny, így az öntvény eressége, illetve a mag repedése miatti egyéb problémák kevéssé 

jellemzıek, nem okoz tőlyukacsosságot és kicsi a szagterhelése. Rendkívül alkalmas a könnyőfém 

öntészeti alkalmazásokra, valamint az acélöntvényekhez. A metilformiátot tipikusan kb. 80 °C-os 

levegı vivıgázzal fújják át a magon. A kötés után itt is szükséges a metilformiát gız kiöblítése a 

mag pórusaiból, valamint ezt követıen savfürdıben történı leválasztása.  

SO2 gáz segítségével történı kötésgyorsítás 

 Az SO2 gázelárasztásos technológiák azon alapulnak, hogy a homokkeverékbe savas 

katalízissel kötı mőgyantát, valamint oxidálószert (valamilyen peroxidot, pl. hidrogén-peroxid) 

kevernek. Az átfúvott SO2 gáz SO3–dá oxidálódik, amely a rendszerben jelenlevı vízzel kénsavat 

hoz létre. Ez biztosítja a gyors térhálósodáshoz szükséges savas pH értéket. A SO2-t inert 

vivıgázzal célszerő átfújni a magon, ez általában CO2, vagy nitrogén lehet. Az elárasztó gáz nem 

szobahımérséklető, hanem 40-50 °C-ra van elımelegítve. Az ezt követı átöblítés pedig célszerően 

80-90 °C-os levegıvel történik. Ennél az eljárásnál tipikusan furángyantát, vagy epoxigyantát 

(esetleg akrilgyantát) használnak.  

Furángyanta SO2 kötéssel 

 Ezt az eljárást fıként a kis és közepes öntvények gyártásánál célszerő alkalmazni a forma és 

magkészítésre egyaránt, a legkülönfélébb ötvözetek esetén. A kéntartalmú katalizátor 

befolyásolhatja a gömbgrafitos öntöttvasak szövetszerkezetét a felület közelében. Elınye, hogy a 

megkevert homok felhasználhatósági ideje viszonylag hosszú, a formák és magok mechanikai 

tulajdonságai jók, az üríthetısége megfelelı és nem okoz repedékenységet. Az SO2 gáz használata 

viszont emissziós problémákat okozhat. Ehhez a technológiához kb 80% furfurilalkohol tartalmú 

furángyanta alkalmazása a legmegfelelıbb. Oxidálószerként vagy hidrogén-peroxidvagy szerves 

peroxid alkalmazása célszerő. A gázelárasztásos periódust követıen ez esetben is átöblítés 

szükséges ( a maradék SO2 gázt vízben el lehet nyeletni). 

Epoxigyanta SO2 kötéssel 
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 Ennek az eljárásnak nagyon sok elınye van. A homokkeverék jól tömörödik, a megkevert 

homok feldolgozhatósági ideje hosszú, ezért a maglövı gépek lövıfejét ritkán kell tisztítani. Jók a 

mechanikai tulajdonságai, nincs nitrogéntartalma, nem képzıdik fenol, vagy formaldehid, valamint 

jó az üríthetısége, nem képzıdnek repedések. Egyetlen hátránya, hogy viszonylag drága eljárás. 

 

Melegen kötı eljárások 

 A melegen kötı eljárásokra az jellemzı, hogy a kötéshez szükséges minden összetevıt 

tartalmazó homokkeveréket meleg magszekrénybe, vagy meleg mintalapra juttatjuk, általában 

sőrített levegı segítségével, bizonyos esetekben gravitációsan. A megfelelı hımérséklet hatására 

egyik esetben egyszerően csak felgyorsul a térhálósodási folyamat (furán gyanta, fenol gyanta), más 

esetben a folyamat összetettebb, mert a meleg hatására elıször egy, a polimerizációt lehetıvé tevı 

kémiai folyamat játszódik le és ez indítja el a gyors térhálósodási folyamatot. Ezeknél az 

eljárásoknál gyakorlatilag csak fém minták és magszekrények használhatók. Ezek drága. A kellı 

mértékő átmelegedés szükségessége limitálja a magok és a formák vastagsági méreteit, ugyanis a 

szelvény középsı régiói túlságosan hosszú idı múlva kötnének meg megfelelıen, illetve az ésszerő 

kötési idı alatt nem kötnének meg. Elsısorban a nagy sorozatok gyártása esetén gazdaságos. A 

hıenergia egyre drágább, ezért ennek az eljárásnak a volumene csökken a gázelárasztásos 

rendszerek javára. Miközben a homokkeverék felhevül, a mőgyanták és a katalizátorok jelentıs 

mennyiségő, többnyire mérgezı anyagokat emittálnak, pl. ammónia, formaldehid, stb. A 

szagterhelés is viszonylag jelentıs.  

Hot-box eljárás 

 Jóllehet a hot-box csak meleg szekrényt, esetünkben meleg magszekrényt jelent, az öntészeti 

terminológia ebbe a csoportba a furán-, illetve a fenolgyanta kötéső melegszekrényes eljárásokat 

sorolja. A hot-box eljárás esetén, akár furángyantát, akár fenolgyantát használunk, a keverék 

gyantatartalma 1,2-3 m/m%. Tipikusan 1,7-1,8%. Az adagolt térhálósodást segítı katalizátor (pl. 

PTS, stb.) átlagosan 20% a gyanta tömegszázalékában kifejezve. A magszekrények elımelegítési 

hımérséklete átlagosan 200-230 °C. A hımérséklet emelése gyorsítja ugyan a kötés folyamatát, 

azonban a mag felülete ilyen esetben károsodhat. A katalizátor sokféle savas jellegő anyag lehet pl. 

szervetlen savak ammóniumsói, néha karbamidadalékkal, amely csökkenti a szabad formaldehid 

tartalmat, vagy az elıbb említett PTS. A mag repedékenységének csökkentésére adagolható vas-

oxid, a tulajdonságok javítására szilánok, vagy szilikonolaj. A magok méretpontossága és 
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szilárdsága megfelelı, a gyártási folyamat paramétereit gondosan szabályozni kell. Fıként kicsi és 

közepes mérető magok készítésére alkalmas. 

Warm-box eljárás 

 Ez az eljárás alapjaiban ugyanolyan, mint az elıbb tárgyalt hot-box eljárás, a különbség 

abban van. hogy a furángyanta minısége más, mint a hot-boxnál, tipikusan 70% furfurilalkohol 

tartalmú. A kötéshez szükséges katalizátor réznek a szulfonsavas sója, amely vagy vízben, vagy 

alkoholban van feloldva. Ez azt eredményezi, hogy a kötés felgyorsításához szükséges hımérséklet 

csak 150-170 °C, ami 15-20%-os energiamegtakarítást jelent a hot-box eljáráshoz képest. 

Ugyanakkor a gyanta és a katalizátor is drágább. 

Croning eljárás (héjformázás és -magkészítés) 

 Ez az eljárás alapvetıen különbözik az összes többi eddig tárgyalt eljárástól, ugyanis ez 

esetben egy külön üzemben kell a homokkeveréket elkészíteni. Az elkészült homokkeverék 

szemcséinek a felületén szobahımérsékleten szilárd gyantafilm, valamint különbözı adalékok 

találhatók. Az alkalmazott mőgyanta egy novolak típusú fenolgyanta, amelyre jellemzı, hogy a 

formaldehid-fenol arány kisebb, mint 1. A homok felületén lévı gyantabevonat ezen kívül tartalmaz 

még hexametilén-tetramint, kalcium-sztearátot, valamint sok esetben vas-oxid, vagy szilícium-

karbid por adalékot. Ez utóbbi kettı adalék a héjformák és –magok hı hatására bekövetkezı 

repedési valószínőségét csökkenti. A kalcium-sztearát adalék a homokszemcsék egymáshoz képesti 

elcsúszását, a homok „folyékonyságát” növeli, így a vékonyfalú magok készítését elısegíti. A 

legfontosabb adalékanyag a hexametilén-tetramin, amely - miután a homokkeveréket a kb. 280 °C-

os magszekrénybe, vagy mintalapra juttatták – szétbomlik ammóniára és formaldehidre, a 

formaldehid beépülve a mőgyanta molekuláiba létrehozza a térhálósodást. A folyamat során, mikor 

a homok felmelegedik a magszekrény, vagy mintalap hımérsékletére, a mőgyanta megolvad, 

összeragasztja a homokszemcséket és közben megy végbe a fent említett polimerizációs folyamat. 

Látható tehát, hogy kötés közben ammónia, formaldehid és egyéb szerves anyagok juthatnak a 

légtérbe. Ez az eljárás igen jó méretpontosságot és felületi minıséget biztosít az öntvénynek. A 

mageltávolítás vasötvözetekbıl készült öntvények esetén általában könnyő, vékonyabb falú 

öntvények esetében azonban gyakran nem ég ki megfelelıen, ezért ilyenkor a mageltávolítás 

nehézségekkel jár (pl. Al-öntvényeknél). A kész, elıbevonatos homok néhány hónapig jól tárolható 

anélkül, hogy a felhasználhatósága romlana. 

Kerámiaformák 
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 Az öntvénygyártási technológiákon belül viszonylag kisebb mennyiséget képvisel, viszont 

nagyon fontos azoknak az öntvényeknek a csoportja, amelyek nagy méretpontossággal készülnek 

kerámiaformákban. Ezek egy része viaszkiolvasztásos eljárással készül, melynek során elıször egy 

viasz mintát kell elkészíteni, ún. viaszprésszerszám segítségével. A viaszt pépes állapotban ebbe a 

présszerszámba kisebb, vagy nagyobb (50 bar) nyomással préselik be. Zsírtalanító mosás után 

mártásos és ezt követı szórásos technológiával 6-8 kerámia réteget visznek fel a viasz mintára. 

Ezek anyaga cirkónium-szilikát, illetve molochit tőzálló mátrixú tőzálló szemcsék, valamint 

általában etil-szilikát bázisú kötıanyag. Az etil-szilikát hidrolizál és a képzıdı, kocsonyás állagú 

kovasav gél (szilícium-hidroxid) összeköti a szemcséket. A viaszt kiolvasztják forró vízben, vagy 

autoklávban, a kerámiát kiégetik (1100-1200 °C-on) és még forró állapotban beleöntik a fémet. A 

fém kihőlés után a kerámiát el lehet távolítani és ebbıl hulladék lesz.  

A kerámiaformáknak egy másik típusa, az ún. Show-eljárás, melynek során nem viaszmintát 

használnak, hanem egy elımintát, aminek a segítségével homokformát készítenek, amely nagyobb 

mérető, mint a végleges, valódi forma. Ezt ráhelyezik a valódi minta mintalapjára, akkor az 

elıforma és a minta között megfelelı vastagságú rés lesz és ezt töltik fel mullitból és etil-szilikátból 

álló, sőrőnfolyós állagú formázó kerámiakeverékkel. Az etil-szilikát hidrolízise során az alkohol 

elpárolog, a nyers kerámia réteg elıször kocsonyás állagú lesz, majd megszilárdul. Ekkor a minta 

kivehetı. Ezután az alkoholt meg lehet gyújtani, az így részben kiégetett kerámiát esetleg tovább 

lehet szárítani, majd a fémet a kész formába le lehet önteni. A kerámiaréteg többször nem 

használható formázási célra, ezért hulladékká válik. A támasztó homokréteg visszajáratható.  

1.6.6 Formabevonó- és formaleválasztó anyagok 

 Az öntvények jelentıs részénél fontos a felületi minıség. A felületi minıséget jelentısen 

lehet javítani az elveszı formák és magok felületének bevonásával, azaz fekecselésével. A fekecsek 

mennyisége a formázóanyaghoz képest rendkívül csekély, ezért ezek emissziós hatása azokéhoz 

képest nem jelentıs. Különbözı típusú fekecseket alkalmaznak, pl. grafitos fekecset (amelynek fı 

alkotórésze a poralakú grafit, plusz megfelelı kötıanyag), hasonlóképpen cirkonbázisú, illetve 

timföld bázisú fekecseket is alkalmaznak. Kötıanyagként adagolható ezekhez vízüveg és/vagy 

bentonit, vagy alkoholban oldható kötıanyag.  

A nyomásos öntészetben leválasztó anyagokat használnak, amelyekkel minden egyes öntési 

ciklusban le kell fújni a nyomásos öntıszerszám felületét. Ezek lehetnek víz-, vagy szerves oldószer 

bázisúak, a szárazanyag tartalmuk 1,5-2,5%.  



 

59 

A kokillaöntészetben mázanyagokat használnak, amelyeket többnyire ecseteléssel hordanak fel a 

kokilla felületére (kokillamáz). Megfelelı idıközönként javítani kell az így felvitt réteget.  

A fekecsek és a leválasztóanyagok felvihetık a forma felületére ecseteléssel, porlasztásos szórással, 

vagy bemártással. Ez esetben az emisszió lehet permet, vagy elpárolgó oldószer. Ugyanez 

vonatkozik a leválasztóanyagokra is.  
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1.7 Formázóanyag körforgalom az öntödében 

 

 A formázó- és maghomok keverékekbıl egyszer használatos formák készülnek. Ugyanakkor 

a formázókeveréket magát nem egyszer használják fel, hanem a korszerő öntödék igyekeznek a 

használt formázó- és maghomok keverékeket (a továbbiakban homokkeverékek) minél nagyobb 

hatékonysággal újrahasznosítani. Ennek nyilvánvalóan környezetvédelmi és gazdaságossági okai 

vannak. A környezetvédelmi oka az, hogy a használt homokkeverékek (fıként a mőgyanta 

kötésőek) veszélyes hulladéknak minısülnek és deponálásuk igen költséges, másrészt az új homok 

beszerzése egyre költségesebb. Ennek az az oka, hogy nincs túl sok helyen öntészeti célokra is 

alkalmas homoklelıhely, valamint az elıkészítési mőveletek (mosás, osztályozás, szemcseszerkezet 

beállítása) egyre többe kerül, ezért a homokok újrahasznosítási költségei ellenére az újrahasznosított 

homok lényegesen olcsóbb, mint az új homok. Az újrahasznosítási technológiai folyamat a 

különbözı homokkeverék típusoknál eltérı, ezért külön kell tárgyalni ezeket. 

1.7.1 A bentonitos formázókeverékek újrahasznosítási folyamata 

 Az öntödei formák igen nagy része bentonitos formázókeverékekbıl készül. Ezeknek egy 

kis része (nagymérető öntvények) szárított forma, a döntı többség nyers bentonitos forma. A nyers 

bentonitos formában 6-10% bentonit, 3-4% víz és 0-2% karboaddittív adalék van. A formák 

készítése alapvetıen úgy történik, hogy mintára, vagy mintalapra juttatott formázókeveréket 

tömöríteni kell, amely így megfelelı szilárdságú lesz és a minta eltávolítása, valamint a magok 

behelyezése és a formafelek összezárása után a fémet bele lehet önteni. Öntés során, illetve utána a 

formafal közeli helyeken a forma anyaga a bentonit irreverzibilis kiégésének (>620 °C) 

hımérsékletére hevül. Az így kiégett bentonit a továbbiakban használhatatlanná válik. Ugyanígy 

kiég a karboaddittív anyagok jelentıs része is ebben a zónában. A folyamat végeredményeként 

használati ciklusonként tehát kiégett bentonit, kiégett adalékanyag és részben porméretővé vált 

homok szennyezi a formázókeveréket. Ennek mennyisége annál több, minél nagyobb az öntvény 

falvastagsága, hımérséklete, valamint minél nagyobb a fém-homok arány a formában. Az 

elıbbiekbıl az is kiderül, hogy a homokkeveréknek csak egy része megy teljesen tönkre, más része 

újra felhasználható marad. Ezért a bentonitos formázókeverék az öntödékben körforgalomban 

járatható úgy, hogy körforgási ciklusonként leválasztjuk belıle a használhatatlan alkotórészek 

zömét és az így jelentkezı veszteségeket minden ciklusban pótoljuk. Ez azt jelenti, hogy minden 

ciklusban kikerül a rendszerbıl egy olyan keverékhányad, amely a hányóra kerül. Az elıbb leírt 

folyamatot nevezzük frissítésnek. Ha a körfolyamatba olyan mőveleteket is beiktatunk, amelyek 
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során a formázóhomok felületét megtisztítjuk a szennyezıdésektıl, portalanítjuk, újraosztályozzuk, 

az így visszanyert homokot regenerátumnak nevezzük, a folyamat pedig ez esetben 

homokregenerálás. A homokszemcsék felületén nehezen eltávolítható tapadványok is 

képzıdhetnek. Ilyenek pl. az elkokszosodott adalékanyagok, illetve a bentonit (amely bázikus 

jellegő) és a homokszemcse között nagyobb hımérsékleten létrejövı üveges fázis, amelyet oolitnak 

neveznek. Ezeket csak regenerálás során tudjuk eltávolítani a homokszemcsék felületérıl.  

 

15. ábra A bentonitos formázókeverék újrafeldolgozási folyamata 

 

A 15. számú folyamatábra egy bentonitos formázókeverék tipikus újrafeldolgozási rendszerét 

mutatja be. A visszatérı homok vasötvözetek öntése esetén mindig tartalmaz vasdarabokat, kiégett 

és összetapadt rögöket, valamint ha az öntvényben mőgyantás, vagy vízüveges magok voltak, akkor 

azok maradványait is. Ezért a visszatérı homok feldolgozási rendszerében (a formaürítés után) 
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következhet egy mágnesekkel történı vasleválasztás (elektromágnesek segítségével), egy rögtörési 

mővelet (e kettı sorrendje ellentétes is lehet), ezután egy ismételt vasleválasztás, majd a rögök 

osztályozása és az össze nem tört rögök visszajuttatása a rögtörı mővelethez. Ezen mővelet után 

célszerő egy hőtési mővelet beiktatása. Ennek az az oka, hogy – különösen az intenzív termeléső 

öntödékben – a körben járó homoknak nincs kellı ideje lehőlni 40 °C alá (ez az a körülbelüli felsı 

határérték, amellyel még a keverıgépbe továbbítható a homok és használható keverék készülhet). 

Ezután alapvetıen kétféle mővelet következhet be: az egyik a rögtört hőtött homok tárolása további 

felhasználás és keverékkészítés elıtt, vagy a teljes mennyiség továbbítása egy regeneráló 

rendszerbe, vagy a visszatérı homok csak egy részének továbbjuttatása regeneráló rendszerbe. A 

regeneráló rendszer többféle lehet: lehetséges ún. száraz regenerálás, ahol szárítómővelet után (max. 

1,5% víztartalomig), porleválasztás és ezt követı felületkoptató mővelet segítségével megtisztítjuk 

a homokszemcsék felületét. Ezután következik a regenerátum, illetve a csak frissített homok 

összekeverése, bemérése és a keverıgépbe adagolása. A veszteségek pótlásához mindenképpen 

szükséges újhomok, amelyet abban az esetben kell csak szárítani, ha az valamiért nedves (pl. 

megázott, vagy nedvesen szállították). A bentonit veszteség pótlása úgyszintén bemérés és adagolás 

után történik legtöbbször a keverıgépben és hasonlóképpen az adalékanyagok adagolása is a 

bentonithoz hasonlósan történhet. A korszerő bentonitok esetén gyakori, hogy a karboaddittív 

adalékanyagot a szállító cég elıre hozzákeveri a bentonithoz. Ilyenkor tehát ez a legutóbbi mővelet 

elmarad. A fent leírt veszteségpótló mővelet azonban másként is végbemehet.  

Az elızıekben egy olyan technológiát mutattunk be, amelynél az új homokot, bentonitot és 

adalékanyagot abba a keverıbe adagolják, amelyben a visszatérı homokot is újrakeverik. Ilyen 

körülmények között azonban a vizes, pépes állagú bentonit nehezen keverhetı el tökéletesen a 

keverıben, ezért a legjobb megoldás (amennyiben lehetıség van rá), az új, frissítı keveréket egy 

külön keverıgépben készítik el és ezt a keveréket adagolják a visszatérı homok keverıgépébe, így 

sokkal homogénebb keveréket lehet készíteni. Mivel a bentonitos keveréket legtöbb esetben görgıs 

keverıgépekben készítik, a kész keverék laza rögöket fog tartalmazni, amelyeket a formakészítés 

elıtt célszerő egy lazító mőveleten is végigvinni. A kész keveréket szükség esetén lehet tárolni, a 

formázótéri tárolóba szállítani és ezután következhet a formakészítési mővelet. A bentonitos 

formákat részben formaszekrény segítségével, részben ún. szekrény nélküli formázástechnológiával 

lehet elkészíteni. 

1.8 Öntvénytisztítás, - kikészítés 
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 Az öntvény dermedése és megfelelı mértékő lehőlése után következı mővelet a formaürítés. 

Ennek során az öntvényt elválasztják a formától. Tartós formák esetén ez egy kilökési mővelet és 

általában nem jár jelentısebb emisszióval. Elveszı formák esetén a formaürítés a forma 

széttörésével jár és ennek során por, gázok, gızök emittálódnak. Ezt követıen a következı fıbb 

mőveletek elvégzése szükséges (a sorrend nem mindig teljesen azonos): 

− a beömlı és tápláló rendszer eltávolítása 

− az öntvényre tapadt formázóanyag és magmaradványok eltávolítása 

− fáncok, dudorok eltávolítása 

− kisebb hibák javítása 

− kikészítés (köszörülés, csiszolás, méretellenırzés stb.) 

− elıkészítés esetlegesen hıkezelésre, felületbevonásra stb. 

A beömlı és tápláló rendszer eltávolítása történhet: 

− letöréssel, préseléssel („stancolás”) 

− mechanikus, vagy lángvágással 

− főrészeléssel (pl. könnyőfémeknél) 

A homokeltávolításra többféle módszer alkalmas (mind a felületrıl, mind a magmaradványok 

eltávolítása esetén): 

− nagynyomású vízsugárral 

− szemcseszórással 

− ultrahanggal stb. 

Kikészítés: köszörülés, csiszolás különféle módszerekkel. 
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2. Anyag- és energiafogyasztás az öntödékben, tipikus emissziók 

 

 Az elızı fejezetekben röviden áttekintettük az öntvénygyártás folyamatát, valamint a tipikus 

olvasztástechnológiai berendezéseket és mőveleteket, a leggyakrabban használt formázóanyagokat 

és formázástechnológiákat. Ezekre az ismeretekre építve tekinthetjük át a különbözı technológiai 

mőveletekkel kapcsolatos emissziós forrásokat, emissziókat és hulladékokat. A 16. ábrán 

összefoglalva mutatjuk be az öntödékre jellemzı anyag- és energiaáramlási folyamatot.  

 

16. ábra Az anyagáramlás sematikus áttekintése az öntödékben 

Az ábrából kiderül, hogy igen összetett anyagáramlások, illetve körfolyamatok zajlanak le egy 

öntödében. Az anyagforgalmon kívül jelentıs az energiafelhasználás mennyisége is, amelynek 

szintén emissziós hatása van. A gyártási folyamat során létrejön zajemisszió, vízszennyezés, 

levegıszennyezés, szilárd állapotú hulladékok képzıdnek, a környezetet szagterhelés éri, valamint 

emisszióként jelenik meg hıhatás, különféle gızök, valamint meleg víz.  

Ezt követıen tekintsük át az öntöde különbözı technológiai egységeinek a tipikus emissziós 

hatásait.  
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2.1 Az olvasztómővek emissziója 

 

 A különbözı fémek olvasztása esetén az emissziók részben hasonlóak, részben eltérıek, 

ezért célszerő ezeket az emissziós hatásokat nagyvonalakban ugyan, de csoportosítva tárgyalni. 

 

2.1.1 Vas- és acélöntészeti olvasztókemencék emissziója 

 A 6. táblázatban az olvasztókemencék fıbb adatai és emissziós tulajdonságai vannak 

összefoglalva. 

A táblázatból kitőnik, hogy a különbözı olvasztókemencéknek különbözı elınyei és hátrányai 

vannak, ezért egy beruházás megtervezésekor igen gondosan kell eljárni, hogy mind technológiai, 

mind gazdasági, mind pedig környezetvédelmi szempontból megfelelı döntéseket lehessen hozni.  

6. táblázat Vas- és acélöntészeti kemencék fıbb adatai és emissziói 

Acélöntészet 
Ívkemence Adat megnevezése 

savas bélés bázikus 
bélés 

Tégelyes 
indukciós 
kemence 

Energiaforrás elektromos elektromos elektromos 

Átlagos hıtechnikai hatásfok, % 60-70 60-70 50-60 

Primér energiaárra vonatkozó 
hatásfok, % 21-25 21-25 15-20 

Fajlagos energia szükséglet, 
kWh/t fém 500-700 500-700 520-800 

Csapolás módja szakaszos szakaszos szakaszos 
Olvasztási mennyiség, t/h    

Kemence befogadó képessége, t 2-50 2-50 0,01-30 

Olvasztási idıtartam, h 1-4 1-4 1-2 
Raffinálási lehetıség lehet lehet nem lehet 
Beruházási költség nagy nagy nagy 

Salak mennyisége, kg/t fém 10-20 10-20 
Porképzıdés, kg/t fém 5-8 0,06-1 

Gáz emisszió kg/t fém 
CO2 eseti függıségő 
CO 7,5-25 (fıvetés) - 

SO2 <1 csekély 

NOx csekély  
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Vasöntészet 
Kupolókemence 

Adat megnevezése Tégelyes 
indukciós 
kemence hidegszeles forrószeles 

forrószeles 
hosszú olv. 
kampány 

koksz 
nélküli  

Energiaforrás elektromos koksz koksz koksz gáz v. olaj 

Átlagos hıtechnikai hatásfok, % 50-60 30-40 40-45 35-45 50-60 

Primér energiaárra vonatkozó 
hatásfok, % 15-20 30-40 40-45 35-45 45-50 

Fajlagos energia szükséglet, 
kWh/t fém 520-800 950-1200 800-900 810-1100 700-800 

Csapolás módja szakaszos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 
Olvasztási mennyiség, t/h  2-10 8-70 8-70 >5 

Kemence befogadó képessége, t 0,01-30     

Olvasztási idıtartam, h 1-2     
Raffinálási lehetıség nem lehet lehet lehet lehet nem lehet 
Beruházási költség nagy közepes nagy nagy közepes 

Salak mennyisége, kg/t fém 10-20 40-80 40-80 40-80 
Porképzıdés, kg/t fém 0,06-1 5-13 4-12 kb. 0,8 

Gáz emisszió kg/t fém 

CO2 
eseti 

függıségő 400-500 350-480 100-120 

CO - lehetséges 0,5-2,5 <10 

SO2 csekély 1-2 <1 tüzelıanyag 
függı 

NOx  <1 <1 kb. 0,5 
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Kupolókemencék emissziója 

 A kupolókemence emissziója jelentıs mértékő és elsısorban levegıszennyezéssel jár. 

Ennek oka, hogy az olvasztáshoz szükséges energiát a koksz elégetésével állítja elı. A 

következı táblázatban látható, hogy az egyes beadagolt anyagféleségek milyen hatást 

gyakorolnak a kimeneti oldalon. 

7. táblázat A kupolókemencék tipikus anyagforgalma 

Bemenı anyagok Távozó anyagok 
fémes betét + ötvözık folyékony öntöttvas, fémtartalmú por 
salakképzık gázok 
energiahordozók (koksz, gáz v. olaj) dioxin 
levegı szerves szennyezık 
hőtıvíz salak 
nedvesség ( a betéten) elhasznált/lekopott tőzálló anyag 

 

Egy vasöntöde hozzávetıleges anyagigénye 1000-kg jó öntvény gyártásához (t): 

 nyersvas és acélhulladék  1,1 t 

 tüzelıanyag    0,3 t 

 falazóanyag    0,2 t 

 saját hulladék   0,5 t 

     2,1 t 

Ebbıl keletkezik (t): 

 folyékony vas   1,5 t 

 salak, maradékvas  0,4 t 

 összes por   0,2 t 

    2,1 t 

Amint az elızıekbıl is láttuk a kupolókemencébe igen sokféle anyag adagolható, ezért a 

fémes betétanyag is gyakran erısen szennyezett (rozsdás, olajos, bevonatok lehetnek rajta, 

belekerülhet föld és egyéb szennyezések), ezen kívül a koksz elégetése biztosítja a szükséges 

hımérsékletet. Mindez jelentıs mennyiségő füst- és porképzıdéssel jár.  

A füstkibocsátás növelı tényezık: 
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− az adag koksz mennyiségének növelése 

− az acélhulladék arányának növelése 

− a fémes betét szennyezettségének növekedése 

− a fúvószél hımérséklet növekedése 

− a fúvószél oxigénes dúsítása 

A fenti szilárd betétanyagon kívül azonban - a példában szereplı 0,3 t koksz elégetéséhez - 

jelentıs mennyiségő - kb. 3000 m3 - levegı befúvása is szükséges, amelynek tömege kb. 3,8 t. 

A képzıdı füstgáz mennyisége természetesen ezzel arányos, amelynek megtisztítása jelentıs 

feladat. A füstgáz portartalma átlagosan 10-11 kg/t vas. A füstgáz portartalmának 

szemcseeloszlása és összetétele a 8. és 9. táblázatokban látható. 

8. táblázat: A kupoló füstgáz portartalmának szemcseméret eloszlása 

Megoszlás % 
Szemcseméret, µm Hidegszeles 

kupolókemence 
Forrószeles 

kupolókemence 
kisebb mint 1000 90-100 95-100 
kisebb mint 500 80-90 90-100 
kisebb mint 200 60-80 65-95 
kisebb mint 100 40-65 40-80 
kisebb mint 50 20-50 30-60 
kisebb mint 20 10-30 20-40 
kisebb mint 10 5-25 15-35 
kisebb mint 5 2-20 10-30 
kisebb mint 2 15-ig 5-20 

 

9. táblázat: A kupolókemence füstgáz portartalmának tipikus összetétele 

Szilícium SiO2 alakban megadva 20-40% 
Kalcium CaO alakban megadva 3-6% 

Alumínium Al2O3 alakban megadva 2-4% 
Magnézium MgO alakban megadva 1-3% 

Mangán MnO alakban megadva 1-2% 
Vas és vas-oxidok Fe alakban megadva 12-16% 

Izzítási veszteség 20-50% 
 

A leginkább egészségkárosító az 5 µm alatti por, mert az a tüdıben lerakódva szilikózist 

okozhat. A füstgáz fı alkotórészei a CO2, a CO, illetve kevesebb, mint 0,05% SO2, max 1% 

hidrogén, kis mennyiségő H2S és ritkán SiF4. Az 10. táblázat tartalmazza a kupoló torokgáz fı 

összetevıinek mennyiségét a kokszfelhasználás és az ehhez tartozó elégetési hatásfok 

függvényében. A felsoroltakon kívül egyes esetekben még nehézfém vegyületek is lehetnek 
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jelen a porban. Egyértelmően látható, hogy a kokszfelhasználás növelése jelentısen növeli a 

CO arányát a füstgázban. Természetesen nem elhanyagolható a CO és egyéb gázok kb. 0,04% 

SO2 kis mennyiségő H2S, ritkán SiF4, valamint max. 1% H2 jelenléte.  

10. táblázat 

Hidegeszeles 
kupolókemence Forrószeles kupolókemence Koksz 

felhasználás Elégetési 
hatásfok CO CO2 N2 

Elégetési 
hatásfok CO CO2 N2 

8,0 70,0 7,0 17,0 76,0 60,0 10,0 15,0 75,0 
10,0 57,0 11,0 14,5 74,5 47,0 14,0 12,5 73,5 
12,0 47,0 14,0 12,5 73,5 37,0 17,5 10,5 72,0 
14,0 38,0 17,5 10,5 72,0 28,0 21,5 8,0 70,5 
16,0 33,0 19,0 9,5 71,5 24,0 23,0 7,0 70,0 
18,0 27,0 21,0 8,0 71,0 19,0 25,5 5,5 69,0 
20, 23,0 23,0 7,0 70,0 16,0 26,0 5,0 68,5 

 

Egy jól mőködı kupolókemence kokszfelhasználása 100-140 kg/t fémadag. A kupolóból 

kilépı füstgáz hımérséklete 900 °C körüli érték. Ha elegendıen magas a CO tartalom, a 

kupoló torokgáz elégethetı és ezzel a fúvólevegıt elı lehet melegíteni. 

Ívkemence emissziója 

 Az ívfényes kemencéket elsısorban az acélöntödékben alkalmazzák, kivételesen 

vasöntödei célokra is alkalmas. A 11. táblázat a bemenı és a kimenı oldal tipikus anyagait 

tőnteti fel. 

11. táblázat Ívkemencék tipikus anyagforgalma 

Bemenı anyagok és energia Távozó anyagok 
fémes betétanyagok folyékony acél 
ötvözık por (fémtartalom, tőzállóanyag tartalom) 
salakképzık gázok (NOx, CO2, CO) 
elektromos energia szerves légszennyezık 
oxigén fémoxid-füst 
elektródák salak (CaO, SiO2 stb.) 

tőzállóanyag veszteség 
 

A tapasztalat azt mutatja, hogy különösen a beolvasztási periódusban nagymennyiségő vas-

oxid emisszió tapasztalható. Az elektromos ív nagy hımérséklete (>3000 °C) miatt nem 

elhanyagolható NOx és ózon is képzıdik. Az ilyen kemencék energia felhasználása kb. 500 

kWh/t folyékony fém. A 12. táblázat a poralapú emisszió tipikus összetételét tartalmazza. 
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12. táblázat Az ívkemencébıl származó por tipikus összetétele 

Összetevı Tömeg % 
FeO+Fe2O3 30-60 

SiO2 5-35 
CaO 1-15 
MgO 0-15 
ZnO 0-16 
Cr2O3 0-8 
MnO 2-10 
Al 2O3 0-5 
MoO3 <1 
NiO <1 
Pb <1 
Cd <0,01 

TiO2 <0,05 
V2O5 <0,05 

Izzítási veszteség 0-4 
 

Indukciós kemencék emissziója 

A tégelyes indukciós kemencéket széleskörően alkalmazzák az öntödékben, 

gyakorlatilag csaknem mindenféle ötvözet olvasztására, elsısorban azonban vas- és 

acélöntvények gyártáshoz. A 13. táblázat mutatja a tipikus bemenı és kimenı anyagokat.  

13. táblázat Tégelyes indukciós kemence tipikus anyagforgalma 

Bemenı anyagok és energia Távozó anyagok 
fémes betét folyékony fém 
ötvözık por 
karbonizáló és salakképzı anyagok szerves és fémtartalmú füst 
elektromos energia CO 
hőtıvíz salak 
 tőzállóanyag veszteség 
 

Ennek a kemencetípusnak az emissziója elsısorban a betét szennyezéseibıl (kenıanyagok, 

rozsda), illetve felületbevonó anyagokból (pl. festék, cinkbevonat stb.) ered. A tégelyes 

indukciós kemencék sokféle méretben készülnek, a néhány kg-ostól a 30-40 tonna 

befogadóképességig. A kismérető kemencék fajlagos energiafelhasználása természetesen 

nagyobb, mint a nagymérető kemencéké, ezért energiafogyasztásra vonatkozó átlagértéket 

nem igazán lehet megfogalmazni. A nagyobb kemencék (több tonna befogadóképességőek) 

kb. 500-700 kWh/t energiát használnak fel. Ezeknek a kemencéknek a hatásfoka 62-75% 

közötti érték. A 14. táblázat bemutat egy tipikus vasöntödei indukciós kemence poremisszió 

összetételt. 
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14. táblázat Vasöntödei tégelyes indukciós kemencébıl származó por kémiai összetétele 

Összetevı Tömeg % 
FeO+Fe2O3 30-70 

SiO2 (függ a falazattól) 5-25 
MnO <5 

Al 2O3 (függ a falazattól) 3-10 
CaO <1 

ZnO (függ a betétösszetételtıl) <5 
Fémoxidok (függ a betétösszetételtıl) <0,1 

Izzítási veszteség 0-10 
 

Az elıbb említett olvasztómőveknél természetesen salakok is képzıdnek, amelyek jelentıs 

részben savas jellegőek, az acélolvasztás esetén lehet savas, vagy bázikus jellegő is. Miután a 

vas- és acélöntészeti salakok elég magas hımérsékleten képzıdnek, ezért megszilárdulás után 

többnyire üvegszerő fázist alkotnak, amelyekbıl legtöbbször kismértékő kimosódás jöhet 

létre. További hulladékot képeznek a használt tőzálló falazat anyagok is minden kemencetípus 

esetén. 

 

2.1.2 Alumíniumolvasztó kemencék emissziója 

 Az alumíniumolvasztó kemencék tipikus tulajdonságait a 15. táblázat foglalja össze. A 

táblázatban közölt adatok jelentısen függhetnek a kemencék sajátosságaitól, a technológiától, 

a karbantartástól, stb. 
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15. táblázat Tipikus alumíniumolvasztó kemencék adatai és emissziói 

Adat megnevezése Forgódobos 
kemence 

Teknıs 
kemence 

Teknıs-aknás 
kemence 

Energiaforrás gáz, olaj gáz, olaj gáz, olaj 

Termikus hatásfok, % 15-40 30-57 35-60 

Primer energiaárra vonatkozó 
hatásfok, % 15-40 30-57 35-60 

Fajlagos energiaigény, kWh/t 600-1250 975-1150 580-900 

Csapolás módja szakaszos szakaszos folyamatos 

Olvasztási kapacitás, t/h 3-10 0,5-30 0,5-4 

Befogadóképesség, t - - 1,5-10 

Olvasztási idıszükséglet, h 2-4 3-4 0,5-1 

Raffinálási lehetıség alig alig alig 

Leégési veszteség, % n.a. n.a. 1-3 

Porképzıdés, kg/t fém n.a. <1 <1 

Porleválasztás zsákos zsákos 
zsákos 

(a nagyobb 
berendezéseknél) 

 

Tégelyes kemence Adat megnevezése 
Olaj v. gázfőtés Ellenállásfőtés Indukciós 

Energiaforrás gáz, olaj elektromos elektromos 

Termikus hatásfok, % 15-40 65 65-70 

Primer energiaárra vonatkozó 
hatásfok, % 15-40 22 22-25 

Fajlagos energiaigény, kWh/t 900-1200 kb. 750 475-640 

Csapolás módja szakaszos szakaszos szakaszos 

Olvasztási kapacitás, t/h 0,1-1,2 0,1-0,4 0,2-25 

Befogadóképesség, t 0,1-1,5 0,1-1,5 0,15-6 

Olvasztási idıszükséglet, h 0,5-1 4-5 0,2-0,5 

Raffinálási lehetıség jó nagyon jó alig 

Leégési veszteség, % 1-2 1-2 1-2 

Porképzıdés, kg/t fém <1 n.a. n.a. 

Porleválasztás általában nincs nem szükséges 
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Teknıs-aknás kemencék 

 Ezeket a kemencéket elterjedten alkalmazzák az alumíniumöntödék, ugyanis a 

hatásfoka megfelelı (kb. 800 kWh/t), a fémleégési veszteség 1-1,2%. A képzıdı salak 

mennyisége kb. 40 kg/t. Ebben a salakban jelentıs mennyiségő fém alumínium (35-35%) is 

található, valamint fémoxidok és kezelısó maradványok.  

16. táblázat Teknıs-aknás kemence anyagforgalma 

Bemenı anyagok és energia Távozó anyagok 
primer ötvözet tömbök és saját visszatérı folyékony alumínium ötvözet 
energia por 
füstgáz NOx, CO 
 használt tőzállóanyag 
 

A 16. táblázatban a teknıs-aknás kemencék tipikus anyagforgalmát, a 17. táblázat pedig a 

fajlagos emissziót tünteti fel. 

17. táblázat Teknıs-aknás kemence emissziói 

Kimenı anyag kg/t Al ötvözet  
Salak kb. 40 30-40% fém Al tartalommal 

Tőzállóanyag veszteség 0,3  
Emissziók kg/t Al ötvözet mg/Nm3 

por 
NOx 
VOC 
SO2 
CO 

0,12 
0,18 
0,12 
0,04 

 

kb. 110 
kb. 110 

 
 

kb. 150 
Pb+Cr+Cu 

Cd+Hg 
As+Ni 

 
0,98 
0,01 
0,03 

 

Tégelyes kemencék 

 A tégelyes kemencéket vagy ellenállásfőtéssel, vagy gáz-, illetve olajégı segítségével 

főtik. A tipikus input és output a 18. táblázatban látható. 

18. táblázat Tégelyes kemencék anyag és energiaforgalma 

Bemenı anyagok és energia Távozó anyagok 
- primer Al ötvözet tömbök, saját 
visszatérı szilárd és/vagy folyékony fém 

folyékony alumínium ötvözet 
por 

- elektromos energia v. gáz/olaj égı  
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Ennél a kemencetípusnál viszonylag magas az energiafogyasztás, kb. 950 kWh/t. A salak kb. 

60 kg/t, a teljes emisszió viszonylag alacsony. 

A tipikus emissziós adatokat a 19. táblázat tartalmazza. 

19. táblázat Tégelyes kemence emissziója 

Kimenı anyag kg/t Al ötvözet 
Salak kb. 61 

Tőzállóanyag veszteség kb. 7 
Emissziók kg/t Al ötvözet 

NOx 
SO2 
VOC 
por 

0,2 
0,04 
0,12 
0,12 

 

2.1.3 Rézötvözetek olvasztása 

 A rézötvözeteket legtöbb esetben tégelyes kemencében olvasztják. Középfrekvenciás 

indukciós kemence is alkalmas a rézötvözetek olvasztására, amelyeknek SiO2 alapú, vagy 

timföld alapú falazata van. A 20. táblázat mutatja be egy tipikus sárgaréz kokillaöntöde 

anyag- és energiaforgalmát.  

20. táblázat Sárgaréz olvasztás tipikus anyagforgalma 

Bemenı anyag és energia Távozó anyag Emisszió kg/t Cu ötvözet 
elektromos energia v. gáz/olaj égı folyékony Cu 

ötvözet 
por 3,9 

rézötvözet tömb, saját visszatérı 
(darabos v. forgács) 

salak kb. 36 kg/t Cu 
ötvözet 

VOC 3,3 

gáztalanító adalék  SO2 0,03 
dezoxidáló adalék  Cu 0,08 
fedısó  Zn 26 

 

A tipikus salakmennyiség 60 kg/t fém. A sárgaréz olvasztásakor, különösképpen ha cink 

adagolás is szükséges, gondosan kell eljárni, ugyanis a cink oxidációjakor nagymennyiségő 

finom, fehér cink-oxid por szennyezés kerülhet a levegıbe.  

2.1.4 Cinkötvözetek olvasztása 

 A cinkötvözeteket (többnyire cink-alumínium, illetve cink-alumínium-réz ötvözetek) 

legtöbbször gázfőtéső, vagy ellenállás főtéső tégelyes kemencében olvasztják. A legtöbb 

cinköntvény nyomásos öntészeti technológiával gyártják. A tipikus energia- és 

anyagforgalmat a 21. táblázat tartalmazza. 
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21. táblázat Zn ötvözet olvasztás tipikus anyag és energia forgalma nyomásos öntödében 

Bemenı anyagok és energia Távozó anyagok 
primer ötvözet tömb (ZnAl4) folyékony ötvözet 
saját visszatérı ötvözet fölzék kb. 30 kg/t Zn ötvözet 
elektromos energia (kb. 700kWh/t) iszap kb. 2 kg/t Zn ötvözet 
 por kb. 1 kg/t Zn ötvözet 

 

2.1.5 Magnézium ötvözetek olvasztása 

 Az ipar, ezen belül fıként a jármőipar jelentıs mennyiségő magnézium ötvözetbıl 

készült öntvényt igényel. Ennek egyik oka a kis sőrőség, így az alkatrészek tömege kb. 30%-

kal kisebb, mintha Al-ötvözetbıl készülne, valamint az, hogy - a mőanyag alkatrészek 

jelentıs hányadával ellentétben – újraolvasztva újrahasznosítható. Ugyanakkor a magnézium 

ötvözetek az olvadt fém hımérsékletén erısen oxidálódhatnak, illetve ha lecseppennek, 

szétfröccsennek, meg is gyulladhatnak. Ezért pl. a forgács beolvasztása elızetes tisztítás és 

összepréselés után célszerő. 

Az olvasztás történhet tégelyes kemencében, védıgáz alatt. A tégely – mivel a magnézium 

ötvözetek csekély mértékben oldják a vasat – készülhet hegesztett acéllemezbıl is. A védıgáz 

lehet SO2vagy SF6 tartalmú. A gyakorlatban leginkább bevált és alkalmazott védıgáz: 50% 

levegı, 49,7% CO2, 0,3% SF6, 5-10 l/perc térfogatárammal. 

A magnézium ötvözetekbıl készült öntvények kb. 90%-át melegkamrás nyomásos öntéssel 

készítik. A fennmaradó 10%-ot homok, vagy gravitációs kokilla öntéssel állítják elı. Ez 

utóbbi esetekben szemcsefinomítás is szükséges, ami hexaklór-etán adalékolással is történhet. 

A különbözı fémek olvasztása során – amint az elızıekbıl kitőnik – sokféle emisszió 

keletkezik. Ezeknek nagy része – ha meghaladja a megengedett mértéket – jelentıs 

egészségkárosító hatású. A 22. táblázat foglalja össze a jelentısebb emissziók maximális 

megengedett értékeit és az egészségkárosító hatásaikat. 
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22. táblázat Fontosabb fémes betétanyagok egészségkárosító hatásai 

Anyag MAK, 
mg/m3 

Az egészség 
veszélyeztetése 

Különös 
óvintézkedés 

1. Fémek (porok, 
gızök)    

alumínium - nincs - 
berillium - tüdıbaj + 

ólom 0,1 gyomor, bélrendszeri 
betegségek, mérgezés + 

króm - bırgyulladások - 
kromit, kromát 0,1 (CrO3) bırgyulladások + 

réz/-por 1/0,1 por elleni védekezés - 

magnézium 6 tőzveszélyes, 
robbanásveszélyes + 

mangán 5 idegrendszer, tüdı, 
légzıszervi károsodás + 

nikkel - bırirritáció + 

szelén 0,1 idegrendszer, mérgezés, 
gyomor és bélbántalom + 

tellúr 0,1 émelygés, rosszullét + 
cinkoxid (füst) 5 láz („cinkborzongás”) + 

2. Egyéb anyagok    

kalcium-karbid - vízzel = acetiléngáz, 
robbanásveszélyes + 

fluor 2,5 nyálkahártya-izgató + 

CO-gáz 33 mérgezés, eszméletvesztés, 
ájulás + 
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3. Az olvasztókemencék légszennyezésének csökkentése 

 Az olvasztókemencék emissziója csökkenthetı egyfelıl a kemence üzemeltetési, ill. 

metallurgiai technológiájának az optimalizációjával, valamint meglévı emissziók 

leválasztásával. Mindkét folyamat erısen függ a kemence típusától és az olvasztott fém – 

különösképpen a betétanyag minıségétıl. 

3.1 A kupolókemence légszennyezésének a csökkentése 

 A kupolókemence természeténél fogva az egyik legnagyobb emissziójú kemence. 

Azon túl, hogy a kibocsátott füstgázokat meg kell tisztítani a pernyétıl és az egyéb poroktól, 

az így fennmaradó gáz további tisztítása és felhasználása is célszerő. Az emisszió lényegesen 

csökkenthetı, ha a fajlagos kokszfogyasztást 400-500 °C-os elımelegített levegı segítségével 

kb. 20-25%-kal csökkentjük, mert így a füstgáz mennyisége is jelentısen csökken. A 

kupolókemencénél gyakran alkalmaznak két fúvósort. Ez a megoldás kb. 50 °C-kal növeli a 

csapolási hımérsékletet, ezért csökkenthetı a koksz felhasználás és így csökken a füstgáz 

mennyisége is. A porkibocsátást csökkentheti, ha a betétanyagok porképzı összetevıket nem 

tartalmaznak. A legtöbb porleválasztó berendezésbe csak hőtött füstgáz vezethetı be (lágy 

acéllemez szerkezetekbe max. 300 °C-os, a zsákos porleválasztókba max. 120 °C-os füstgáz 

vezethetı be). A füstgáz hulladékhıje a levegı elımelegítésére szolgáló hıcserélıben jól 

hasznosítható, egyiedejőleg a durva por leválasztható. (17. ábra) 

 

17. ábra Füstgáz hőtése hıcserélıben 
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A füstgáz vízpermettel is lehőthetı. (18. ábra) 

 

18. ábra Gázhőtés vízpermettel 

Ilyen esetben a forró füstgáz egy részét a nedvesítı kamrán kívül vezetik el, visszakeverik a 

hőtött füstgázba, így elkerülhetı, hogy a nedves port tartalmazó füstgáz a zsákos 

porleválasztót eltömje. A 19. ábrán egy forrószeles kupolókemence, porleválasztó és 

levegıelımelegítı rendszerének sematikus ábrája látható.  

 

19. ábra Porleválasztó rendszer forrószél elıállítással 

A füstgázból elıször vizes mosással és az ezt követı ciklon segítségével leválasztják a port, a 

CO tartalmú gázt elégetik és az így nyert hı segítségével elımelegíthetı a kupoló 

üzemeléséhez szükséges befújt levegı.  
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3.2 Indukciós kemence légszennyezés csökkentése 

 

Az indukciós kemence emissziója viszonylag kicsi, fı forrása a szennyezett betétanyag. 

Az emisszió csökkentése ezzel a ténnyel kapcsolatos, azaz: kerülni kell (vagy elı kell 

hevíteni) a rozsdás, festékes, bevonatolt, olajos fémes betétet, adott esetben tiszta karbonizáló 

anyagot kell használni. Ezen kívül: lehetıleg zárva kell tartani a kemence fedelét, a feltétlenül 

szükséges mértéken túl nem szabad a folyékony fémet túlhevíteni és hıntartani, lehetıleg 

minimalizálni kell a falazat kopását. A levegıszennyezés a tégely peremén történı elszívással 

a leválasztó rendszerekbe továbbítható. Az elszívó vázlata a 20. ábra 

 

20. ábra Peremszívás tégelyes indukciós kemencénél 

A por leválasztása az általában használt porleválasztási módszerekkel történik. Amint 

említettük, minden kemence esetén lényeges emisszió csökkentı hatású a betétanyag 

megfelelı elıkezelése. A betétanyagok közül a forgács az egyik komoly emissziót generáló 

betétanyag, mivel a felületén általában nagy mennyiségő szennyezés található (oxidok, 

kenıanyag, stb.). A 21. ábrán egy forgácselıkészítı berendezés vázlatát mutatjuk be. 
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21. ábra Forgácselıkészítı rendszer vázlata 

Az elızetesen aprított forgácsot forgódobos kemencében szárítják, illetve a felületérıl 

eltávolítják a szennyezıket, a képzıdı füstgázokat elégetik és gázmosó berendezésbe 

továbbítják. A forgács ezt követıen kerülhet beolvasztásra. 

3.3 Ívfényes kemence légszennyezés csökkentése 

 

 Az ívfényes kemence emisszióját elsısorban a metallurgiai technológia 

optimalizálásával lehet csökkenteni: 

− pontos fémbetét és salakképzı adagolás 

− pontos adagvezetés és hımérséklettartás 

− a lehetı legrövidebb adagidı tartása 

− hıveszteség csökkentés (pl. habos salak technológiával) 

A már létrejött emissziót a szokásos rendszerekkel (fıként porleválasztás) lehet leválasztani. 

3.4 Egyéb kemencék légszennyezés csökkentése 

 Általánosságban itt is megfogalmazható, hogy a metallurgiai mőveletek 

pontosságának növelésével és az eljárási folyamat optimalizációjával lényegesen 

csökkenthetı az emisszió. 



 

81 

4. Formákból és magokból származó emissziós hatások 

 

 A formázó- és maghomok keverékbıl a keverékek készítésekor és a kötés során, az 

öntés alatt, az öntvény hőlése közben, a forma ürítésekor és az öntvénytisztító mőveletek 

során képzıdik emisszió. A forma- és magkészítéskor létrejövı emissziós hatásokat a 23. 

táblázat foglalja össze. Ebbıl láthatjuk, hogy mind a homokkeverék készítése (keverése), 

mind a forma- és magkészítés során nem elhanyagolható mértékő emisszió keletkezik.  

23. táblázat A forma és magkészítéskor létrejövı emissziós hatások 

Keverék típus Szilárdítás Emisszió Egyéb környezeti hatás 
nyers bentonitos tömörítés kismértékő, kevés 

porképzıdés 
elzáródott homokkeverék 

héjhomok meleg magszekrény v. 
mintalap 

formaldehid, 
ammónia , fenol, 
aromás vegyületek 

szagterhelés 

rezol-alkáli 
formaldehid gyanta 
1. gázátfúvás 
 
2. önkötı 

 
 

metilformiát átfúvás 
 
észteres kötés 
gyorsítás 

 
 
formaldehid, 
fenol, metil-
formiát 
formaldehid, 
fenol, észterek 

 

fenol-uretán 
1. cold-box 
2. önkötı 

 
amingız átfúvás 
piridin kötésgyorsító 

 
izocianát, amin 
izocianát 

 
szagterhelés 
szagterhelés 

furán 
cold box 
 
 
hot box 

 
savas katalízis 
 
 
meleg magszekrény 

 
formaldehid, 
fenol, furfuril 
alkohol, H2S, 
savgız 
formaldehid, 
savgız, furfuril 
alkohol, fenol, 
ammónia 

 
a gyanta és a sav elegye 
tőzveszélyes 

vízüveg CO2 nincs  
vízüveg-észter észter adalékkal 

önkötı 
észterek  

 

Amikor a formába beleöntik a folyékony fémet, attól függıen, hogy milyen a fém 

hımérséklete, milyen a fém/formázóanyag arány és milyen a formák, magok összetétele, 

jelentıs emisszió jön létre. Ezeket a hatásokat foglalja össze a 24. táblázat. 
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24. táblázat A formázó- és maghomok keverékek kötıanyagaiból képzıdı emissziók az 

öntés, a formaürítés és a homok hőlése során 

Homokkeverék Emissziók Megjegyzés 

nyers bentonitos keverék 
égéstermékek pora (éghetı 
adalékokból), CO, CO2, benzol, 
toluol, xilén 

szagterhelés ( a 
karboadditív adalék 
kéntartalma miatt) 

héjhomok 

égéstermékek pora (a 
széntartalmú összetevık 
tökéletlen égésébıl), CO, CO2, 
fenol, krezolok, xilének, 
ammónia, aldehidek, benzol, 
PAH 

szagterhelés 

rezol-alkáli fenol-
formaldehid kötıanyag 
(gázelárasztásos v. 
önkötı) 

égétermékek pora (az éghetı 
összetevık tökéletlen égésébıl), 
CO, CO2, formaldehid, fenol, 
krezolok, xilének, aromás 
vegyületek 

szagterhelés 

fenol uretán 
(gázelárasztásos v. 
önkötı) 

tökéletlen égésbıl származó por, 
CO, CO2, NOx, monoizocianátok, 
formaldehid, fenol, krezolok, 
xilének, aromás vegyületek, 
anilinek, naftalének, ammónia 

szagterhelés 

furángyantás 
kötıanyagok-hidegen 
kötı változat 

égési porok, CO, CO2, fenol 
krezolok, xilének, formaldehid, 
aromás vegyületek, SO2, 
ammónia, anilin 

szagterhelés 

hot-box 

égési porok, CO, CO2, NOx, 
formaldehid, fenol, krezolok, 
xilének, aromás vegyületek, 
anilin, ammónia 

 

vízüveg-CO2 CO, CO2 (az adalékokból)  

vízüveg-észter CO, CO2, aceton, ecetsav, 
propanol  

 

Az öntéskor és az ezt követı formaürítéskor képzıdik a legnagyobb mértékő emisszió a 

formázókeverékekbıl. Az elveszı formákat (fıként homokformákat) alkalmazó öntödékben a 

teljes emisszió nagy része a homokkeverékekbıl származik. Az emissziós hatások – 

amennyiben ezeket nem csökkentjük, vagy a veszélyes anyagokat nem választjuk le, jelentıs 

egészségkárosító hatással is járnak. Ezeket a hatásokat a 25. táblázat foglalja össze. 
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25. táblázat A formázóanyagokból képzıdı emissziók egészségkárosító hatásai 

Anyag MAK, 
mg/m3 Az egészség veszélyeztetése Különös 

óvintézkedés 
Szerves 

kötıanyagok    

alkoholok 
(egyszerő) 

veszélyes, tőzveszélyes, 
robbanásveszélyes + 

isapropanol, 
metanol 

bır, szem, nyálkahártya, 
idegrendszer + 

aminok (TEA, 
DMEA, HEXA) izgató (szem, légutak), szag + 

aromás (oldószer) izgató, gyulladások (bır, 
nyálkahártya) + 

BTX idegrendszer - 
klórit KW narkotikumok, idegrendszer + 
karbamid-

formaldehid 
izgatja a szemet és a 

nyálkahártyát, légutakat + 

karbamid-
furfurilalkohol bırgyulladás, légutak + 

fenolgyanta bırgyulladás, légutak + 
uretángyanta 

260 

bırgyulladás, légutak + 
Szervetlen 

kötıanyagok    

NA-szilikát (pl. 
kötıanyagok, 
acetát, FeSi) 

- erıs lúg = bır és szemizgató + 

kvarc por 0,15 szilikózis, rákkeltı + 
SO2 5 izgatja a szemet és a légutakat + 

H2S 15 ingeranyag = méreg (fulladás), 
szag + 

 

Ezek az egészségkárosító anyagok különbözı módokon jöhetnek létre. A levegıbe kerülı 

szennyezıanyagok egy része párolgással illetve gızképzıdéssel kerül a levegıbe, más része 

termikus bomlással 400-600 °C-on, harmadik része pirolízissel 800-1000 °C-on. Ezt 

szemlélteti a 26. táblázat 
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26. táblázat A formázóanyagokból képzıdı emissziók keletkezési módjai 

Elgızölgı és elpárolgó anyagok Termikus bomlás termékei Pirolízis termékei 
- vízgız 
- etanol 

-propanol 
- oldószerek 

- aromás szénhidrogének 
- furfurol 

- furfurilalkohol 
- fenol 

- benzol 
- toluol 

- formaldehid 
- izocianát 

- krezol 
- aminok 

- ammónia 

- szén (karbon) 
- hidrogén 
- metán 

- szén-monoxid 
- szén-dioxid 
- kén-dioxid 

RT 200 400 600 800 1000 
 

Az öntés során felszabaduló káros anyagok összetétele függ a hımérsékleti viszonyoktól. 

Eltérı folyamatok játszódnak le a formafal közelében, mint a formafaltól távolabb, ezért a 

különbözı hımérséklető helyekrıl eltérı összetételő emisszió várható. A 27. táblázat foglalja 

össze a kémiai kötéső kötıanyagokból felszabaduló tipikus szennyezık viselkedését. 
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27. táblázat Gázok és gızök lehetséges viselkedése egyes munka(mőveleti) fázisokban a 

termelés alatt, a kötıanyagoktól függıen 

 Vízüveges 
kötıanyagú 
C-hidrát 
tartalommal  

Fenolgyanta - 
hidegkötéső 

furángyanta - 
hidegkötéső 

uretán 
(cold-box 
folyamatú) 

formaldehid 
metilalkohol 
más alkoholok 
furfurilalkohol  

 + O # x + O # x 
 
 
+ O # x 

+       x 

furfuril  
fenol 
krezol 
benzol 

  
+ O # x 
         x 
         x 

+ O    x 
 
 
         x 

 
+       x 
 
         x 

toluol 
xylol 
más szénhidrogénes 
szén-monoxidos 

 + O # x 
 
         x 
         x 

+ O    x 
 
+ O    x 
         x 

 
 
+ O # x 
         x 

kén-dioxid 
kén-hidrogén 
cián-hidrogén 
NO2 
ammónia 

 + O # x + O # x 
+       x 
         x 
         x 
+ O    x 

 
 
         x 
 
         x 

trietil-amin  
dietil-amin  
difenil-metán 
diizocianát 
ismeretlen termék 

 
 
 
 
         x 

 
 
 
 
         x 

 
 
 
 
         x 

   O # x 
   O # x 
         x 
 
         x 

foszfor 
arzén-hidrid  
piridin bázis 

           x 
         x 
         x 

 
 
         x 

 
A táblázat jelölései: + káros anyag képzıdés keverés közben 

 O káros anyag képzıdés magvagy forma készítésnél 
 # káros anyag képzıdés a forma életciklusa alatt 
 x káros anyag képzıdés öntés közben, utánvagy lehőléskor, illetve 
kivételnél 
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 héjformázás 

(croning-eljárás) 
hot-box 
eljárás, 
fenolgyanta 

hot-box eljárás, 
furángyanta 

kötıolajok, 
dermedı 
olajok, 
magolaj 

formaldehid 
metilalkohol 
más alkoholok 
furfurilalkohol  

+ O # x 
+ O  
+ O  

+ O # x + O # x 
 
 
+ O # x 

 

furfuril  
fenol 
krezol 
benzol 

 
+ O # x 
+ O # x 
         x 

 
+ O # x 
 
         x 

+ O # x  
 
 
         x 

toluol 
xylol 
más szénhidrogénes 
szén-monoxidos 

 
 
   O    x 
+ O # x 

 
 
   O # x 
         x 

 
 
   O # x 
         x 

         x 
 
+ O # x 
         x 

kén-dioxid 
kén-hidrogén 
cián-hidrogén 
NO2 
ammónia 

 
 
+ O # x 
 
+ O # x 

 
 
         x 
   O    x 
   O # x 

 
 
         x 
   O    x 
   O # x 

 
 
         x 
         x 
         x 

trietil-amin  
dietil-amin  
difenil-metán 
diizocianát 
ismeretlen termék 

 
 
 
 
         x 

 
 
 
 
         x 

 
 
 
 
         x 

 
   O 
         x 
 
         x 

foszfor 
arzén-hidrid  
piridin bázis 

    

 
A táblázat jelölései: + káros anyag képzıdés keverés közben 

 O káros anyag képzıdés magvagy forma készítésnél 
 # káros anyag képzıdés a forma életciklusa alatt 
 x káros anyag képzıdés öntés közben, utánvagy lehőléskor, illetve 
kivételnél 
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A táblázat a káros anyag kibocsátásokat mutatja a technológiai folyamat különbözı 

szakaszaiban. A környezetterhelés szempontjából a táblázat oszlopaiban a különbözı 

kötıanyag rendszerek vannak, a vízszintes sorokban pedig a képzıdı káros anyag típusok. 

Így megtudhatjuk, hogy egy adott technológia milyen károsanyag kibocsátást fog 

eredményezni. Azért, hogy jobban át lehessen tekinteni és értékelni lehessen az egyes 

homokkeverék típusok esetén a várható emissziós hatást a képzıdı emisszió fı alkotó 

komponenseit mutatja be a 28. táblázat. 

28. táblázat A különbözı kémiai kötéső homokkeverékekbıl képzıdı tipikus emissziók fı 
komponensei 

Formakészítés 

 Furán-eljárás Fenol-
eljárás 

Vízüveg-észter 
eljárás Rezol-észter eljárás 

Anyagtartalom 
HCHO 

furfurilalkohol 
savas 

fenol 
savas - fenol 

Formakészítés 
során az emisszió 

fıalkotói 

HCHO 
furfurilalkohol 

 

HCHO 
fenol   

Öntés folyamata 
alatti emisszió fı 

alkotói (por is 
képzıdik)  

kevés 
furfurilalkohol 

SO2 
HCHO 

CO 
benzol 

kevés 
fenol 
SO2 

HCHO 
CO 

benzol 

 

nagyon kevés 
vízgız 
HCHO 

CO 

Magkészítés 

 
PUR 

cold-box 
eljárás 

Metilformiát 
eljárás CO2 

Hot-box 
eljárás 

Warm-box 
eljárás 

Croning 
eljárás 

Anyagtartalom 
fenol 
amin 

HCHO 

metilformiát 
fenol - HCHO furfurilalkohol fenol 

Formázás 
közbeni 
emisszió 

fıkomponensei 

amin 
HCHO 

metilformiát 
metanol CO2 

HCHO 
fenol 

vízgız 
furfurilalkohol 

HCHO 
fenol 
NH3 

vízgız 
Öntés közbeni 

emisszió 
fıkomponensei 

(por is 
képzıdik)  

nagyon erıs 
oldószer 
benzol 
HCN 

HCHO 

gyenge 
CO 

HCHO 

nagyon 
erıs 
CO 

gyenge 
HCHO 

furfurilalkohol 
fenol 

gyenge 
furfurilalkohol 

közepes 
fenol 

HCHO 
benzol 
NH3 

 

A fıalkotó komponensre érvényes az, hogy ha a fıalkotó határértéke az elıírtat nem 

haladhatja meg, akkor az összes többi alkotó értéke is a határérték alatt van. A fıalkotóra 

nézve az adott eljárást minısíteni kell. Öntés során a fıalkotók mellett minden esetben a 

porkibocsátás vizsgálata is szükséges. A kritikus tényezınek számító benzolt is kiemelten kell 

vizsgálni a fıalkotók mellett. 
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5. Szagterhelés az öntészetben 

 Az elızı fejezetekben megismert öntészeti folyamatok, illetve az ezek során fellépı 

emissziós hatások szagterheléssel is járnak. Egy-egy kevésbé korszerő technológiákkal 

dolgozó öntöde jellegzetes „illatát”, különösen ha felıle fúj, vagy fújt a szél, már igen 

messzirıl is fel lehetett ismerni. Ebben elegyedett kénvegyületek (különösképpen a H2S 

„záptojás” szaga), az égett adalékok, a füst stb. szaghatása. A korszerő öntödék esetén ez már 

koránt sincs így. A szagterhelés természetesen függ a gyártástechnológiától, valamint a 

leválasztó, szőrı rendszerek hatásfokától is. Egy korszerő nyomásos öntöde környezeti szag 

emissziója – különösen megfelelı technológiák alkalmazása esetén – csaknem zéró, egy 

korszerő homokformázó öntöde emissziója pedig olyan mértékig csökkenthetı és 

leválasztható, hogy nem zavaró a környezet számára. 

5.1 Szagok forrásai az öntészetben 

− hulladék elımelegítés: az égı füstgáza, a hulladék szennyezettsége 
− olvasztókemencék: betétanyagok tisztátalansága 

− magkészítés: emittáló összetevık pl. polimer-gyanták 
− magszárítás: katalizátorok (aminok), oldószer anyagok 

− öntési és hőlési szakasz: égéstermékek, pirolízis termékek a leválasztó anyagokból, 
segédanyagok, kötıanyagok 

− homok-elıkészítés: kötıanyag összetevık elgızölgése (pl. szabad fenol, szabad 
formaldehid, oldószerek) 

− kokillaöntés berendezései: égéstermékek, a mag pirolízis termékei 
− lakkozó mőhely: festék-, alapozó-, oldószerek 

− folyékony mosó: baktériumos bomlástermékek, kötıanyag, kimosott anyagok bőze 

Az üzemek feladata eldönteni, hogy a drágább, de környezetbarátabb, vagy a viszonylag 

olcsó, de a környezetet nagyon terhelı kötıanyagokat alkalmaz. A környezetet, levegıt 

terhelı káros anyagok mellett tehát fontos és elengedhetetlen a levegı szagterhelésének 

vizsgálata és csökkentése, vagyis az üzembıl kikerülı „bőz” kérdése, mert az is 

levegıszennyezınek számít. 

A szagterhelésre vonatkozó elıírások arról szólnak, hogy milyen határértékek lehetnek adott 

szagkomponensekbıl a levegıben, azaz milyen levegıtisztítás szükséges ahhoz, hogy túlzott 

szagkibocsátás ne legyen. A 22. ábra a szagkibocsátással kapcsolatban elkészítendı 

elsıdleges és másodlagos elıírások fı tartalmi elemeit, valamint a szagkibocsátás 

csökkentésének megoldási lehetıségeit, módszereit foglalja össze. 
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22. ábra A szagkibocsátás és szagterhelés csökkentés lehetıségei és folyamatai 

 

5.2 A gáz–, gız– és szag emisszió csökkentésének a lehetıségei 

 Amint az a 22. ábra alapján is megállapítható, a szagterhelés csökkentésének egyik 

lehetısége a szagforrások mennyiségének csökkentése, a másik a keletkezett emisszió 

leválasztása. Az alábbiak ezeket foglalják össze. 

5.2.1 A gyártási folyamattal kapcsolatos intézkedések 

 Az emisszió csökkentésének leghatékonyabb módja, ha az emissziós források 

mennyiségét csökkentik. Ilyen lehetıséget mutatunk be a következıkben: 

− folyamatintegrált környezetvédelem - a gyártási folyamathoz illeszthetı 

környezetvédelmi módszerek 

− szellızés technikai intézkedések:  

o utólagos környezetvédelem („end of pipe”) 
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− további környezetbarát fejlesztések a kötési rendszerekben és folyamatokban: 

o a monomertartalom csökkentése (szabad formaldehid, szabad fenol) már a 

gyantaszintézisnél 

o a CO2-vel köthetı kötıanyagok fejlesztése 

o a kötıanyagok kötıképességének növelése – ez lehetıvé teszi a gyantatartalom 

csökkentését és ezzel pirolízises potenciál csökkentését is 

o jobb minıségő formázó alapanyagok és regenerálás bevezetése 

o a hımérséklet-elıírások betartása az elıkészítésnél és a megkötésnél 

o optimalizált homokkeverék:  

• megfelelı fém/homokkeverék arány 

• ne használjanak sokféle homokkeverék receptúrát 

• legyen a forma vékonyfalú, pl. héjforma 

• használjanak üreges magokat 

o új fejlesztésként keverjenek a formázóanyagba adszorbenseket 

o használjanak vízoldású fekecseket 

o szervetlen kötıanyagrendszerek fejlesztése és alkalmazása 

o fejlesztések a kötıanyagszegény és kötıanyagmentes gyártás területén, pl. 

fagyasztó eljárások, lost-foam 

o újabb, emissziószegény kötıanyagrendszerek fejlesztése 

A fenolos kötıanyagok esetén a gyártók olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amely révén az 

újabb generációs kötıanyagok már lényegesen kisebb károsanyag kibocsátást produkálnak. 

Másik szembeötlı példa a cold-box hidegen kötı eljárásoknál a leginkább veszélyes elemekre 

a BTX-re (benzol-toluol-xilol) vonatkozó értékeken látszik. Sokkal kisebb lett, mindegy 1/3-

ra csökkent az értéke.  

5.2.2 Gázok portartalmát leválasztó berendezések 

A szagterhelés gázokkal, gızökkel és porokkal együtt kerül ki a környezetbe. A 

keletkezett porokat mindenképpen le kell választani. Ennek többféle módszere van: 

− a süllyedési végsebesség eltérése alapján történı leválasztás (ülepítı kamra, ciklon, 

forgóáramlású portalanító) 

− gázmosó kamra, vagy torony 

− zsákos porleválasztó 

− elektrofilter 
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Ezeket a berendezéseknek a sematikus vázlatát mutatja be a 23. ábra. 

 

23. ábra Porleválasztó berendezések sematikus vázlata 

A környezet szag terhelése minden üzembıl, helyrıl levegı transzporttal kerül ki a környezı 

levegıbe. Ha hagyományos üzemi levegıtisztítási eljárásokban nincsen a szag szempontjából 

külön technológia beépítve, akkor nem elegendıek a csak porleválasztó és egyéb levegı 

tisztítások. Ezek a mai viszonyok között nem felelnek meg a környezetvédelmi elıírásoknak. 

A szagterhelés további, tökéletesebb csökkentése, ún. bio-szőrıkkel történik. 

 

5.2.3 Szaganyagok leválasztása biológiai és kémiai szőrıberendezésekkel 

 A 24. ábra egy mikroorganizmusok segítségével mőködı gáztisztító-szagtalanító 

rendszer sematikus vázlatát mutatja be. 
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24. ábra Biológiai gáztisztítás mikroorganizmusok segítségével (sematikus vázlat) 

A nyers, tisztítatlan gáz elıször egy mosótoronyba kerül, amelyben rendszerint felületnövelı 

töltet is van. Ezen felfelé haladva nagy felületen érintkezik a mikroorganizmusokat 

tartalmazó, lefelé haladó vízpermettel. A kimosott szennyezıdéseket tartalmazó víz (zagy) 

összegyőlik a tartály alján, ahonnan keringtetı szivattyú továbbítja a zagy-ülepítı tartályba, 

ahol a zagy iszaptartalma kiülepszik és a mikroorganizmusok újraszaporodnak, 

regenerálódnak. Az iszap a tartály aljáról elvezethetı. 

A 25. ábra egy másfajta rendszerő szilárd, porózus töltetet tartalmazó nagymérető, igen 

hatékony szagtalanító rendszert mutat be. 
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25. ábra Szaganyagok leválasztása konténeres rendszerrel (sematikus vázlat) 

Az alsó (1) csıvezetéken jön az elszívott levegı, amely porleválasztón és egyéb mosón 

keresztül jut el a biológiai szőrı rendszerébe. Itt igen vastag rétegben van olyan anyag 

(szőrıanyag), amelyik a bőzös komponenseket megköti, abszorbeálja. (A Manheimben 

található alumínium öntöde lakókörnyezetben van, ezért rendkívül fontos feladat volt a 

szagemissziónak a megoldása.) Ez az öntöde egy bioszőrı rendszert alakított ki a 25. ábrán 

látható elembıl, melynek az összterülete egy futballpálya mérető (50x80) méteres. 

Érdekességképpen, ez az öntöde tetején lett kiépítve, lefedve vele az egész épületet. Az 

öntödébıl az elszívott levegı ezen a bioszőrı rendszeren átáramolva jut ki a környezetbe. A 

szagszőrés megoldására különbözı kutatási és egyéb tevékenységek folynak, ugyanis a 

jelenlegi ismeretek még nem kellı hatékonyságúak a szagok megszüntetésére. Vannak olyan 

bioszőrı rendszerek kisebb méretekkel, amelyekben baktériumok látják el a 

szagközömbösítést. Ennek a problémája viszont az, hogy a baktérium telepeknek állandó 

mőködéső üzemre van szükségük, mert ha nem kapnak táplálékot (lebontandó gázt) akkor 

elpusztulnak. A leghatékonyabb az olyan technológia kialakítása, alkalmazása, amely 

eredményeként bőz forrás, szagterhelés nem jön létre az öntödében. Az öntöde a kötıanyag 

optimális megválasztásán kívül, a bőzanyag mennyiségét(nyers-gáz) lényegesen csökkentheti, 

egy alkalmasan megválasztott kezelıanyag révén. A szagterhelés csökkentése ilyen módon 
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meglehetısen költséges (különleges kötıanyag + a levegı kezelése). Az is megállapítható, 

hogy az olcsóbb mőgyantákból fajlagosan kb. háromszor annyi szaganyag képzıdik, mint a 

továbbfejlesztett, drágább mőgyantákból. Összefoglalásul az öntödének az a feladata, hogy 

olyan technológiát olyan anyagokat alkalmazzon amelyikkel a környezet szaganyag terhelése 

megszőnik, vagy pedig olyan intézkedéseket hoz, amellyel ezt az elviselhetı szintre állítja be. 
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6. Öntödei hulladékok 

 Az elızı öt fejezetben áttekintett összetett folyamatokban számos helyen keletkeznek 

hulladékok is. Ezek mennyisége, leválasztási módja, kezelése, esetleges újrahasznosítási 

lehetıségei eltérıek.  

Az öntödei anyag körfolyamat két nagy részre osztható fel, az egyik a fémes anyagok, a másik 

a formázó anyagok körfolyamata. A fémes oldalhoz képest a homok körfolyamatban levı 

homok szükséglet mennyisége 8-10 szerese a fém igénynek. Ez a körfolyamat körbe zárható 

azáltal, hogy az anyagoknak majdnem az egésze körbejár, mert a homok nagy részét a 

felhasználás után regenerálják, illetve visszanyerik. Ha a jó öntvény mennyiséghez 

viszonyítjuk az öntödébıl kikerülı hulladék mennyiséget kb. 1 tonna jó öntvényhez 500-600 

kg hulladék tartozik, melynek a legnagyobb része hulladék homok. 

6.1 Az öntödei hulladékok felosztása, csoportosítása keletkezési helyeik és 

minıségük szerint 

A formázóanyagok elıkészítésének hulladékai (regenerálás, visszanyerés, keverés): 

− szervetlen/szerves kötıanyagú használt, használt homok 

− bentonitkötéső, használt használt homok keverék 

− regenerátum / körfolyamatból kinyert homok 

A magkészítés hulladékai: 

− magtörés / maghomok maradék (termikus terhelésmentes) 

− szennyvíz, mosóvíz (savas, lúgos) - gázok közömbösítésére használták 

Olvasztási és öntıüzemi hulladékok: 

− kemencebélés 

− tégely, falazat kitörése, üst falazat darabok 

− salakok, fémkezelı sók 

− oxidok 

Leválasztó anyagok, formaürítés hulladékai: 

− használt homok, rögsalakok, magmaradékok 

− tápfej segédanyagok maradékai (pl. tápfejbetét) 

− fémmaradékok 
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Öntvények utókezelésének, kikészítésének a hulladékai (csiszolás, köszörülés): 

− homokszórásos tisztítás 

− köszörülés 

− fémmaradékok 

Elszívott levegı tisztítás hulladékai (homokelıkészítés, regenerálás, formakészítés, olvasztó 

és öntıüzem, kiürítıhely, tisztító): 

− Száraz: 

o finom kvarc szemcse por, kvarcpor 

o kötıanyag maradéka, adalékanyag maradékok 

o torokgáz por 

o fémtartalmú por 

− Nedves: 

o hulladékvíz (pl. hőtıvíz) 

o mosóvíz, víztisztítás 

o víziszap, iszapkihordás valahová 

− Egyéb hulladékok: (nem folyamat függık) 

 

A felsorolt hulladékokat keletkezési helyük szerint csoportosítja a 26. ábra, amely egy 

homokformázó öntöde hulladéktípusait és azok keletkezési helyeit foglalja össze. Az ábra bal 

oldalán a formázóanyagokra, a jobb oldalán a fémre/öntvényre vonatkozó adatok láthatóak. 
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26. ábra Egy homokformázó öntöde hulladékai és keletkezési helyeik
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A hulladékkezelés szabályozására 1999-tıl bevezették az új Európai Hulladék Katalógust 

(EAK). E katalógus alapján kell minden európai országnak a hulladékát azonosító számmal 

ellátni és kezelni, vagyis minden azonos csoportba tarozó hulladéknak a száma is azonos. A 

katalógus tartalmazza minden hulladéknak a megnevezését, leírását, definícióját, valamint a 

besorolását is. A besorolást az alapján teszi, hogy hogyan kell az adott hulladékot kezelni.  

29. táblázat A formakészítésbıl eredı ásványi jellegő hulladékok (vas-, acél- és temperöntés) 

Megnevezés 
kód 

Megnevezés EAK-kód. EAK definíció 

31401 
öntödei használt 

homokok 
100902 

szerves kötéső öntıformák 
és homokok öntés után 

 
öntödei használt 

homokok (szervetlen 
kötések) 

100999 
szervetlen kötéső 

öntıformák és homokok 
öntés után 

31402 
tisztítómőhelyi 
homokhulladék 

100902 
szerves kötéső öntıformák 

és homokok öntés után 

 
tisztítómőhelyi 
homokhulladék 

100999 
szervetlen kötéső 

öntıformák és homokok 
öntés után 

31425 formázóhomokok 100901 
szerves kötéső öntıformák 

és homokok öntés után 

 formázóhomokok 100999 
szervetlen kötéső 

öntıformák és homokok 
öntés után 

31426 maghomokok 100901 
szerves kötéső öntıformák 

és homokok öntés után 

 maghomokok 100999 
szervetlen kötéső 

öntıformák és homokok 
öntés után 

 

30. táblázat Az olvasztómővekbıl eredı ásványi jellegő hulladékok (vas-, acél- és 

temperöntödék) 

Megnevezéskód Megnevezés EAK-kód. EAK definíció 

31402 
SiO2 bázisú 
tégely/üst 

falazattörmelék 
100206 

falazat-, illetve 
tőzállóanyag törmelék 

31103 

olvasztási 
folyamatból eredı 
kemencefalazat 

törmelék 

100206 
falazat-, illetve 

tőzállóanyag törmelék 

31108 
szennyezett 

kemencefalazat 
törmelék 

100206 
falazat-, illetve 

tőzállóanyag törmelék 

31202 kupoló salak 100903 kemencesalak 
31209 vasszilikát salak 100903 kemencesalak 
31218 elektrokemence salak 100903 kemencesalak 
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31. táblázat Gáztisztító berendezésekbıl eredı ásványi jellegő hulladékok (vas-, acél- és 

temperöntödék) 

Megnevezéskód Megnevezés EAK-kód. EAK definíció 
31215 torokgáz por 100904 kemencepor 

31217 
szőrıpor, 

fémtartalmú 
100904 kemencepor 

31401 
finomszemcsés 

használthomok (por) 
100902 

szerves kötéső formázó- 
és maghomok keverékek 

öntés után 

 
finomszemcsés 

használthomok (por) 
100999 

szervetlen kötéső 
formázó- és maghomok 
keverékek öntés után 

31616 öntödei iszap 100204 gáztisztítóból eredı iszap 
31619 torokgáz iszap 100204 gáztisztítóból eredı iszap 

35101 
vastartalmú por, 

egyéb szennyezés 
nélkül 

100204 
gáztisztítóból eredı 

szilárd hulladék 
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7. A hulladékképzıdés csökkentésének, elkerülésének és a 

hulladékok hasznosításának lehetıségei 

A lényeg és a fı irány olyan technológia alkalmazása, amelyik lényegében hulladék 

kibocsátás mentes. Ha pl. egy adott öntvényt homokformázás helyett kokillaöntéssel gyártják 

le, akkor ezzel a hulladék kibocsátást csökkentik. Kétféle intézkedés és lehetıség lehet: 

− üzemen belüli saját felelısségő feladatok: használt homokra, formázó anyagra 

vonatkozóan berendezés vásárlása, telepítése, mőködtetése, homokregenerálás 

− üzemen kívüli teendık (külsı lehetıségek): képzıdı hulladék esetén azt jelenti, hogy 

az adott hulladékot egy másik üzem vagy más gazdasági terület hasznosítani tudja 

(ilyen pl. öntödei használt homok felhasználása útépítésben). 

A képzıdı hulladékot, amit üzemen belül már nem lehet hasznosítani ki kell szállítani, de 

úgy, hogy ezt egy másik üzem vagy gazdasági terület hasznosítani tudja. Az öntöde feladata, 

hogy az így kibocsátásra kerülı hulladékot mások számára is használhatóvá tegye (olyan 

hulladékkoncentráció, -összetétel és -komponensek legyenek, amelyek lehetıvé teszik a más 

területen történı felhasználást). Ilyen például a mőgyantakötéső homokok regenerálásakor 

képzıdı 30-50% éghetı anyag tartalmú szállópor erımői elégetése. 

7.1 Üzemen belüli lehetıségek a hulladékok kezelésére 

7.1.1 A formázóanyagokkal kapcsolatos intézkedések, lehetıségek 

Maradékanyag/maradékjelleg Intézkedések 

Bentonitkötéső formázókeverék 
szelektív ürítés, elkülönítés, anyagáramlás, így javul a 
használthomok minısége 

Szerves kötéső formázókeverékek 
u.a. használthomok regenerálás, optimális nyersanyag 
és folyamat kiválasztás 

Maghomok, magtörés 
magtörési gyártáshibák csökkentése, közvetlen 
újrahasznosítás a formázóanyagokban, elkülönített 
regenerálás 

Tisztító és homokfúvatás elkülönített kezelés és regeneálás 

Por és szárazpor képzıdmény 
különbözı porok elkülönítése, elkülönített kezelése pl. 
a kupolóba való befúvatás 

Iszap a folyadék-por elegyébıl 
átállás a száraz porkezelésre és a por feldolgozása (pl. 
befúvás a kupolóba, vagy ha lehetséges visszavazetés a 
formázóanyag rendszerbe) 

A kiválasztott lehetıségek a hulladékok mennyiségének csökkentését okozzák. 
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7.1.2 Az olvasztómővekkel kapcsolatos kezelési és felhasználási lehetıségek 

Hulladék, maradékrész Kezelés belsı értékesítés Külsı felhasználhatósági 
lehetıségek 

salakok 
(indukciós- és 

kupolókemencék) 
 

-granulálás 
-aprítás 

-újraolvasztás 
-elkülönítés 

-győjtés/logisztika 
-hulladékismeret 

útépítés, mélyépítészet, 
üveggyár, hordozóréteg, 

aszfaltipar, part biztosítás, 
építıipari betonépületek, 
izoláló salak, bányászat, 

támfalak (kı, öntött), 
tárolható építıanyag 

Kemence és tégely falazat aprítás tőzállóanyag ipar 

szőrıpor/torokgáz porok 
-elkülönített kezelés 
befúvás kupolóba 

-elszállítás más üzemekbe 

tőzállóanyag ipar, külsı 
fémipar: cink, ólom, 

cementipar, talaj és útépítés, 
aszfalt ipar, deponálás 

hulladéklerakóban 
 

Az üzemen belüli intézkedési lehetıségek közül példaképpen egy bentonitos 

formázókeveréket használó üzemi homokkörforgalmat mutat be a 27. ábra (eredeti állapot) és 

a 28. ábra (továbbfejlesztett változat). Az eredeti homokkörforgalomban a felhasználási 

ciklusonként kb. 5% veszteség keletkezett. Ez hasonló mennyiségő pótlást és az ezzel 

kapcsolatos technológiai mőveleteket (tárolás, szállítás, keverés, minıség-ellenırzés, stb.) 

igényelt. A továbbfejlesztések eredményeként (a 28. ábrán megszámozott mőveletek) a 

veszteség 1,5%-ra csökkent, ami kb. 3,5% megtakarítást jelent ciklusonként. 

A 29. ábrán egy valós vasöntöde homokforgalmát mutatja be ésszerősítések elıtti állapotban, 

havi 1000 t öntvény termelésére vonatkozóan. A havonkénti újhomok szükséglet 1268 t/ 1000 

t öntvény. Ennek a homoknak egy része (összesen 530 t)bekerül a körforgalomba. Egy része 

közvetlenül (280 t) más része ürítéskor a magok maradványaként (összesen 250 t). Ez 

ciklusonként kb. 5 % pótlást jelent. Ha ésszerősítjük a körfolyamatot (lásd 28. ábra), ez a 

veszteség a kb. 1,5%-ra csökken, azaz havi 364 t új homok beszerzése megtakarítható. Ez kb. 

7-8 millió Ft/hónap/1000 t öntvény megtakarítást jelent. 
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27. ábra Bentonit kötéső formázókeverék körfolyamata (eredeti állapot) 

 

28. ábra Bentonit kötéső formázókeverék körfolyamata (körfolyamaton belüli fejlesztési 
lehetıségek) 
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29. ábra Egy öntöde homokforgalma 1 kt öntvény/hónap teljesítmény esetén 
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7.2 Az öntödei használthomokok újrafeldolgozása 

 

 Az öntödei formák és magok készítésére alkalmas mosott, osztályozott, szabványos 

szemcseszerkezető homok egyre drágább (kb. 70-100 €/t), a hulladék deponálási költségei is 

egyre nagyobbak, így az újrahasznosítás mindenképpen gazdaságos. 

Az újrahasznosításnak két alapvetı módja a frissítés és a regenerálás. A frissítés azt jelenti, 

hogy a formázóanyag körforgalomban létrejövı veszteségeket pótoljuk, a regenerálás pedig 

azt, hogy a homokkeverékbıl leválasztjuk a szennyezı anyagokat (porok, égéstermékek stb.), 

valamint megtisztítjuk a homokszemcsék felületét a rátapadt szennyezıktıl ( kötıanyag 

maradványok, égésmaradványok stb.) 

A frissítési mővelet tipikusan a bentonitos formázókeverékekre jellemzı. 

 

7.2.1 Az üzemi körforgalomban levı nyers, bentonitos formázókeverék frissítésének 

meghatározása 

A körforgalomban levı formázókeverék periodikusan ki van téve a folyékony fém 

hıhatásának. Ennek következtében a fém hıtartalmától, hımérsékletétıl és a forma 

hımérsékleteloszlási tényezıjétıl függı mértékben a formafal felmelegszik és meghatározott 

rétegvastagságban különbözı irreverzibilis változásokat szenved. (adalékok elégnek, 

elgızölögnek, a bentonit elveszíti kötött víztartalmát, a homok felületén ráégések képzıdnek, 

és jelentıs porképzıdés is végbemegy.) Ennek következtében a formázókeverék minısége 

fokozatosan romlana, ezért folyamatosan ki kell vonni a használhatatlan anyagok egy részét 

és friss keverékkel kell pótolni. Ezt a folyamatot mutatja be a 30. ábra. Az így létrejövı 

folyamat viszonylag egyszerő matematikai apparátussal leírható. Ezért a levezetés mellızhetı. 
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30. ábra A frissítı bentonit százalékos mennyiségének növekedése (21, BB ) és az eredeti 

bentonit tartalom csökkenése ( 21, CC ) 
A számítás alapegyenletei: 

A frissítéskor adagolandó bentonit százalékos mennyisége (B%) a körforgalomban levı 

összes formázókeverékekre (Q) vonatkoztatva: 

 ( )%
100

100

100

100
1 







 −⋅−−= Rr
AB  1 

ahol: 

A%: a bentonit tartandó, elıírt százalékos mennyisége a "Q"-ra vonatkoztatva, 

r%: az egy körforgás alatt képzıdı. inaktív bentonit mennyisége az "A"-ra 

vonatkoztatva, 

R%: az egy körforgás alatt képzıdı formázókeverék vesztesége a "Q"-ra 

vonatkoztatva. 

Az "A" értéke elıírt, a "r" és "R" mérhetı. Kiszámítható a vizsgálandó komponens (pl. 

bentonitvagy adalékanyag) csökkenési sebessége, meghatározható, hogy hány körforgás alatt 

csökken a mennyisége adott százalékos értékkel: 

 
( )
( )R

x
n

−−
−−=

100lg2

100lg2
 2 

ahol: 
x%: a vizsgált komponens csökkenésének százalékos értéke, ha annak kiinduló 

mennyisége 100%, 

n: az "x" százalékkal való csökkenéshez szükséges körforgások száma. 
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Az "x" más megfogalmazásban: 

 ( )%100
1

⋅=
Q

Q
x n  3 

ahol: 

nQ : a vizsgált komponens eltávozó mennyisége (kg)  

1Q : a komponens kiinduló mennyisége (kg) 

A frissítıkeverék mennyiségének és bentonittartalmának számítása: 

Egymást követı körforgásokból (amely a homokforgalom és a forgalomban levı homok 

mennyiségének ismerete alapján adott idıközökben vett próbákat jelenthet) kivett mintákban 

megmérik az aktív bentonittartalmat (iaB , ). Az aktív bentonittartalom csökkenése alapján az 

"r" értéke számítható. Pl.: 

 ( )%100
1

21 ⋅
−

=
a

aa

B

BB
r  4 

Az "R" értéke - amely minden körforgásnál közelítıleg egyenlı -, méréssel megállapítható. 

Az "R" és "r" ismeretében a frissítéshez szükséges bentonit százalékos mennyisége (a "Q"-ra 

vonatkoztatva) számítható az 1. egyenletbıl. Mivel R%-nak megfelelı új keverék bevitele, 

valamint B% bentonit bevitele szükséges, a frissítıkeverék szükséges bentonittartalma: 

 ( )%100
%

%
' ⋅=

R

B
A  5 

Ennek alapján az A'% bentonittartalmú frissítıkeverékbıl Q' (kg) mennyiség bevitele 

szükséges: 

 ( )kg
R

QQ
100

' ⋅=  6 

A szükséges összetételő frissítıkeverék számítása egyszerő, amennyiben a formázóanyag 

keverék körforgalma megfelelıen ismert, valamint az aktív bentonittartalom elemzése rend-

szeres. (P1. az ismert metilénkék adszorpciós módszer segítségével.) 

7.2.2 Az öntödei használthomok keverékek regenerálása 

 Az öntödei gyakorlatban többféle regenerálási módszer alkalmazható: mechanikus, 

égetéses (termikus) módszerek, nedves regenerálás, kombinált regenerálás. 

A regenerálási technológiát mindig az adott üzem gyártástechnológiájához kell illeszteni. A 

különféle regenerálási módszereket és ezek mőködési elveit foglalja össze a 31. ábra.  
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31. ábra Öntödei használt homokkeverékek regenerálási módszereinek, eljárásainak 

összefoglalása 



 

108 

A regenerálási mőveletsor a forma ürítésével kezdıdik, ezt követi a fölösleges szennyezık 

eltávolítása, majd a felülettisztítás és osztályozás.  

A regeneráló rendszerek eltérı hatékonyságúak. A körforgalomban lévı mőgyantakötéső 

homok regenerátum izzítási vesztesége folyamatos üzemmenet során egy egyensúlyi értéken 

stabilizálódik. Egy nem megfelelı regeneráló rendszer hatásfoka, azaz regenerálási foka olyan 

kicsi lehet, hogy a regenerátum izzítási vesztesége (a regenerálási mőveletet követıen) 

többszöröse az elıírt gyantatartalomnak. Ezt mutatja be a 32. ábra. 

 

32. ábra Izzítási veszteség dúsulása a homok körfolyamatban (2% gyanta és katalizátorok 

hozzáadásával) 

A homok regenerálási fok jellemzı értékének a kiszámítása: 

 

ahol az αr a regenerálási fok (minıségi mutató) 

 

αr összes regenerálási fok egyszeri körfolyamatnál [%]-ban kifejezve 

PA vizsgálati érték, pl. izzítási veszteség a használt homok kimeneti állapotában 

PE vizsgálati érték a regenerátumban [%]-ban 
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αr-a károsanyag csökkentés termikus igénybevételen keresztül (kiégés az öntési 

hımérsékleten) 

αr-r károsanyag lebomlás regeneráláskor 

Kihozatal „A”: 

 

Mennyiségi mutató „G”: 

 

ahol 1 ciklusra vonatkozóan: 

Z kötıanyag bevitel [%] 

N újhomok bevitel [%] 

r a kiégett kötıanyag [%] 

 

Regenerálási fok meghatározásához szükséges károsanyag jellemzık: 

Formázóanyag rendszer 
 

Károsanyag 
 

Agyagkötéső használt formaanyag 
Homoktörmelék/regenerátum 

 

iszapanyag tartalom, izzítási veszteség, aktív 
anyag tartalom 

Vízüveg kötéső rendszer 
Használt homok/regenerálás 

 

Na2O-tartalmú iszapanyag tartalom 
 

Cementkötéső 
Használt homok/regenerálás 

 

CaO-tartalmú iszapanyag tartalom 
 

Mőgyantakötéső 
Használt homok/regenerátum 

izzítási veszteség 

 

A különbözı típusú formázó- és maghomok keverékek regenerálására különbözı regeneráló 

módszerek a leginkább alkalmasak. 
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7.2.2.1 A bentonitos formázókeverékek nedves regenerálása 

A 31. ábrán vázolt folyamatábrából kitőnik, hogy a felülettisztító rendszerbe a 

formázókeverék már vastalanítva, nagyrészt szemcsékre bontva, kisebb részt kismérető rögök 

formájában kerül. A nedves regenerálási eljárásnál (vázlata az 33. ábrán) a homokot vízzel 

keverik és így zagyot hoznak létre (1). A zagy ez esetben is mágneses szeparátoron (2) halad 

keresztül, majd egy zagyszivattyú (3) segítségével a tartályba (4) továbbítják. Innen ferde 

szállítócsiga (5) továbbítja a nedves koptató (6) egységbe. A könnyen leváló részek és a por 

egy része itt leválhat, és a visszafolyó vízzel eltávozik. A koptató egységben fel-le haladó 

zagyban a homok erıteljesen dörzsölıdik. A koptató egységet elhagyva a zagy iszaptalanító - 

osztályozó berendezésbe (7) kerül. Ez lehet hidrociklon, vagy függıleges vízáramlás 

segítségével osztályozó berendezés, amely az iszapot eltávolítja. Az ekkor kb. 40% vizet 

tartalmazó zagyot egy zagyszivattyú (8) víztelenítı berendezésbe (9) továbbítja. A víztelenítı 

berendezés pl. lehet centrifuga, vagy vákuum-centrifuga kombinációja. Itt a víztartalmat 

célszerően kb. 8%-ra csökkentik, majd a homokot fluidizációs szárító-hőtıbe továbbítják 

(10). A kihőlt homokot még szitán, vagy légosztályozón (11) is átbocsátják a maradék por 

eltávolítására. A nedves felülettisztítás igen hatásosan távolítja el az agyagfilmet, a 

karbontartalmú tapadványokat azonban kevésbé, ezért a homok színe szürke marad. Az ebbıl 

készült nyers bentonitos keverék tulajdonságai alig térnek el az új homoktól. (A gázáteresztés 

valamivel nı, a gázfejlesztés is kismértékben nı.) Amerikai adatok szerint a nedves 

regeneráló berendezés költsége - természetesen az üzem körülményeitıl függıen kb. 3 év alatt 

megtérül. Szükség esetén azonban készíthetı belıle olajos maghomok, cementes és vízüveges 

keverék, furángyantás keverék. A nedves regenerálás más berendezések összekapcsolásával is 

megvalósítható, a folyamat lényege azonban egyezik az itt vázolttal. Gondot jelent a nedves 

regeneráló berendezésekbıl kikerülı szennyezett víz tisztítása. Ez drágítja a mőveletet. 
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33. ábra Bentonitos formázókeverék nedves regenerálási rendszerének vázlata 

7.2.2.2 Bentonitos formázókeverékek száraz regenerálása 

A bentonitos formázókeveréket megfelelıén kiszárítva szárazon is lehet regenerálni. A 

rendszer vázlata a 34. ábrán látható. A száraz, vastalanított, aprított homok dobmágnessel 

ellátott szalagról (1) rögtörı dobon (2) át síkszitára (3) hullik, amely a még túl nagy rögöket 

leválasztja, az átesı szemcsék pedig pneumatikus cellasorba (4) jutnak, megtörténik a 

felülettisztítás. A tisztított homok további felhasználásra kerül, az elszívott poros levegıt-

pedig ciklonon (5) és porleválasztón (6) vezetik keresztül. A keverék bentonittartalma ∼8%-

ról ∼2,5 - 3,0%-ra csökken, az elszívott porként bevezetett homokmennyiségnek ∼18%-a 

távozik. A regenerált homok nagyobb átlagos szemcsemérető. 

 

34. ábra Száraz regeneráló rendszervázlata 
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7.2.2.3 Bentonitos keverékek kombinált-regenerálása 

A bentonitos keveréket kombinált módszerrel is lehet regenerálni. Ennek során a vizes 

koptatást követı víztelenítés után égetésnek is alávetik a homokot. Erre az égetési mőveletre 

azért lehet szükség, mert a formázókeverék tartalmazhat szerves adalékokat, valamint 

óhatatlanul belekerülhet szerves kötéső maghomokkeverék is, amelynek kötıanyagát a víz 

nem oldja, és a vizes közegő dörzsölı hatás kevéssé hatékonyan képes eltávolítani. Az égetés 

után a legtöbb esetben célszerő még egy száraz abrazív koptatóegység beiktatása is. Az égetés 

történhet forgódobos kemencében, fluidizációs égetıkemencébenvagy függıleges 

égetıkemencében. A 35. ábrán egy ilyen rendszer vázlata látható. A dobmágnessel ellátott 

szállítószalagról (1) nedves rögtörı dobba (2) hullik a homok. A-dob osztályozóelemén 

áthulló homokot még síkszita (3) is osztályozza. A szitán áthulló homok nedves 

felülettisztítóba (4) kerül, majd zagyszivattyú (5) segítségével vizes szérbe (6) kerül, amely 

leválasztja az iszap egy részét. A tisztított zagy újabb nedves koptatóba (7) kerül, innen 

zagyszivattyú (8) a víztelenítıbe (9) továbbítja, amelybıl a homok égetıkemencébe (10) jut. 

Az égetıkemencébıl hőtın (11) keresztülvagy porleválasztó rendszerbe (12)vagy még 

elızetesen pneumatikus koptatócellasorba kerülhet. A kombinált regenerálórendszer egyik új 

változata a termomechanikus eljárás. Ennek során a tisztítandó homokot forgó dobba 

adagolják, amely az óramutató járásával egyezıen forog, és amelynek faláról kaparókés 

folyamatosan eltávolítja az esetleg feltapadó homokot. A dob belsejében, a dobbal ellentétes 

irányban gyorsan forgó rotor folyamatosan feldobja a homokot, amely egy - a dobba beépített 

- égı kb. 1100 0C hımérséklető lángján így, mechanikusan "fluidizálva" áthalad. A szemcse 

felülete igen gyorsan 6-800 0C-ra hevül, a szerves anyag elég, a bentonit kiég. Ezt a rideggé 

vált réteget a rotor mozgása és a szemcsék ütközése lekoptatja. Lényeges, hogy csak a 

szemcsék felülete izzik fel, a szemcse maga csak kevéssé. mivel az égetéshez oxidáló légkör 

szükséges, ezért az égıvel ellentétes oldalon pótlevegıt is befújnak szabályozható 

mennyiségben. A képzıdı port elszívják. 
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35. ábra Kombinált regeneráló rendszer vázlata 

 

7.2.2.4 Mőgyantakötéső formázókeverékek regenerálása 

A mőgyantakötéső formázó- (ill. maghomok-) keverékekbıl készült magok, formák 

öntés után részben kiégnek, részben nem, darabolhatók, koptathatók. Amennyiben a 

felülettisztítás nem kellıen intenzív az újonnan felvitt kötıanyagréteg bezárja az eredeti 

kötıanyag maradványait, valamint jelentıs pormennyiséget is (36. ábra). 

 

36. ábra A homokszemcse felületére tapadt mőgyanta rétegek 
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37. ábra A használt és eredeti homok szemcseeloszlása 

Ugyanakkor jelentıs mennyiségő aprószemcsés frakció is képzıdik. Ez a két folyamat 

eltorzítja az eredeti szemcseeloszlást (37. ábra) az egyenletességi fok jelentısen csökken, a 

gázfejlesztıképesség jelentısen megnı. Ezért az erıteljes felülettisztítás feltétlenül szükséges. 

Bizonyos esetekben elegendı, ha a mágneses szeparálás, rögtörés, osztályozás (esetleg hőtés) 

után csak abrazív felülettisztítást alkalmaznak. Ez történhet koptatódob, vagy pneumatikus 

koptató-cellasor segítségével majd megfelelı porleválasztás után a homok újrafelhasználható. 

Az igazán hatékony rendszer azonban az égetés, felületkoptatás. Az égetı eljárásoknál a 

tisztítandó homokot 800 °C-ra izzítják. Az izzítás történhet fluidizációs kemencében, aknás 

kemencében, vagy függıleges terelıkaros pörkölıkemencében. A leégetendı mőgyanta maga 

is égésre képes, jelentıs főtıértéke van. Az 1 kg formázókeverékre vonatkozó főtıértéket és 

az izzítási veszteségeket a 32. táblázat tartalmazza. 

32. táblázat Mőgyantakötéső homokkeverékek főtıértéke és izzítási vesztesége 

 A homokkeverék - 

izzítási vesztesége, % 
Homokkeverék 

főtıértéke, 
kJ/kg regenerálás elıtt regenerálás után 

Héjhomok 690 3 0,2-0,4 

Hidegfurános homok 210-300 1,9-2,1 0,3-0,6 

Hidegen kötı fenolgyantás homok 300-380 1,9-2,1 0,3-0,6 
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Ez a szükséges főtıanyag mennyiséget csökkenti. Az égetéssel koptatással regenerált, csak 

szerves kötıanyagot tartalmazó homok - megfelelı arányban keverve - mőgyantakötéső 

keverékekhez felhasználható, és pl. bentonitos keverékhez 100%-ban is alkalmas. Elınyös 

tulajdonsága, hogy hıtágulása a már végbement átalakulás miatt kicsi. A gyanta leégéséhez a 

kb. 800 °C-os hımérsékleten kívül oxidáló közeg, valamint megfelelı idıtartam szükséges. 

(p1. hot-box furánhoz 5-7 perc, héjhomokhoz kb. 20 perc.) A 38. ábra egy fluidizációs égetı 

vázlatát mutatja be. 

 

38. ábra Fluidizációs égetıkemencével mőködı termikus regeneráló rendszer vázlata 

A szalagról (1) a homok elevátoron keresztül (2) az adagolóbunkerbe (3) jut. Innen 

adagolócsiga (4) szállítja a háromterő fluidizációs égetıkemencébe (5). A legfelsı 

kemencetérben (A), a homok elımelegszik kb. 300 oC-ra, majd innen az égetıtérbe (B) kerül, 

ahol szabályozott ideig kb. 900 oC-on izzítják, majd az elıhőtıtérbe (C) engedik. A kemence 

elszívása biztosítja a főst és por eltávolítását. Az elıhőtıbıl surrantón (6) keresztül 

fluidizációs hőtıbe (7) lép, amelybe új homokot is adagolhatnak, amely itt kiszárad, javítja a 

hőtést és automatikusan összekeveredik a regenerált homokkal. A keveredés arányát a tovább 

felhasználás szabja meg.  

A 39. ábra kombinált, égetı-koptató rendszert mutat be. A rendszer elsı fele az elızıre 

hasonlít: a dobmágnessel ellátott szalag (1) elevátoron (2) át, fluidizációs égetıkemencébe (3) 

továbbítja, innen fluidizációs hőtın (4), szállítócsigán (5) elevátoron (6) áthaladva 

tárolóbunkerbe (7) jut, ahonnan pneumatikus koptató cellasorba (8) adagolják. Itt az égett 

maradványok lekopnak, a poros levegıt elszívják és a port porleválasztóban elkülönítik. Ez a 

kombinált eljárás a leghatékonyabb a mőgyantakötéső formázó-maghomokkeverékek 

regenerálására. A porleválasztásról már a korábbi fejezetekben volt szó. Az égetéssel 
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kapcsolatban meg kell említeni, hogy a mőgyanták elégésekor nagy mennyiségben 

keletkeznek kellemetlen szagú, mérgezı gázok, amelyeket nem szabad a légkörbe továbbítani. 

Ezért az égetı berendezések füstgázait tisztítani szükséges. A képzıdı gázok többnyire CO, 

CO2, H2, H2S, SO2, valamint fenol, formaldehid és egyéb szénhidrogének. 

 

39. ábra Kombinált, égetı-koptató, regeneráló rendszer vázlata 

A 40. ábrán egy - már ismertetett módon mőködı - "Venturi" gázmosóval kombinált 

szőrıbetétes felületnövelıvel ellátott permetezı gázmosó rendszer vázlata látható. 

 

40. ábra Venturi gázmosóval kombinált szőrıbetétes gáztisztító rendszer vázlata 

A Venturi gázmosóba belépı füstgáz szilárd alkotói itt, nagyrészt leválnak és a 

győjtıkamrában összegyőlve onnan eltávolíthatók. A füstgáz többi része szőrın át a második 

gázmosóba kerül, ahol az esetleg még meglevı por leválik és összegyőlik a győjtıkamrában, 

miközben a felfelé haladó gáz a nagyfelülető betéten áthaladva érintkezik a mérgezı anya-
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gokat megkötı vegyszeres permettel. A tisztított gáz a berendezésbıl felül távozik. 

Természetesen más - különféle katalizátorokkal mőködı berendezéseket is használnak. A 

lényeg az, hogy a mőgyantakötéső homokkeverékek égésekor képzıdı füstgázokat feltétlenül 

tisztítani kell. 

7.2.2.4 Vízüveges homokkeverékek regenerálása 

A vízüveges homokkeverékek regenerálása nem könnyő feladat. A homokszemcse 

felületén maradó vízüveg (vízüveggel történı) újrabevonás esetén megszilárdulási csiraként 

viselkedik. Ezért a vízüveges keveréket nagyon gondosan, alapos felülettisztításnak kell 

alávetni. A CO2 gázzal, vagy szerves észterrel kötött vízüveg vizes koptatással, ill. forró lúgos 

vízzel oldható. A nagyobb hımérsékleten kiégett vízüveg oldhatósága azonban (elvesztvén 

kötött víztartalmát) erısen csökken, amint ezt az 41. ábra mutatja. Az, hogy a formának 

hányad része hevül fel nagyobb hımérsékletre (kb. 400 oC fölé) a fém hımérsékletén kívül a 

homok/fém aránytól függ. (p1. acélöntvénynél 3:1 homok:fém arány mellett a homoknak kb. 

1/6 része hevül 400 °C fölé). A különféle koptatóberendezések önmagukban nem eléggé 

hatékonyak. Tapasztalatok szerint átlagos esetben (tehát amikor a formafalon a vízüveg kiég - 

"üvegesedik" -, majd egy felhevült (100 oC-tól 400 oC-ig) réteg következik, melyet 

kondenzációs zóna és alig felmelegedett réteg követ, csak a vízüveg kb. 50%-át sikerül 

eltávolítani a homokszemcsék felületérıl. A nedves réteg ráadásul - ha pneumatikus 

felülettisztítót használnak - beletapad a berendezésbe. Ezért a vízüveges keveréknél a 

bentonitosnál már tárgyalt nedves regenerálás - szárítás - száraz felülettisztítás kombinált 

módszer javasolható. A képzıdı szennyvíz további kezelése is eléggé költséges. Olyan 

esetben, ha sok fém - kevés homok van jelen a formában, elegendı lehet a száraz koptatás is.  
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41. ábra A vízüveges keverék kötıanyagtartalmának oldhatósága a hımérséklet függvényében 
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7.3 Homokregeneráló berendezések és rendszerek 

 Az elızı fejezetben már érintettük a homokregeneráló rendszerek alkalmazásának 

lehetıségeit. Ebben a fejezetben ezek mőködését mutatjuk be vázlatosan. 

7.3.1 Pneumatikus koptató/regeneráló cella 

 A 42. ábrán látható cella úgy mőködik, hogy a belépı oldalon feladott homok 

becsurog a cella alsó felébe, ahol az injektoros fúvókából kiáramló nagy sebességő légáram 

felgyorsítja, a fúvató csövön át szállítja (hígáramú pneumatikus szállítás) és így a homok 

ütközik az ütközı lemezzel. Ennek során jelentıs koptató hatás jön létre. Mivel a homoknak 

csak egy része távozik a cellából, ez a folyamat sokszor ismétlıdik, annak függvényében, 

hogy a homok kilépését szabályozó terelılemez milyen szögbe van állítva. Ha erıs koptatás 

szükséges, kevés homokot kell továbbengedni. A távozó homok egy következı ugyanilyen 

cellába kerül. Általában 2-6 cellát kötnek sorba. Minél több a sorba kötött cella, annál 

nagyobb a rendszer teljesítménye. 

 

42. ábra Pneumatikus koptató regeneráló cella (Bauart Simpson) 1: használt homok beadása, 

2: homok kilépés, 3: por elszívás, 4: ütközı lemez, 5: terelı lemez, 6: fúvatócsı, 7: injektoros 

fúvóka 
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43. ábra Pneumatikus koptatócella forró levegıvel (Turbo-dry cella) 
 

A pneumatikus koptatórendszer üzeme folyamatos. Hátránya, hogy ha tapadós a homok, 

eltömıdik. Ez részben kivédhetı, ha forró sőrített levegı ütközteti a homokot az 

ütközıfelülethez. 
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7.3.2 Nedves felülettisztító, rögtörı 

A nedves felülettisztító, rögtörı feladata - hasonlóan az elızıekben ismertetett 

pneumatikus rendszerhez - elsısorban a felülettisztítás, másodsorban az esetleg jelenlevı apró 

rögök szétmosása, szétdörzsölése. A berendezés mőködési vázlata látható az 44. ábrán.  

 

44. ábra Nedves felülettisztító cella 1: motor, 2: zagy adagolás, 3: zagy kilépés, 4: tartály, 5: 
keverılapátok 

A cella közepén elhelyezett keverı-lapátkerék - melynek fordulatszáma - 1750 1/p - a 

cellában tartózkodó zagyot vertikális mozgásra kényszeríti. A felfelé és lefelé áramló 

szemcsék ütközésébıl származó nyíró, illetve abrazív koptatóhatás a homokszemcsék 

felületét megtisztítja a rajta található különféle (fentebb már említett) szennyezıdésektıl. A 

tisztítás hatásfoka javítható több hasonló cella sorba kötésévelvagy az 44. ábrán látható 

egybeépített cellarendszerrel, amelyben az egymást követı cellákban ellentétesen forgó 

keverılapátok intenzív örvénylés-dörzsölés mellett a zagyot föl-le végigkényszerítik a 

cellarendszeren. Ezen kívül vízszintes tengelyő berendezéseket is alkalmaznak. 

 

44. ábra Nedvesen koptató cellasor 1: zagyfeladás, 2: hajtómő, 3: keverı lapátkerekek 
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A nedves koptatás, rögtörés elsısorban a bentonitos keverékeknél alkalmazható, de bizonyos 

esetekben a vízüveges keverékek felülettisztítására, rögtörésére is alkalmas. 

7.3.3 Mechanikus regeneráló berendezések 

 A mechanikus regeneráló berendezések mőködésére az jellemzı, hogy valamilyen 

koptató test végzi a homokszemcsék felülettisztítását. Ezek sokfélék lehetnek: golyók, forgó 

tárcsák, forgó pálcasorok stb. Mivel ezek egyben rögtörést is végeznek, a maradék rögöket 

vissza kell vezetni a rendszerbe. A 46. ábra egy szitás golyósmalom sematikus mőködési 

vázlatát mutatja be. A golyók széthúzzák a rögöket, közben koptatják a homokszemcsék 

felületét. 

 

46. ábra Szitás golyósmalom lépcsıs osztályozóval 1: ırlı barázdák, 2: elırostáló barázdák, 

3: finom szita barázdák, 4: szekrény, 5: használt homok feladó, 6: porkilépı nyílás, 7: lépcsıs 

osztályozó, 8: regenerátum kilépı nyílás 

 

A 47. ábrán egy vibrációs rögtörı/koptató berendezés látható. A beadagolt rögök az 

ırlıtérben összetörnek, a homokszemcsék felülete kopik és megfelelı szitán át vezethetı el. 

A port elszívják. 
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47. ábra Vibrációs rögtörı koptató 1: ırlıtér, 2: oldalsó törı, 3: finomırlemény kivezetés, 4: 

szita, 5: regenerátum, 6: szétporladt szemcsék kivezetése, 7: regenerátum kivezetés, 8: 

rugalmas alátámasztás, 9: porkilépı nyílás, 10: szitatér 

A 48. ábra egy szórókerekes és egy fluidágyas-keverıpálcás felülettisztító berendezés 

sematikus vázlatát mutatja be. A szórókerekes rendszer (48/a) úgy mőködik, hogy egy 

középponti helyzetben lévı adagolócsıbıl egy függıleges tengely körül forgó rotorra érkezik 

a homok, a rotorlapátok elkapják, felgyorsítják és nagy sebességgel a ferde szögben álló 

ütközıfelületre lövik. A koptatott (regenerált) homok alul távozik a rendszerbıl. A 

fluidágyas-keverıpálcás berendezés úgy mőködik, hogy a beadagolt homokot a perforált 

fenéken átfúvott levegı fluidizált állapotba hozza és ebben a homokrétegben pörögnek a 

keverıpálcák, amelyek koptatják a homokszemcsék felületét.  

 

48. ábra Szórókerekes – Stutzmann, Godderige 1992 - (a) és fluidágyas-keverıpálcás – Pohl 

1990 - (b) tisztító 

A 49. ábra egy csiszolódobos homoktisztító (felületkoptató) berendezés mőködési elvét 

mutatja be. A felül beadagolt használt homok elıször egy – vízszintes tengely körül forgó – 
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lapátkerék lapátjai közé kerül. Ez kisebb adagokra osztja a homokot és a forgó csiszoló 

hengerre adagolja, ahol a felület koptatása/tisztítása történik.  

 

49. ábra Csiszoló dobos homoktisztító 

Hasonló elven, de más szerkezeti felépítéssel mőködik az 50. ábrán bemutatott koptatódobos 

mechanikus regenerátor. 
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50. ábra Koptatódobos mechanikus regenerátor – abrazív koptató gép és a csiszoló-elv 

A használt homok az elszívott levegıvel ellentétes irányban, az elszívó csıbe adagolva 

csúszik be a koptató dobba. Ezáltal megtörténik egy elsıdleges portalanítás. A dob és a benne 

vízszintes tengely körül forgó tüskés henger (koptató rotor) ellentétes irányban forog és 

intenzíven koptatja a homokszemcsék felületét. Az áramló levegı kifújja a – nagyrészt 

kötıanyagot tartalmazó – szállóport, amit azután porleválasztó rendszer segítségével össze 

lehet győjteni. A regenerált homok a dobból lefelé távozik. 
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7.3.4 Felületkoptató homokregeneráló rendszerek 

 A használt homokkeverékek felületkoptató-regeneráló berendezéseit megfelelı 

regeneráló rendszerbe kell beépíteni. Az ilyen rendszerek központi egysége a regeneráló 

berendezés, amelyet különféle szállító-, adagoló-, porleválasztó- és egyéb berendezések 

szolgálnak ki. Az 51. ábra példaképpen egy olyan rendszert mutat be, ahol a központi egység 

– a 43. ábrán már bemutatott – forró levegıs pneumatikus felületkoptató cellasor (turbo-dry). 

A rendszer pneumatikus szállítóvezetéken, vagy szalagon szállítja be a használt homokot a 

puffer tartályba, ahonnan surrantón keresztül jut a koptató cellasorba. A pneumatikus 

cellasorba befúvott forró gáz (kb. 300°C) egy gázégıs kamra füstgázának és sőrített 

levegınek a keveréke. A képzıdı port elszívják és zsákos porleválasztóval összegyőjtik. A 

regenerátum silóba kerül.  

 

51. ábra Mechanikus regeneráló rendszerek (KGT-jet-reclaimer) 

 

A 33. táblázat példaképpen egy vasöntödei mechanikus (felületkoptató) regeneráló rendszer 

tipikus irányértékeit, valamint az irányértékek maximumait meghaladó jellemzık által – 

várhatóan – okozott selejt jelenségeket foglalja össze. Látható, hogy ha a regeneráló rendszer 

regenerálási hatásfoka nem megfelelı, milyen sokféle öntvényselejthez vezethet.  

33. táblázat A mechanikus regenerálás irányértékei 
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 Keverékhez 
beadás [%] 

 A folyékony vas nyersanyag szükséglete [%] 

Újhomok 
Kötésgyorsító 
(keményítı) 
Gyanta 

1-10 
0,3-0,5 
0,6-1 

 
5-40 

0,8-1,2 
2-3 

Regenerált 
használthomok 

jó Felsı határ Öntvényhibák magas tartalomnál 

Izzítási veszteség 
Kéntartalom 
Nitrogén tartalom 
Foszfor tartalom 
Iszapanyag tartalom 
pH-érték 

2-3% 
0,05-0,1% 
0,05-0,1% 
0,2-0,3% 

0% 
kb. 4 

kb. 4% 
kb. 0,15% 
kb. 0,15% 
kb. 0,6% 
kb. 0,5% 

kb. 3 

lyukacsosság, penetrálódás, ráégés 
grafit elfajulások, penetrációk, szemcsedurvulás 

lyukacsosság 
lyukacsok, ráégés, alacsony oxidkiválás 

zárványosság, ráégés 
túl gyors a kötés 

A kész homokforma hajlítószilárdsága 
A kész magok hajlítószilárdsága 

kb 200 N/cm2 
kb. 300 N/cm2 

Minimális 
vizsgálatok 
Izzítási veszteség 
pH-érték 
Hajlító szilárdság 

 

 
 

1-2-szer hetente 
1-2-szer hetente 
1-2-szer hetente 

 

7.3.5 Termikus regeneráló berendezések 

 A termikus regeneráló berendezések nagyon hatékonyan alkalmazhatóak a mőgyanta 

kötéső használthomokok regenerálására. Az égetési hımérséklet kb. 600-800 °C. Az 52. ábra 

egy fluidizációs égetıkemencével mőködı termikus regeneráló berendezés mőködési vázlatát 

mutatja be. 
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52. ábra Termikus regeneráló berendezés sematikus vázlata 1: beadó hely (fogadó doboz), 2: 

homok elımelegítı, 3: adagoló berendezés, 4: rezgı-fluidizációs égéskamra, 5: levegı 

elımelegítı, 6: homok hőtı, 7: ventilátor, 8: pneumatikus szállítóberendezés 

Az ábrán vázolt rendszer fogadótartályába pneumatikus szállítórendszer továbbítja a használt 

mőgyantás homokot, amelybıl egy vibrációs adagoló adagolja a fluidizációs égetı 

kemencébe. A kemencébıl kilépı forró regenerált homok hideglevegıs fluidizációs hőtıbe 

kerül. A lehőlt homokot pneumatikus szállító berendezés továbbítja a tároló silóba.  
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Az 53. ábrán egy törmelékhomok égetésére is alkalmas termikus regeneráló berendezés 

sematikus mőködési vázlatát tartalmazza.

 

 

Furángyantás homok viszonyított 
értékei 

 újhomok termikusan 
regenerált 

 440 N/cm2 420 N/cm2 

pH 7,3 6,9-7,0 

 

 

53. ábra Törmelékhomok regenerálására alkalmas termikus regenerátor 1: elıszeparáló (ha 

szükséges), 2: többlépcsıs homok elımelegítı, 3: termikus regenerátor, 4-5: kimenı gáz-

levegı többlépcsıs hıcserélıje 

A rögöket is tartalmazó használt homok elıször egy elı-szeparátorba kerül, amely a túl nagy 

rögöket leválasztja és visszavezeti egy rögtörıbe. A továbbhaladó rögös homok egy 

elımelegítıbe kerül, amelyet az égetıkemence forró füstgáza által elımelegített meleg levegı 
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főt. Az elımelegített rögös homok surrantón át jut az égetıkemencébe. A kemencébıl távozó 

füstgázból ciklonnal leválasztják a port, ezután a füstgáz a levegı elımelegítı hıcserélın 

halad át. Ez a rendszer nemcsak mőgyantás keverékek regenerálására alkalmas, hanem – 

mechanikus koptató berendezéssel kiegészítve – bentonitos törmelékhomok tisztítására is. 

7.3.6 Termikus regeneráló rendszerek 

 A termikus regeneráló rendszerek központi eleme a termikus regeneráló berendezés. 

Ezt szolgálják ki a periférikus berendezések. Az 54. ábra egy egylépcsıs termikus regeneráló 

rendszert mutat be.  

 

54. ábra Egylépcsıs termikus regeneráló rendszer 

 

A használt homokot az 54. ábrán látható szállítórendszer továbbítja a puffer tartályba, amibıl 

csigás adagoló adagolja a fluidizációs égetı kemencébe. Ebbıl a port felül elszívják és 

leválasztják, a forró homokot pneumatikus szállítócsı továbbítja egy fluidizációs hőtıbe, 

ahonnan osztályozó berendezésbe (itt vibrációs síksziták) kerül. A szemcseméret szerint 

szeparált homokot tároló silóba továbbítja a rendszer. Az ábra tartalmazza az ilyen rendszer 

fıbb jellemzı adatait is. Az egylépcsıs termikus rendszer mőködhet igen hatékonyan is, de a 

regenerátum a kényesebb eljárásoknál (Cold-box, Croning eljárás stb) csak viszonylag kis 
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százalékarányban keverhetı vissza a mőgyantás keverékek készítéséhez, mivel a szemcsék 

felületén található kötıanyag maradványok csökkentik az elkészített magok szilárdságát. A 

leghatékonyabb regenerálási eljárások azok, amelyek kombinált, többlépcsıs, mechanikus és 

termikus technológiát együtt alkalmaznak. Erre példa az 55. ábrán látható 3-lépcsıs rendszer.  

 

55. ábra 3-lépcsıs regeneráló berendezés 

 

A rendszer által végrehajtott mőveletsor: elıkezelés – elıkoptatás – égetés – utótisztítás 

(koptatás) – osztályozás – tárolás. A beérkezı használt homokot a fogadó tartályból egy 

vibrációs, vagy csigás adagoló továbbítja egy rögtörı berendezésbe, innen vibrációs rostán 

keresztül jut egy másgneses szeparátorba, amelybıl a homok egy vibrációs szitán át jut a 

pneumatikus szállítórendszer indító tartályába. A pneumatikus szállítócsı egy puffer tartályba 

továbbítja, majd innen egy pneumatikus koptatóba jut, ahol egy elızetes felülettisztítás és 

portalanítás történik. Következı lépésben errıl a homokról égeti le a már ismert fluidizációs 

égetıkemence a mőgyanta filmet. A forró homok hőtın megy keresztül, ezután egy következı 

pneumatikus felülettisztító koptatóban lekopnak a felületérıl az égésmaradványok. Az így 

kapott regenerátum igen jó minıségő (tiszta a homokszemcsék felülete), így 70-100%-ban 

keverhetı vissza az újonnan készülı magok gyártásához. 
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7.3.7 A regenerátumok tulajdonságai 

Bentonittartalmú használthomokok és regenerátumaik 

Az öntvénygyártási folyamat utolsó szakaszában megtörténik a formaürítés. Ezen a ponton a 

bentonitos formázókeverék összekeveredik az ugyanakkor távozó magmaradványokkal. Az 

56. ábrán egy ilyen használthomok, illetve mechanikus és termikus regenerátumainak 

összetétele látható.  

 

56. ábra Bentonittartalmú használthomok és regenerátumainak összetétele 

 

A használt homok tehát tartalmaz még aktív bentonitot, kiégett bentonitot, karboadditív 

anyagokat, mag kötıanyagot, port, üveges felülető homokot (oolit) stb. A hideg-mechanikus 

regenerálás után (mivel a bentonit és a karboadditív anyagok nem égnek ki) 60-70% 

regenerált homokot kapunk, de képzıdik még 20-25% hasznosítható maradékanyag is és csak 

10-15% lesz a hulladék. Ha ugyanezt a homokot termikus regenerálásnak vetjük alá, a 

regenerátum mennyisége valamivel több, mint a mechanikus regenerálásnál, itt 70-80%, 

ugyanakkor – mivel a bentonit is elvész – 20-30% hulladék keletkezik. Ezeket a hatásokat 

mutatja be az 57. ábrán feltüntetett diagram sorozat is, amelyeken a regeneráló 

berendezésekbıl elszívott por tulajdonságainak változása látható a regenerálási idıtartam 

függvényében.  
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57. ábra Regenerátum-porok összetételi vizsgálata a regenerálási idı függvényében – hideg-

mechanikus regenerálás, termikus regenerálás 
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Mőgyantakötéső használthomokok és regenerátumaik 

A tisztán mőgyantakötéső homokkeverékek regenerálása hatékonyabban végezhetı el, mint a 

vegyes keverékeké. Az 58. ábra egy mőgyantás használthomok és regenerátumainak 

összetételét mutatja be.  

 

58. ábra Mőgyantakötéső használthomokok és regenerátumaik 

 

Az oszlopdiagramok nem méretarányosak, a jellemzı értékeket a számok jelzik. A 

használthomok izzítási vesztesége gyakorlatilag csaknem azonos a kötıanyag maradék 

mennyiségével (2-7%), az egyéb por kb. 2-3%, a többi homok. A hideg-mechanikus 

regenerátum (85-95%) tartalmaz kis mennyiségő kvarc és egyéb port, a homokszemcsék 

felületén némi kötıanyag maradványt. (Ez azonban sok esetben magasabb érték is lehet. Egy 

nem megfelelı regeneráló berendezés esetén a regenerátum izzítási vesztesége 3-5% is lehet.) 

A hulladék 5-15%. A termikus regenerálás hatékonyabban távolítja el a kötıanyag 

maradványokat. A regenerátum izzítási vesztesége kb. 0,1-0,2%. A kihozatal – a regenerátum 

mennyisége – is magasabb, 92-97%, a hulladék (pl. éghetı szállópor + egyéb por) 

mennyisége 3-8%. 

7.3.8 A regenerálás költségei 

 Az ipari termelés fajlagos költségei a termelési volumen növekedésével arányosan 

csökkennek. Ez igaz a regenerálás fajlagos költségeire is. Az 59. ábrán a fajlagos regenerálási 
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költségek változása látható a dolgozói létszám függvényében. Ha egy nagy öntöde (500 fı 

feletti dolgozói létszám) fajlagos regenerálási költsége 100%, ehhez viszonyítva a kisebb 

üzemeké arányosan magasabb. 

 

59. ábra Átlagos regenerálási költségek a cég méreteinek függvényében 

 

A fajlagos regenerálási költségek pénzben is kifejezhetık a regenerálórendszer típusa és 

kihasználtsága függvényében (60. ábra). 

 

60. ábra Fajlagos regenerálási költségek különbözı készülékek és eltérı kihasználtság mellett 



 

136 

 

A fajlagos költség természetesen csökken, ha a regeneráló rendszer kihasználtsága nı és 

akkor is, ha a berendezés nagyobb teljesítményő. A költségek meghatározása mellett azonban 

feltétlenül szükséges a regenerátum minıségi mutatóinak figyelembevétele is, mert a jobb 

minıségő regenerátum kevesebb öntvényselejtet eredményezhet, ami végelszámolásban a 

drágább eljárást teheti olcsóbbá. 
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7.4 Az öntödében keletkezı porok 

 

 Az öntvénygyártási folyamatban több technológiai mőveletben képzıdnek porok. 

A por/porok különféle definíciói: 

− szilárd, kemény szerkezetőek, a levegıben, vagy gázokban egyenletes eloszlásban 

fordulnak elı, a részecskék nagysága 0,1-100 µm között mozog 

− szemcseméret eloszlása 10-3-103 µm-ig terjedhet és gázhalmazállapotú közegben van 

eloszolva (aero-diszperzió) 

− finom, szemcsés, szilárd halmazállapotú, a légmozgás által diszpergálódik, mialatt 

szétterül, kiterjeszkedik 

− egy győjtınév, a szilárd szemcséknek gázokban történı diszperz eloszlására (aeroszol) 

 

A porok feloszthatóak finomság szerint: 

durvapor >10-100 µm   >63 µm 

aprópor 0,5-10 µm  10-63 µm 

finompor <0,5 µm 

lebegıpor <10 µm 
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A1 – torokgáz iszap (EST) 

A2 – fémöntészeti (nem vasfém) iszapok 

A3 – torokgáz por, elektromos-ívfényes olvasztás porai 

A4 – szőrt por, fémtartalmú porok (nem vasfém) 

A5 – iszapok az öntödébıl 

A6 – szőrt porok (formázóhomok körfolyamat) 

A7 – sugárzó por (fémtartalmúak) 

 

Az öntödei hulladékok mennyisége a korszerő technológiák alkalmazása miatt egyre csökken. 

A 61. ábra ezt a tendenciát mutatja be Németországra vonatkozóan 1990-96 között. 
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61. ábra Az öntvénygyártásban keletkezı hulladékok százalékosan megadva  

 

Az ábra úgy értendı, hogy az 1990-es érték a bázis érték, ezért ez a 100%. A hulladékok 

közül csak a képzıdı porok mennyisége növekedett (100%-ról 162%-ra), a többi csökkent. 

Ez azt jelenti, hogy erre fokozottabban oda kell figyelni és megfelelı intézkedéseket kell 

hozni. 

A 34. táblázat egy hidegenkötı furángyantás homokkeverék hulladékainak (használthomok, 

porok) összetételét mutatja be a környezetvédelmi szempontból jelentıs összetevıkre 

vonatkozóan. 

EOX: extrahálható szerves halogén vegyületek 

DOC: oldott szerves karbon 
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34. táblázat 

Furángyanta-eredeti 
próba 

Paraméter Mértékegység 
használt 
homok 

por 

Z 2 
határérték 

N 
próbaszám 

- 10 12 - 

EOX mg/kg TS <1 <1 3 

MR-KW  mg/kg TS 51-83 15-80 150 

PAK (EPA) mg/kg TS <1-3,5 2,8-7,9 20 

Arzén mg/kg 0,1-0,23 0,65-2,5 150 

Króm 
(összes) 

mg/kg 2,5-17,3 80,-47,5 600 

     

 

Fuángyanta-eluatum Z 2 
határérték 

Paraméter Mértékegység 
használt 
homok 

por  

pH-érték - 3,0-4,7 2,1-3,3 5,5-12 

Elektromos 
vezetıképesség 

µS/cm 408-613 3900-5750 1000 

Fluorid µg/l 410-1700 105-230 1000 

DOC µg/l 43-123 2300-4100 20 

Fenol-index µg/l 120-200 1400-3100 100 

Arzén µg/l <1-3,7 13-24 100 

Ammónia-N µg/l 48-69 8600-2000 100 

 

 

 

Furángyantás por semlegesítés után 
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EOX mg/kg <1 
Elektromos vezetı 

képesség  
µS/cm 48 

Szénhidrogének mg/kg 6 DOC mg/l 16 

PAK (EPA) mg/kg <0,5 Fenolindex µm/l <10 

pH-érték  7,4 Nitrátok µm/l <100 

 

A táblázat adataiból kiderül, hogy számos összetevı nem haladja meg az elıírt határértéket, 

több összetevı viszont jelentısen. Ezeket megfelelı semlegesítés után határérték alá lehet 

csökkenteni. Ilyen módszer lehet a porok elégetése, nagy hımérsékleten történı 

semlegesítése. Az egyik ilyen módszer esetén a semlegesítendı porból pelleteket készítenek 

és azt aknás kemencébe adagolják (62. a ábra)vagy a levegı fúvókán keresztül por alakban 

fújják be plusz oxigén befúvás mellett, hogy az égés tökéletesebb legyen (62. b ábra). 

 

 

62. ábra Lehetıségek az olvasztókemencébe történı porbeadagolásra 

 

A porbefúvásos módszer esetén a semlegesítendı port elı kell készíteni. Egy ilyen elıkészítı 

rendszert mutat be a 63. ábra. 

A finomabb és durvább port, valamint a szénport elegyítik, osztályozzák, összekeverik, majd 

a befúvó lándzsához vezetik sőrített levegı segítségével. A befúvó lándzsához még oxigént is 
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adagolnak. Ezzel a módszerrel a veszélyes anyagtartalom határértékek alá csökkenthetı. A 

kemence ez esetben aknás kemence (kupoló). 

 

 

63. ábra Semlegesítendı port elıkészítı rendszer porbefúvásos technológia esetén 
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7.5 A hulladékokkal kapcsolatos teendık rövid összefoglalása 

 

 A maradékszegény (elırelátó) technológiai fejlesztések és az anyagok külsı 

értékesítése között nincs ellentmondás. Az öntıipar jövıbeni kilátásai szerint mindkét út 

egyenrangú.  

Hulladékcsökkentı intézkedések: 

− magtörésekbıl származó szerves és szervetlen homokkeverékek regenerálása 

− hulladék csökkentés szelektív formaürítés és regenerálás segítségével 

− a szelektíven győjtött porok közvetlen visszavezetése a bentonitos formázókeverék 

körfolyamatba 

− a porok és pormérető homokok elsalakosítása az olvasztási folyamatban 

 

Fontosabb értékesítési lehetıségek: 

− útépítésben és földmunkálatokban 

− aszfaltiparban 

− cementgyártásban 

− bányászati területen (töltıanyag a törmelék elegybe, befedı anyag) 

− építészetben, tégla és cserép, durvakerámia gyártás 

− lerakóhely építésben (alap burkoló és fedı anyag) 

 

Alapvetı feltételek a külsı értékesítés során: 

− úgy kell megválasztani az alapanyagokat és a technológiát, hogy a hulladékanyag jól 

leválasztható legyen a rendszerbıl 

− ismerni kell az értékesítési utat, értékesítés logisztikáját, valamint együtt kell mőködni 

az értékesítı céggel („minıségkör”) 

 

Kiegészítésképpen a hulladékszegény öntvénygyártás folyamatát mutatja be a 64. ábra.  

Hulladékszegény öntvénygyártás megvalósítása: 
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− megszüntetés 

− belsı értékesítés 

− külsı értékesítés 

 

64. ábra Hulladékszegény öntvénygyártás megvalósítása 
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8. Elıírások, szabályok az öntödei környezetvédelemmel 

kapcsolatban 

 Az öntvénygyártás technológiai folyamatához, relatíve magas energia- és relatíve 

magas anyagfelhasználás, anyagigények kapcsolódnak. Ezekkel a folyamatokkal együtt jár a 

relatíve magas kibocsátás /emisszió/ (levegı illetve hulladék formában). A teljes folyamatot 

és annak vonatkozásait törvények, szabályok, elıírások részletezik. Ezen vonatkozások a 

kibocsátási határokat, hulladékfajtákat és azok elhelyezését, további sorsát is egyértelmően 

szabályozzák. 

Az Európai Közösségben az öntvénygyártásra vonatkozó környezetvédelmi törvényeket  a 

németországi szabványok kb. 90%-a alapján vezették be, 1996-97-ben. A szabályozás alapját 

a Szövetségi-emissziós-törvény képezi, melyhez további törvények csatlakoznak. Ilyen ezek 

közül pl: a hulladék törvény. A törvény alapja, lényege az, hogy a környezet, emberek, állatok 

a talaj  a víz, az atmoszféra a kultúr- és az egyéb javak védelme megvalósuljon, mindenféle 

károsodás szennyezıdés kivédése mellett. Bármilyen technológiánál így az öntészetnél is az 

elıbb említett szabályelv törvényekben, az üzemre vonatkozó elıírásokban van 

megfogalmazva, aminek aztán különféle részterületekre lebontva (hulladék levegı és egyéb) 

kell megfelelni. A szabályozást az öntvények életciklusának figyelembevételével kell 

megalkotni. (65. ábra) 
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65. ábra Az öntvénygyártás életciklusa 

8.1 A törvényi szabályozások és határértékek 

 

 Az üzemi technológia engedélyezéséhez számos törvény és szabályzat betartása 

szükséges. 
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Imisszióvédelmi törvény (légtisztaság védelem): 

Szövetségi-imisszióvédelmi törvény alapján:  

− törvényerejő  rendeletet hoztak (végrehajtása) elıkészítve,  

− általános kísérı törvénykezést,  

− megtárgyalt részletezı részt,  

− törvényerejő rendelet kísérı cikkelyeit,  

− kihirdettek 4 törvényerejő rendelet  

− és több, mint 200 db törvény, rendelet, kísérı cikkely, hirdetmény és szövetségi 

körlevél, valamint számos országs (szövetségi) imisszióvédelmi ajánlás (LAI) a 

közigazgatási szerveknek. 

 

 

Szövetségi törvény kiterjesztése: 

§1 A törvény értelmezése: ennek a törvénynek a célja, emberek, állatok, növények, talajok, 

vizek, az atmoszféra (levegı), valamint a kultúr és egyéb dologjószágok védelme a káros 

környezeti hatások ellen. Védelem és károk elhárítása. 
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§3. Abs. 2 Emissziók: Az imisszió a törvény értelmében emberekre, állatokra, növényekre, 

talajokra, vizekre, levegıre, valamint dologi jószágokra gyakorolt hatás, a légszennyezı 

anyagok, zajok, földrengés, világosság, meleg sugárzás és hasonló környezeti hatások által. 

8.1.1 Technikai elıírások a levegı tisztántartására 

 Imisszió: Az imisszió a tárgyalt témakör szőkebb értelmében, az emberekre, állatokra, 

növényekre valamint más dolgokra a légszennyezettség által gyakorolt hatás. 

Emisszió: Az emisszió a tárgyalt témakör szőkebb értelmében, az egyes 

berendezésekbıl a környezetbe kikerülı légszennyezettség, szennyezıanyag terhelés. 

Emissziófok: Az emissziófok a tárgyalt témakör szőkebb értelmében a leöntés 

arányában keletkezett légszennyezıanyag tömegének az éghetı-vagy betétanyag bemenı 

tömegével alkotott hányadosa, ez % arányban értendı. 

35. táblázat Határértékek 

 
TA – Levegı, mg/m3 MAK, mg/m 3 

fenol 20 19 

formaldehid 20 0,6 

ammónia - 35 

furfurilalkohol 100 200 

 

Ebben a mőszaki leírásban megtalálhatóak mindazok a levegıt érintı paraméterek, határértékek, 

komponensek, szennyezı komponensek és azokhoz tartozó határértékek, amit egy öntödének a saját 

mőködése során be kell tartani. A határértékek azok az értékek, amelyeket az üzem 

levegıszennyezettség szempontjából kibocsátási felsıhatárként be kell, hogy tartson. A komponensek 

a forma és magkészítı eljáráskor, illetve a forma leöntése során keletkezı szennyezı elemek. Ezek 

mindegyike egy magkészítésivagy formakészítési technológiához tartozik (pl. fenol-, furán-, héj- 

(Croning)) formázási eljárásnak megvan a saját levegıszennyezı alkotója, akárcsak a hidegen kötı 

(gázátáramoltatásos) cold-box eljárásnak. Az elıírások egy része kitér arra is, hogy az üzembıl 

kikerülı levegı szennyezettsége milyen mértékő lehet, valamint egy adott munkahelyre nézve (pl. egy 

magkészítı munkahelyen) a dolgozó környezetére vonatkozó határértékekre is (MAK) kitér. A MAK 

= az adott munkahelyen létrejövı maximális légszennyezıanyag koncentráció, amely határérték alatt 

lehet az adott mintavételi helyen dolgozni. 
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toluolra vizsgálva a MAK-értéke 100 ml/m3: 

 

66. ábra Maximális munkahelyi koncentráció (MAK) 

A MAK-érték adja meg a munkahelyi koncentrációt gáz, gız, vagy a levegıben levı por állagú 

anyagokra nézve. A dolgozó tekintetében minden nap, 8 órás munkaidı (40órás munkahét) 

ledolgozása után, állandó terhelés mellett, nem szenvedhet egészségkárosodást az adott munkahelyen, 

ha ott az átlagos légszennyezettség nem haladta meg a MAK-értékét. 

36. táblázat MAK-értékek 

Toluol 100 ml/m3 

Butan 1000 ml/m3 

Diklór-metán 100 ml/m3 

Etanol 1000 ml/m3 

Isopropanol 400 ml/m3 

 

A kibocsátásra vonatkozó mőszaki elıírások pontosan meghatározzák a szennyezıanyag adott 

magasságban mérhetı szintjét. Dolgozókra ez az adott magasság az orrmagasság és így rájuk az azon a 

szinten mérhetı határértékek számítanak. A törvényben elıírt határértékeket rendszeresen üzemorvosi 

felülvizsgálattal ellenıriztetni kell és ismerni kell az adott komponens betegség elıidézı hatását. A 

vizsgálatokat általában 4-5 évenként kell elvégeztetni, ilyenkor a határértékeken szigorításokat is 

tesznek. 

37. táblázat Emissziós határérték az öntészeti berendezésekre (TA-levegı) 
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Por (összes): 
Határ-  
érték 
mg/m3 

Gázhalmazállapotú 
szervetlen anyagok: 

Határ-  
érték 

mg/m3 

kupolókemence, alsó elszívóval: 50 

kupolókemence, felsı elszívóval 20 

II.Oszt. 
pl. ciánhidrogén, fluor, 

fluorkötések, kén-hidrogén 
5 

ívfényes elektrokemence 20 
III.Oszt. 

pl. klórkötések 
30 

egyéb olvasztó berendezés 50 
IV.Oszt. 

pl. kén-dioxid, nitrogénoxid 
500 

egyéb öntészeti berendezés: 50 
a szőrendı betétanyagok 

porleválasztói: 
20 

szén-monoxid a forrószeles 
kupolókemencéknél, CO 

felhasználásakor: 
1000 

Por állagú szervetlen anyagok: Rákkeltı anyagok: 
I.Oszt.         pl:  kadmium 0,2 I.Oszt.     pl:   Benzoa(pyren) 0,1 
II.Oszt.        pl:  arzén 1 II.Oszt.    pl:   Króm VI, nikkel 1 
III.Oszt.       pl:   ólom, ón 5 

 

III.Oszt.   pl:    benzol 5 
 

 
38. táblázat Emissziós TA-levegı és MAK határértékek, szerves formázó anyagok 
(magkészítés) számára 
 

TA – levegı, mg/m3 MAK, mg/m 3 

fenol 20 19 

formaldehid 20 0,6 

ammónia - 35 

furfurilalkohol 100 200 

fenol / krezol (Croning) 20 19/22 

TEA 5 40 

DMEA 5 75 

metilformiát 100 250 

metanol 100 260 

SO2 500 5 
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8.1.2. A hulladéktörvény lényeges alkotóelemei 

A hulladéktörvény foglalkozik részletesen a hulladékok fı csoportjaival, alkotórészeivel, 

határértékeivel minısítve azokat többféle szempont alapján. A hulladékok kötelezı 

megfelelıségi, minısítı vizsgálataival foglalkozik a hulladéktörvény paragrafusa. A törvény 

értelmében, ha bármilyen határértéket túllép az adott hulladék, vagyis veszélyesnek minısül, 

akkor annak ártalmatlanításáról, égetésérıl, stb. gondoskodni kell. Öntészeti szempontból 

hulladék mindaz az öntödei kibocsátás, ami nem öntvény. Ezeket a megfelelı eszközökkel és 

módon vizsgálni, minısíteni kell. Az egyik legfontosabb szabály az, hogy mindenfajta 

hulladék további kezeléséért, (szállítás, égetés, ártalmatlanítás, eladás, stb.) mindig az 

elsıdleges hulladékképzı a felelıs. Vagyis akinél ez a hulladék priméren, elsıként 

keletkezett, felel annak további sorsáról, akkor is, ha azt már eladta vagy elhelyezte.  

- a hulladéktermelı (elıidézı, okozó) felelısségének erıs kihangsúlyozása. 

- hulladékgazdálkodási koncepció 

- írásban jelenteni, ha a hulladék-kibocsátás kiugróan nagy (korlátozott)! 

- hulladékellenırzés újrarendezıdése. 

 

67. ábra A hulladékok kezelésére vonatkozó szabályozások szerkezete 

 

Az öntödékben keletkezett (termelt) hulladékok mennyiségét a minimálisra kell csökkenteni. Azaz 

minél kisebb legyen a technológiából kikerülı hulladék. Ilyen hulladék lehet pl. a használt homok, 

mellyel már az üzem nem tud mit kezdeni. Erre az esetre kell lennie az öntödének egy a hulladék 

kezelésre vonatkozó saját elıírása. Ha az üzem nem képes kiküszöbölni a saját hulladékát, akkor 

kötelessége azt újrahasznosíthatóvá tenni. A keletkezett hulladék nem tekinthetı egy üzemi 

termelésben csupán káros anyagnak, hanem értékes anyagnak is szükséges azt tekinteni.  
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Kétféleképpen lehet az értékei alapján csoportosítani: 

− a benne lévı értékes, kinyerhetı anyagok alapján (pl. használt homok regenerálása). 

− energetikai szempontból (a benne levı éghetı anyagok elégetésével). 

 

Ha egy üzemi technológiában keletkezett hulladékot tovább már nem lehet csökkenteni, vagy nem 

lehet újrahasznosítani (regenerálás, energetikai szempontból, stb.), akkor egyetlen lehetısége 

kínálkozik az üzemnek, ez pedig az eltárolás, deponálás. Az elhelyezést törvények, jogszabályok 

alapján lehet csak kivitelezni. Minden országnak megvannak a saját törvényei az adott területekre 

vonatkozóan, amelyet csak azonos elvárásúak vagy szigorúbbak lehetnek, az EU-s szabályozásokhoz 

képest. Lehetnek eltérések a szabályozásban és a szennyezı értékekre vonatkozóan országrészek 

között is, de csak plusz kiegészítések és szigorítások esetén. Környezetterhelésre vonatkozó 

jogszabályok 2005-tıl újabb változáson mentek át. Ennek célja a jövıbeni hulladékok mind 

optimálisabb elhelyezhetısége, tárolása. A hulladéktároló helyeket olyan szempontból kell minısíteni, 

hogy az oda lerakott különbözı hulladékok (kommunális, egyéb) kétféle veszélyt jelenthetnek a 

lerakást követıen. Az egyik veszély, hogy gázképzıdés indul meg ami a levegıt szennyezi, a másik az 

esıvíz által kioldott komponensek jelentik, amik a talajvizet szennyezik. A 2005-ös elıírások szerint a 

lerakóhelyek csak úgy mőködhetnek, hogy sem gáz állapotban (levegı-felé), sem oldva (talaj felé) 

semmilyen mértékő kibocsátása a lerakóhelynek nem lehet, tehát alulról beton alapozással, felülrıl 

pedig takarással kell rendelkeznie. (Ebbıl eredıen csak Délkelet-Németországban, Szászországban 

több, mint 600 millió € költségigény merült föl a hulladéktárolókkal kapcsolatban.) Azért, hogy a 

kívánt környezetterhelés a hulladéktárolókkal szemben betartható legyen, a hulladékokra vonatkozó 

mőszaki elıírásokat változtatták meg. Így olyan határértékek szerepelnek, amely határértékek 

betartása esetén, nem képzıdik a tárolóhelyen a hulladékból szennyezı. A tárolóhelyekre vonatkozóan 

kétféle kategóriaosztály van, egy szigorúbb (I. oszt) és egy enyhébb a (II. oszt.). A szigorúbb 

határértékek betartása sokkal költségesebb. A hulladékokra vonatkozó általános szabály az EU-ban, 

hogy sem belsı határon, sem országhatáron hulladékot átvinni, szállítani tilos.  

A deponálás (lerakás) járulékos kritériumai: a hulladékok deponálásánál a következı 

járulékos értékek figyelhetıek meg az alábbiakban, melyek egy egyenértékő vizsgálati 

folyamat alapjául is szolgálhatnak. 
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Paraméterek: I.oszt.    II.oszt. 

1. Szilárdság(1) 

1.01 Nyírószilárdság ≥25kN/m2   ≥25kN/m2 

1.02 Tengelyirányú alakváltozás ≤20%    ≤20% 

1.03 Egytengelyő nyomószilárdság ≥50kN/m2   ≥50kN/m2 

2. Az eredeti összetétel száraz maradékának szerves alkotói(2) 

2.01 Mint izzítási veszteség meghatározója: ≤ 3m/m%   ≤ 5m/m%(3) 

2.02 Mint összes szervesanyag hányad meghatározója: ≤ 1m/m%  ≤ 3m/m% 

3. Az eredeti összetétel lipofil anyagok kivonata nélkül 

 ≤ 0,4m/m%   ≤ 0,8m/m% 

4. Kritériumok:  
pH- érték  5,5 -13,0   5,5 -13,0 

vezetıképesség ≤ 10000µS/cm   ≤ 
50000µS/cm 

TOC ≤ 20mg/l   ≤ 100mg/l 

fenol ≤ 0,2mg/l   ≤ 50mg/l 

arzén ≤ 0,2mg/l   ≤ 0,5mg/l 

ólom ≤ 0,2mg/l   ≤ 1mg/l 

kadmium ≤ 0,05mg/l   ≤ 0,1mg/l 

Cr(VI) ≤ 0,05mg/l   ≤ 0,1mg/l 

réz ≤ 1mg/l   ≤ 5mg/l 

nikkel ≤ 0,2mg/l   ≤ 1mg/l 

higany ≤ 0,005mg/l   ≤ 0,02mg/l 

cink ≤ 2mg/l   ≤ 5mg/l 

fluor ≤ 5mg/l   ≤ 25mg/l 

ammónia-N ≤ 4mg/l   ≤ 200mg/l 

cián (oldékony) ≤ 0,1mg/l   ≤ 0,5mg/l 

AOX ≤ 0,3mg/l   ≤ 1,5mg/l 

oldható részek(lecsapódások) ≤ 3m/m%   ≤ 6m/m% 
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Magyarázat: (1) 1.02 az 1.03-al egyenértékő szabályozás az 1.01 alapján.  

A szilárdság, a tárolásstabilitás a statikai követelményeknek mindenkor 
szigorúan megfelel. Finomszemcsés hulladékok a mindkét csoportba 
tartozhatnak. 

A 2.01 és a 2.02 egyenértékő szabályozás. A követelményeknek nem 
megfelelı szennyezett talajminták monodeponálóhelyekre kerülnek. 

A nem engedélyezett széntüzeléső berendezésekbıl származó hamu és por 
értékek nem felelnek meg a szövetségi törvénynek. 

I.oszt. A vízgyőjtı és vízvédelmi területekre érvényes elıírások alapján hozott 
szigorúbb értékek. Deponálási költségek kb. 50-60 € / tonna. 

II.oszt. A vízgyőjtıhelyeknek nem minısülı területekre vonatkozó enyhébb 
elıírások által meghatározott értékek. Deponálási költségek kb. 70-100 € / 
tonna. 

 

Abban az estben, ha ezeket a határértékeket az adott hulladék (pl. használt homok) mérési 

eredményeivel túllépi, akkor különleges veszélyes hulladék tárolóba kell szállítani. Ahol a tonnánkénti 

elhelyezés költsége 5-10 szerese a normál tároló helyekének, kb. 300-500 € / tonna. A hulladékokra 

vonatkozóan nemcsak az ide vonatkozó jogszabályok, törvények érvényesek, hanem az egész 

környezettel összefüggı integrált környezetvédelemnek a része. Az eddigi szemlélet azt tartalmazta, 

hogy egy termelési folyamathoz kapcsolódó kibocsátások (hulladékok, szennyezık, egyéb) az elıírt 

határértékek alatt legyenek. A szabályok szigorodásával (pl. 1990-ben Németországban) a 

levegıszennyezésre vonatkozó új elıírások bevezetésekor az öntödéknek 400 millió DM ráfordítást 

kellett hozni, a szőrık, tisztítóbetétek, egyebek technikai megvalósítására. Az eddigi környezetvédelmi 

szemlélet és rendszer egy technológiát követı-elvő szabályozás volt, a mostani változtatás pedig az, 

hogy megelızı szemlélető kell legyen a termelı és irányító egységek tevékenysége.  

8.1.3 Integrált környezetvédelem 

 Az integrált környezetvédelem tartalmaz minden mőszaki, szervezési elıírást, 

törvényt, szabályt amelyen keresztül a kibocsátás, környezetterhelés minimálisra csökkenthetı. 

Öntödei szempontból fontos része az anyag körfolyamat csökkentése, vagyis a formázóanyag 

körfolyamatból képzıdı öntödei hulladékok csökkentése. Minden olyan lépés amely a felhasznált 

anyagok mennyiségének csökkentését segíti elı, az a kibocsátásnál is csökkentı hatású lesz.  
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Az integrált környezetvédelem tartalmi részei 

− tartós fejlesztések „sustainable development” 

− minden technikát és technológiát magába foglal, a szervezett intézkedések és módszerek 

minimalizálásán keresztül. Ide vonatkozóan: 

o termékek 

o üzem /termelés/ munkafolyamat „rendszerhatár” 

o szolgáltatások 

− ellenırzött környezetvédelem 

 

Célok, intézkedések: 

− a forrásfelhasználás csökkentése (nyersanyag, energia, egyéb járulékok) 

− Az emisszió megszüntetése és csökkentése mennyiségileg és minıségileg egyaránt 

(károsító potenciák) szempontjából. 

 - Hulladékok  - Levegı  - Víz  - Zaj 

− a termékek élettartamának növelése és a termékek újrahasznosíthatóságának javítása. 

− megelızésen, elıkészítésen keresztül integrált intézkedések / megoldások. 
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Az intézkedéseknek vonatkoznia kell a következıkre: 

− termékintegritás (nyersanyag – termék – hulladék) 

− termelésintegritás (rendszerhatárok: üzem) 

− folyamatintegritás (rendszerhatár: berendezések, készülékek,…) 

 

Az integrált környezetvédelem stratégiái: 

− egységesség, szisztematikus többlet, mindkettı 
 

 Betétanyag      Termelési módszer 

 

 

 

     Termékminıség    („mágikus háromszög”) 

 

Anyagi és folyamatintézkedések technikai alapjai, megoldási útmutatók 

− anyagtechnológia 

− tervezés, ötletek   - Folyamat és gyártástechnológia 

 

Anyagok 

 

 

 Folyamatok        Tervezés 

 Technika 

• Ökológiai üzemoptimalizálás     -    Öko – Bilanz 
• Öko – Audit       -    LCA (Life cycle 

Assement) 
 
 

Erre vonatkozó intézkedésekhez kapcsolódó példa: egy mag, vagy formakészítési technológiánál az 

üzemnek a technológia mőveléséhez kapcsolódóan olyan kötıanyag rendszer kiválasztása, 

alkalmazása, amelyik a legkisebb környezetterheléssel jár. Ugyanakkor lehet, hogy a pillanatnyi 

viszonyok között, ez a döntés az üzem gazdaságos termelését is érinti, azaz a kevésbé szennyezı 

kötıanyagrendszer drágább.  

Összefoglalva tehát, öntödei viszonyok között a legáltalánosabb levegıszennyezés 80%-a a 

formázóanyagokkal kapcsolatos. A nyomásos öntést nem lehet a hagyományos homokformázó 

eljárásokhoz hasonlítani ebbıl a szempontból, ezért rájuk külön szabályokat alkottak.  
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Összefoglalás 

1. Az öntészet specifikus hulladékai az öntvénygyártás folyamatától függıen változnak. A 

csökkentés, a megelızés, a tiltás, mind ökológiai és ökonómiai követelmények. A 

folyamatintegrált intézkedések a jövıben különösen fontosak lesznek. 

2. A hulladékszegény technológiák fejlesztése és az anyagok külsı értékesítése között nincs 

ellentmondás. Az öntıipar jövıbeni kilátásai alapján mindkét út egyenrangú és közöttük nagy 

az átjárhatóság. 

3. Megvalósítható hulladékcsökkentı lehetıségek:  

A formázóanyag körfolyamat zárása, (azaz a körfolyamatból ne kerüljön ki számottevı 

anyagmennyiség) a következı intézkedésekkel: 

− optimális nyersanyagok és a hozzájuk idomuló technológiák alkalmazása 

− szelektív anyagáramlás megvalósítása 

− regenerálás integrált rendszerő por visszajáratással 

A porok, pormérető hulladékok elsalakosítása. 

4. Az anyagbeszerzési és logisztikus szakemberek alkalmazása és a károsanyag szelektív 

leválasztása az anyag körfolyamatból. 

5. Számos külsı, közismert felhasználási lehetıség van, melyek csúcstechnikával már 

kipróbáltak és hatóságilag engedélyezettek. 

6. Az öntıipari szerkezeti feltételei szerint igényli a gazdaságos hulladék felhasználást. 

Értékesíteni azonban csak akkor lehetséges, ha megfelelı: 

− regionális tervek, elgondolások  vannak, valamint 

− hatékony és konstruktív együttmőködés van a hulladékképzı (öntöde) és a 

hulladékvásárló, valamint a hatóságok között. 

7. A kutatások stratégiaicélja kettıs: 

− a hulladékok környezetbarát felhasználása, ill. 

− a hulladékmentes termelés megvalósítása. 
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Felhasznált irodalom 

 

Az anyag nagy részben – mint ahogyan az eredeti szerzıdésben is szerepel – Dr. Werner 

Tilch: Umweltschutz in Gießereien c. tanfolyami elıadási anyagán alapul. 

 

Egyéb irodalom:  

Dr. Tóth Levente: Öntödei gépek és berendezések c. egyetemi jegyzet 

„Integrated Pollution Prevention and Control” Európai Uniós BAT ajánlások 
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Ellenırzı kérdések 

1. Készítse el az öntvénygyártás folyamatábráját és jelölje meg benne a fontosabb emissziós 
forrásokat! 

2. Sorolja fel a vas- és acélötvözetek olvasztására alkalmas kemencéket és a hozzájuk 
kapcsolható emissziós hatású mőveleteket! 

3. Milyen formázó- és maghomok keverékeket ismer? 

4. Milyen olvasztás technológiai intézkedésekkel csökkenthetı egy indukciós olvasztó 
kemence emissziója? 

5. Egy öntöde mely technológiai mőveletei járnak a legerısebb szagterheléssel? 

6. Milyen intézkedéseket hozna a formázóanyagokból származó emissziók csökkentésére? 

7. Mely tényezık növelik egy olvasztókemence emisszióját? 

8. Milyen módszereket ismer a bentonitos formázókeverékek újrahasznosítására? 

9. Hogyan csökkenthetı az öntvénytisztítás és kikészítés emissziója? 

10. Milyen módszereket ismer a mőgyantakötéső homokkeverékek újrahasznosítására? 

11. Milyen intézkedés sorozatot hozna egy ívfényes acélolvasztó kemence emissziójának 
csökkentésére? 

12. Milyen intézkedéseket hozna egy kupolókemence emissziójának csökkentésére? 

13. Egy kupolókemence emisszióját milyen berendezésekkel választaná le? 

14. Milyen intézkedésekkel tudná csökkenteni a formázóanyagokból keletkezı hulladékok 
mennyiségét? 

15. Hogyan lehet a létrejött szag-emissziót leválasztani a levegıbıl? 

16. Mit kezdene a mechanikus homokregeneráló rendszerekbıl elszívott porokkal? 

17. Mit kell tenni a termikus homokregeneráló rendszerekbıl távozó gázokkal és fürttel? 

18. Miért jobb a mechanikus-termikus homokregeneráló rendszer, mint a mechanikusvagy a 
termikus? Mik a technológiai következményei? 

19. Mit értünk integrált környezetvédelem alatt? 

20. Mi a környezetvédelmi fejlesztések stratégiai célja? 


